
 1400اه م اسفند، 17ماهنامه فرهنگی فجر صادق، سال دوم، شماره 

 1 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400اه م اسفند، 17ماهنامه فرهنگی فجر صادق، سال دوم، شماره 

 2 

 

 

 فجر صادق اشاعه دهنده اخالص مکتب حاج قاسم سلیمانی است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400اه م اسفند، 17ماهنامه فرهنگی فجر صادق، سال دوم، شماره 

 3 

 

 

 

 

    

 
 4  .................................................................مسول مدیر سخن

 5   ...................................................................... سردبیر سخن

 6 .............................................................. پروَر قهرمان مرد ابر

 7 ........................................................... ایرانی محبوب سرباز

 9...........   (QR-Code)هند پلیس و قاسم حاج عکس ماجرای

 11  ............... فرآیندها و هاضرورت ها،زمینه شرق؛ به گرایش

 16    ............................................................... نگاشت سخن

  

 

 

 

 

 

 



 1400اه م اسفند، 17ماهنامه فرهنگی فجر صادق، سال دوم، شماره 

 4 

 

 

 سخن دمریمسول

ک  ، َو اسَمع ِندائی ِاذا انَدیُتکَو اسَمع ُدعائی ِاذا َدَعوتُ
رد این ماه  باشد هک از نجوااهی عاشقاهن با خدای رحمن ، هب رویمان گشوده شده ماه مناجات و دعا   ،ماه شعبان المعظم دیگر سعادت ورود هب بار  

 د.ناش رگفته بهدهی مناجاتهای دلبراهن با معبود رد این ماه  شهادتشان را از  ، داند شاید حاج اقسم زعزی ما هچ می. کسی مهربان  حظ ببریم

 ...زعزی ماجذاب و دوستداشتنی است هک تک تک لحظه اهیمان را با خارطات جانبخشتان ُُپ رکده اید رسدار چقدر 
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 سخن رسدبیر
وطن دوستی  وعشق هب کسانی است هک جان دادند ات خاک ندهند. ِِعق  ثار و از جان گذشتگی اهیمات و ای خاک رسزمینمان هب اپس خدامنیت  

شاید باورش حجم از اعتقاد از فدای جان هم ردیغ نکردند. این چنان با وجودشان عجین شده بود هک  (علیهم السالم)اسالم و رقآن و اهل بیت 
راه هدایت را هب زیبایی رههچ تمام رت پیمودند نیت و فطرت خداجوی خلوص  رمدان خدا بااقبل ارغاق است.مال واقعی و غیرسخت باشد اما کا

 ات هدایتگر نسل اه باشند.

ید اتبناکی نشسته ایم هک شما هب خوبی حق رسبازی شان را ادا رکدید . امید هک ما هم هب انتظار خورش  ، رد این امنیترد آستاهن ماه مبارک شعبان  اکنون
 یم. ررهوان صدیق راهتان باش 
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 ابر مرد قهرمان پرور

 گفته کسی به قهرمان جهان، فلسفی ادبیات در

 هایویژگی با و موثر نیرویی دارای که شودمی

 انسان ابر یک عنوان به او. است اخالقی خاص

 ایجامعه تواند می ظهورش با که شودمی شناخته

. کند پیاده جهانی گستره در را اصیل و آرمانی

 که شرایطی در که است کسی قهرمان یا ابرانسان

 ظهور امکان آورند می وجود به ممتاز های انسان

 مکتب خصائص مهمترین از دیکی.یابد می بروز و

 قهرمانانی هم آن است؛ پروری قهرمان اسالم،

 زنده را الهی هایارزش که نور عالم به متصل

 رواج جامعه در را قهرمانی حیات و کنندمی

 جهت به سلیمانی شهید سردار. دهندمی

 -اسالمی ارزشی و فکری مبانی از برخورداری

 ها،آرمان از مدبرانه دفاع و والیتمداری شیعی،

 در ناپذیریخستگی دینی، و ملی منافع و هاارزش

 باال، پذیری مسئولیت و تعهد باطل، علیه حق جنگ

 با موثر ارتباط برقراری در بدیلبی توانمندهای

 ایجاد و مذهبی و سیاسی فکری، مختلف هایطیف

 سلطه، نظام علیه مستحکم و یکپارچه جبهه یک

 انقالب که آن از پس .بود قهرمان یک حقیقی نمود

 امام چون ممتازی انسان آن گذار پایه که اسالمی

 مکتب در ایشان. کرد بروز و ظهور بود، خمینی

 توانست و کرده رشد اسالمی انقالب و خمینی امام

 شکل. کند حرکت آرمانی جامعه ایجاد مسیر در

 ایران اسالمی انقالب از پس اسالمی مقاومت گیری

 در سلیمانی قاسم حاج محوری نقش و منطقه در

 راستا این در نیز مقاومت جریان دامنه گسترش

 .شودمی ارزیابی

 در سلیمانی شهید

 با خود زندگی مسیر

 و رفت پیش اخالص

 آن دنبال گاه هیچ

. شود شناخته که نبود

 و جایگاه هر در وی

 بود، که منسبی

 ایشان .داد می انجام نحو بهترین به را مسئولیتش

 سربلندی راه در را خودش وجود و زندگی تمام

 حکمت با معنوی مسیر این در و کرد وقف اسالم

 پرداخت مبارزه به دشمنان با خود خاص درایت و

. شد اسالم جهان و ایران برای بزرگ افتخاری و

 به عمیق ایمان یعنی سلیمانی شهید بارز ویژگی

 پیامبر سنت و سیره از تبعیت کنار در متعال خدای

 طهارت، و عصمت بیت اهل و اسالم گرامی

 .کند خود متوجه را پاک هایدل تمام تا شد موجب

 برای عمرش تمام در پیوسته که سلیمانی شهید

 مانع کرد، تالش مختلف کشورهای آرامش و صلح

 سلطه و خودخواه مستکبران و ظالمان برای بزرگی

 میلیارد هشت به قریب با جهانی در.بود جهان گر

 برای که آن بدون قاسم حاج مانند شخصی انسان،
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 آور نام

 شدن

 تالش

 باشد، کرده

 چنان آن

 محبوبیت

 می پیدا

 حیات زمان در تنها نه که شود می معروف و کند

 اشمنش و ایدئولوژی نیز شهادتش از پس بلکه

 که جایی تا کندمی جذب را آزاده های انسان

 همان از .دارند واهمه هم نامش از دشمنانش

 دو که امروز به تا قاسم حاج شهادت اول روزهای

 بوده نظیری بی اتفاقات شاهد جهان. گذرد می سال

 به نسبت اعتراضی تجمعات و هاعزاداری از. است

 ایشان رساندن شهادت به در آمریکا بزدالنه جنایت

 و هاکتاب چاپ و ایشان بزرگداشت هایمراسم تا

 در تنها نه هم آن ایشان، درباره مستندهایی ساخت

 عراق، جمله از مختلفی کشورهای در بلکه ایران

 نشان هااین یهمه …  و یمن سوریه، بوسنی، لبنان،

 فرمانده یک از فراتر نقشی ایشان که است آن دهنده

 آزاده هایملت قهرمان و اسوه و داشتند نظامی

 چنین فاقد هاغربی گفت باید واقع در .بود جهان

 نقد مقام در غربی فیلسوفان برخی. هستند قهرمانی

 از برخاسته مدرن، زندگی اندگفته مدرنیته

 هاآن قول به یا قهرمانی حیات مدرینیته هایآموزه

Heroic Life قهرمان هاآن. است برده بین از را 

 مکاتب کنند، تربیت قهرمان توانندنمی چون ندارند

 درک را ایمانی و انسانی هایارزش حقایق غربی

 درک تواننمی که را چیزی است بدیهی و کنندنمی

 وقتی که است مسئله همین.ساخت تواننمی کرد،

 کندمی بروز و ظهور قاسم حاج چون قهرمانی

 تمام اشنابودی برای و ندارند را او دیدن چشم

 چون قهرمانی ابرمرد .برندمی کار به را خود توان

 دشمنان برای این و بود هم پرور قهرمان قاسم حاج

 و سخت بسیار  هاآمریکایی خاص طور به ایشان

 غیر و بزدالنه اقدامی در لذا. بود کننده نگران

 از غافل. رساندند شهادت به را ایشان جوانمردانه

 و داشته تربیتی جنبه نیز ایشان شهادت که این

 را ایشان رهروان و طرفداران و است پرور قهرمان

 شهید خون آمیختگی هم در. داد خواهد افزایش

 پیوندی به منجر المهندس ابومهدی با سلیمانی

 محور کشورهای و جهان آزادگان بین عمیق

 مجبور هاآمریکایی که جایی تا است شده مقاومت

 و جویانه مداخله هایسیاست از بسیاری اندشده

 بلکه آسیا غرب منطقه در تنها نه خود طلبانه تجاوز

 .بگذارند کنار را جهان نقاط سایر در

 سرباز محبوب ایرانی

 با است موجودی اسالمی، بینی جهان نظر از انسان

 خلیفة مقام الیق که حدی به واال، بسیار و ارزش

 معلم است، زمین در خدا نمایندگی و اللهی

 هایانسان همه در. آنهاست از برتر و فرشتگان

  و دارد وجود مقام این به رسیدن و رشد ظرفیت
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 در کسی هر

 دنیا جای هر

 که این .دهد رشد را شخصیتش تواندمی باشد که

 شناخته فردی عنوان به سلیمانی شهید امروز

 مکتب یک قالب در شخصیتش و مرام که شودمی

 شهید. است دلیل همین به هم است شناخت قابل

 هر مانند هم او نبود فرازمینی انسانی سلیمانی

 بود خاکی کره در انسانی هر و مسلمان هر ایرانی،

 اشزندگی گوناگون هایبرهه در توانست که

 خاطرات کتاب در .دهد رشد را شخصیتش

 به ایشان شخصیتی ابعاد سلیمانی شهید خودنوشت

 چهارده در که نوجوان پسری.  است مشهود خوبی

 از پدرش قرض ادای برای گیردمی تصمیم سالگی

 کار دنبال و شود شهر وارد دورافتاده روستایی

 و کار کردن پیدا برای ایشان تالش همین. بگردد

 گاهاً و متفاوت کارهایی دادن انجام نهایت در

 آشپزخانه در کار و کارگری بنایی،  مثل سخت

 در تحصیل ادامه و خواندن درس همراه به هتل،

 قاسم که است آن دهنده نشان سخت، شرایط آن

 آینده برای است پدر قرض ادای فکر به تنها نه

 دیگر جایی در .کندمی تالش و دارد هدف نیز خود

 ایشان شویممی متوجه قاسم حاج خاطرات از

 نیز خود جسمانی وضعیت به درس و کار بر عالوه

 رودمی کاراته باشگاه. کندمی ورزش و داشته توجه

 نهایت در. دهدمی انجام ایزورخانه ورزش و

 کند پیدا مناسبی شغل و اجتماعی جایگاه تواندمی

 است فردی او. شودمی کرمان آب اداره کارمند و

 و معاش برای اطرافش هایانسان همه مانند که

 برای اما دارد مناسبی شغل و کرده تالش زندگی

 از دیگر برخی از بیشتر شاید جایگاه این به رسیدن

 .است کرده تالش اطرافیانش

 چند ایشان جوانی تا کودکی هایسال مرور در

: جمله از. است برجسته ایشان از شخصیتی ویژگی

 تقوا و ایمان.۱

 شجاعت. 2 

 پذیری مسئولیت.3

 خودباوری.4 

 استقامت و صبر.5

 .شناسی زمان.6

 در هاروحیه همین نیز اسالمی انقالب دوران در

 فردی او دارد وجود قاسم در تروسیع ابعادی

 فساد و ظلم که شرایطی در و است پذیرمسئولیت

 گرنظاره و بایستد تواندنمی بیندمی را حکومت

 خودجوش انقالبی، مردم سایر مانند بنابراین. باشد

 پهلوی رژیم علیه مبارزات در و شودمی میدان وارد

 جنگ وقوع با نیز انقالب از پس .کندمی شرکت

 و گذاشته کنار را خود راحت و اداری کار تحمیلی

 . شودمی نبرد میدان وارد و کرده مسئولیت احساس
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 و صبور وشخصیت روحیه و باال جسمانی قدرت

. شود سپرده او به لشکر یک شودمی سبب مقاومش

 پرورش دلیل به خود جسمانی قدرت بر عالوه او

 که است زیادی نظامی نبوغ دارای استعدادهایش

 به هابعثی با جنگ در را باارزشی هایپیروزی

 .آوردمی بدست ثاراهلل 4۱ لشکر نیروهای همراه

 باوجود ایشان نیز ساله هشت جنگ از پس

 ارشد مدیر یک عنوان به و نظامی هایمسئولیت

 پیش در مردم سایر با متناسب را ایساده زندگی

 استقامت، صبر، مانند روحیاتی همواره اما گرفت

 او. بود کرده حفظ را پذیری والیت و خودباوری

 هماهنگ خود زمان ولی اراده با را اشاراده تمام

 برای واقعی سرباز یک خودش تعبیر به و بود کرده

 منشأ نیز منطقه کشورهای برای و بود اسالمی ایران

 محبوبیت سبب مسئله همین که بود زیادی خدمات

 منطقه هایملت و ایرانی اقشار تمامی بین در ایشان

 مردم میان در قاسم حاج محبوبیت واقع در .شد

 آزاده هایانسان میان در حتی و منطقه و ایران

 در و دارد بنیادین و اساسی دلیل یک تنها جهان

 وی. است اصلی علت یک معلول حقیقت

 اصلی علت آن که داشت رفتارهایی و خصوصیات

 خصوصیات این با قاسم حاج. شد محقق اساسی و

 «الصّالحات عملوا و آمنوا الّذین» مصداق رفتارها و

 اگر که است داده وعده خود خداوند، و بود شده

 برسد صالح عمل و ایمان از سطح این به کسی

 .شد خواهد قلوب محبوب

 اداره خود هایسنت اساس بر را عالم این خداوند

 محبوب را کسی مقدمه و زمینه بدون و کندمی

. دارد وجود هم آن عکس اینکه کما. کندنمی

 حاضر عصر در خداوند همان که کنیدمی مشاهده

 ترامپ مانند هاییصفتحیوان که است کرده اراده

 نفرت این و کند جهان آزاده هایملت منفور را

 به شاءاهللان که جایی تا شودمی بیشتر روزروزبه

 .شود منجر هاآن اضمحالل و هالکت

قاسم ماجرای عکس حاج 

 و پلیس هند

: اسالمی انقالب رهبر ایخامنه اهللآیت حضرت

 به بزرگ کارهای این در کنیم ادّعا نمیتوانیم ما البتّه

 این یهمه در نه، ایم؛رسیده هدفهایمان و مقصود

 شکّی این در راهیم؛ ینیمه در ما بلند، گامهای

 در امّا بحمداهلل، ایمرفته پیش شده، کار البتّه. نیست

 فاصله خیلی هنوز و راهیم ینیمه در ما اینها یهمه

  اینکه با این، وجود با لکن هدف، به برسیم تا داریم
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 اینکه تا داریم فاصله خیلی و راهیم ینیمه در هنوز

 و اسالمی انقالب الگوی باز برسیم، هدف به

 حدّاقل یا دنیا مردم برای اسالمی جمهوری الگوی

 شما. است جذّاب الگوی یک دنیا، مسلمانهای

 هزار چند یفاصله در ببینید کنید، مالحظه

 میشود اهانتی دیگر کشور یک در تهران، کیلومتری

 مردم سلیمانی، شهید عزیزمان شهید عکس به

 آن خودش که پلیسی که میدهند نشان واکنشی

 عذرخواهی بیاید میشود مجبور کرده، را اهانت

 مثالً  را عکس آن دوباره کند، همراهی مردم با کند،

 الگوی الگو، این کنند؛ نصب شهر از جاهایی در

 الگوی الگو، این میدهد نشان است، جذّابی

 و پُرکشش هم شاکارهنیمه همین است؛ پُرکششی

 بدهیم، ادامه خوب را راه بتوانیم اگر. است جذّاب

 یک ببریم، پیش اتقان با را کار بتوانیم چنانچه اگر

 وجود به دنیا در پُرتحرّکی و جذّاب بسیار الگوی

 طبیعی حرکت آن، سوی به ملّتها و آمد خواهد

 ۱0/۱2/۱400. کرد خواهند

ها و ها، ضرورتگرايش به شرق؛ زمينه
 فرآيندها

 سیاست :تهران دانشگاه استاد ـ متقی ابراهیم

 که دارد اهمیت جهت این از شرق به گرایش

  ایران خارجی روابط و رفتار موازنه هایزیرساخت

 

 

 شرایط در را

 تهدید

 تصاعدیابنده

 خارجی سیاست در همواره ایران. سازدمی متعادل

 قرار کار دستور در را سوم نیروی گیریجهت خود

 به توانمی را سوم نیروی از گیریبهره. است داده

 تامین برای که دانست بازیگرانی سیاست مثابه

 در سازیموازنه جز ایچاره ملی منافع هایحداقل

 .ندارند المللبین سیاست و ایمنطقه روابط

 خارجی روابط روند در شرق به گرایش سیاست

. آمد وجود به ۱960 دهه اواسط در بار اولین ایران،

 ارتباط در را شدن صنعتی زمینه تا بود درصدد ایران

 ضرورت اولین. دهد شکل مدرنیزاسیون پروژه با

 صنعتی روند را ایران اجتماعی و اقتصادی توسعه

 غرب جهان کشورهای. سازدمی فراهم شدن

 صنعتی فرآیند در ایران دولت با همکاری به تمایلی

 توسعه برای زمینه نتیجه در و نداده نشان شدن

 اتحاد و ایران اقتصادی و صنعتی هایهمکاری

 .شد فراهم ۱960 دهه اواخر در شوروی

 با ارتباط در توانمی را شرق به گرایش دوم گام

 دانست چین و ایران اقتصادی هایهمکاری توسعه

 تغییر زمینه و گرفته شکل ۱97۱ سال از که

 را چین سیاست خارجی رفتار الگوی در ایمرحله

  سیاست از همواره ایران. ساخت ناپذیراجتناب
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 در قدرت موازنه ایجاد برای متوازن هایهمکاری

 هایهمکاری. است گرفته بهره ایمنطقه محیط

 روسیه و چین با ایران راهبردی و سیاسی اقتصادی،

 نیازهای و هاضرورت از تابعی توانمی را ۱400 در

 .دانست ایران ژئوپلیتیکی

 ایران خارجی سیاست در گراییچندجانبه. ۱

 محورهای از یکی توانمی را گراییچندجانبه

 موجود دوران در ایران خارجی سیاست اصلی

 موازنه ایجاد گراییچندجانبه اصلی هدف. دانست

 موازنه هرگونه. است ایمنطقه محیط در قدرت

 و دوجانبه روابط از جدیدی سطح تواندمی

 سازوکارهای از یکی. سازد فراهم را چندجانبه

 و سازیائتالف را کشورها خارجی سیاست

. دهدمی تشکیل راهبردی فراگیر هایهمکاری

 هاییهمکاری چنین انجام که است آن واقعیت

 ژئوپلیتیکی هایبندیشکل و زمانی شرایط از تابعی

 و مستقیم ارتباط گراییچندجانبه .بود خواهد

 خارجی روابط در موازنه سیاست با ایتنیدهدرهم

 سیاست حوزة در گاههیچ قدرت معادلة. دارد ایران

 بنابراین. است نداشته ثابت ماهیت المللبین

 هایقالب از که بدانند باید ایران همانند کشورهایی

 اتحاد. کنند عبور باید گذشته اختاریس و سنتی

 حمایتی گونههیچ تحمیلی جنگ دوران در شوروی

. نرساند انجام مقدس دفاع روند در و ایران از را

 چنین المللبین نظام ساختاری هایضرورت

 اکنوندهم.ساختمی ناپذیراجتناب را وضعیتی

 و نظام در ساختاری هایقالب از جدیدی شکل

 زمینه که یافته ظهور المللبین سیاست

 سایر با ایران سازندة و مؤثر هایهمکاری

 را بزرگ هایقدرت و ایمنطقه کشورهای

 شرق به نگاه. سازدمی ناپذیراجتناب و پذیرامکان

 از دور موضوعی همواره ایران سنتی نگرش در

 توانمی را آن اصلی علت. رسیدمی نظربه ذهن

 خارجی روابط در گراییچندجانبه از اجتناب

 از یکی عنوانبه گراییچندجانبه. دانست

 برای ایران تاکتیکی کنش اصلی هایضرورت

 .شودمی محسوب ایمنطقه موازنه

 جهان گراییهژمونیک برابر در گراییچندجانبه. 2

 غرب

 توانمی را گراییچندجانبه هایضرورت از یکی

 کشورهای با ایران ارتباطی کنش سطح سازیبهینه

. دانست بزرگ هایقدرت و ایمنطقه

 کنش هایقالب و ابعاد دارای گراییچندجانبه

 موازنه برای الزم زمینه تواندمی و بوده ارتباطی

 هرگونه. دهد شکل را تهدید و قدرت

 توانمی را ایران خارجی سیاست گراییچندجانبه

 متحدهایاالت گرایییکجانبه به نسبت واکنشی

 المللبین سیاست یافتةتحول روندهای. دانست

 الگوهای در تغییر امکان که شده دگرگون ایگونهبه

 گراییچندجانبه .سازدمی ناپذیراجتناب را رفتاری

  دیپلماتیک تحرک به مربوط سازوکارهای از بخشی
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 و ایمنطقه محیط در ملی منافع حداکثرسازی برای

 «شرق به نگاه سیاست». است المللبین سیاست

 خارجی سیاست و امنیتی دفاعی، راهبرد از بخشی

 که ایگونههمان به. شودمی محسوب گراچندجانبه

 برای گرایییکجانبه یک از بزرگ هایقدرت

 نیز اسالمی جمهوری گیرند،می بهره ایران قابلیت

 در را گراییچندجانبه تا بود خواهد ناچار

 سازماندهی تبیین، شرق به نگاه سیاست چارچوب

 .گذارد اجرا مرحله به و

 

 گراییچندجانبه ژئوپلیتیکی هایضرورت. 3

 فرآیند از بخشی عنوانبه تنها نه گراییچندجانبه

 بلکه شود،می محسوب کشورها خارجی سیاست

. بود خواهد نیز ژئوپلیتیکی هایبندیشکل از تابعی

 کنش اصلی محور ژئوپلیتیکی هایضرورت

 شکل را کشورها خارجی سیاست و سیاسی

 بخشی روسیه و ایران جدید هایهمکاری. دهدمی

 امنیتی محیط  در ژئوپلیتیکی کنش هایضرورت از

 در غرب جهان سیاست. بود خواهد زدهآشوب

 را اطمینان عدم از هایینشانه ایران با برخورد

 شرایطی در گراییچندجانبه .سازدمی منعکس

 معادله حداکثرسازی برای زمینه که گرفته شکل

 اطمینان عدم وضعیت از گذار. آید وجود به قدرت

 در تغییر نیازمند المللبین سیاست فضای در

 سیاست حوزة در کشورها رفتاری الگوهای

. بود خواهد ایمنطقه کنش گیریجهت و خارجی

 را شرق به نگاه و گراییچندجانبه نخست گام

 والیتی اکبرعلی دکتر سفر با ارتباط در توانمی

 روسیه به رهبری معظم مقام المللبین امور مشاور

 راهبردی و اقتصادی امنیتی، هایپیام انتقال برای

 پوتین و ترامپ اگرچه .دانست رهبری معظم مقام

 دارای المللیبین و ساختاری کنش الگوی لحاظ به

 آن واقعیت اما هستند، یکسانی نسبتا هایانگاره

 از بخشی جهانی نظام کنترل برای رقابت که است

 سیاست. شودمی محسوب جهانی سیاست واقعیت

 سیاست در قدرت معادله تواندمی شرق به گرایش

 زمینه طریق این از و داده قرار تاثیرتحت را جهانی

 کنش الگوی در تعادل از جدیدی شکل ظهور برای

 . سازد ناپذیراجتناب را ایمنطقه بازیگران

 

 و بحران شرایط در ایمنطقه محیط که آنجایی از

  از که است طبیعی بنابراین دارد، قرار آشوب
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 ارتقا برای گراییچندجانبه سازوکارهای

 .نماید استفاده «خودیاری» به معطوف هایقابلیت

 شرق به نگاه ژئوپلیتیکی انگاره. 4

 ایران خارجی سیاست در شرق به نگاه رویکرد

 جویانههمکاری کنش از هایینشانه بر مبتنی

 این بیانگر شرق به نگاه سیاست. بود خواهد

 گراییچندجانبه توانمی چگونه که است واقعیت

 محیط در متقابل همکاری از هایینشانه با را

 رویکردی مفهومبه شرق به نگاه. داد پیوند بحرانی

 با مقابله. بود خواهد خارجی سیاست در پویا

 از بخشی عنوانبه باید را نوظهور تهدیدات

 ایران خارجی سیاست بنیادین هایضرورت

 تحرک سازیمتنوع بیانگر شرق به نگاه. دانست

 و بوده خارجی سیاست روند در ایران ژئوپلیتیکی

 برای را فراگیرتری بخشیاطمینان ضریب تواندمی

 .کند ایجاد اسالمی جمهوری

 

 زمره در توانمی را شرق به نگاه و گراییچندجانبه 

 تهدیدات با مقابله برای سازقدرت سازوکارهای

 برای الزم انگیزة از روسیه و چین ایران،. دانست

 مشترک ژئوپلیتیکی و هویتی تهدیدات با مقابله

 تواندمی تهدیدات این از برخی. برخوردارند

 چارچوب در دیگر برخی و داشته ایمنطقه ماهیت

 هرگونه. شودمی تعریف المللیبین هایبندیشکل

 براساس نظامی هایهمکاری و دیپلماتیک کنش

 شکل المللیبین و ایمنطقه محیط هایواقعیت

 چین با امنیتی مشارکت و گراییچندجانبه .گیردمی

 تواندمی که دارد اهمیت جهت این از روسیه و

 مقابله جهت در قدرت تولید برای الزم هایزمینه

 سازیقدرت هرگونه. آورد وجودبه را تهدیدات با

 هایهمکاری به مربوط ضرورت از بخشی

 فرآیندهایی و کارگزاران با رویارویی برای ایمنطقه

 روروبه چالش با را امنیتی محیط که است

 توانمی را یادشده هایمؤلفه از یک هر. سازندمی

 و سیاسی کنش هایضرورت از بخشی عنوانبه

  المللیبین و اینطقهم محیط در ایران ژئوپلیتیکی
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 خارجی، سیاست در جدید روندهای .دانست

 با مقابله ضرورت بر مبتنی ایران امنیتی و دفاعی

 بتواند که روندهایی. است مشخص تهدیدات

 وجودبه را تهدیدات با مقابله برای الزم هایزمینه

 و ایمنطقه شدت،کم تهدیدات هرگاه. آورد

 مخاطبین باید کند،می پیدا ظهور جدید المللیبین

 شرایطی چنین در. کرد وجوجست نیز جدیدی

 روابط زیربنای توانمی را شرق به نگاه رویکرد

 هیچ. دانست تهدیدات با مقابله برای جدیدی

 نقش نوظهور تهدیدات برابر در تواندنمی کشوری

 .باشد داشته ایستا

 روسیه به رئیسی سفر ژئوپلیتیکی ارزیابی. 5

 سیاست برای جهت این از روسیه به رئیسی سفر

 تحول زمینه تواندمی که دارد اهمیت ایران خارجی

 کشور دو ژئوپلیتیکی و ادراکی هایبندیشکل در

 عنوانبه توانمی را ادراکات. آورد وجود به را

 خارجی سیاست رفتارهای محوری و اصلی بخش

 و تاریخی موجود شرایط در. دانست کشورها

 در مشترکی ادراک گیریشکل شاهد ژئوپلیتیکی

 ضرورت در روسیه و ایران زمامداران ذهنی انگارة

 وجود نوظهور تهدیدات با مقابله

 سازوکارهای از یکی عنوانبه گراییچندجانبه.دارد

. شودمی محسوب سازیامنیت و قدرت تولید

 سیاست حوزة پویاسازی نیازمند تهدیدات پویایی

 منزلةبه توانمی را تهدید موازنة. است خارجی

 جمهوری سازیامنیت اصلی سازوکارهای از یکی

 محیط در راهبردی بحران شرایط در اسالمی

  در روسیه و ایران هایهمکاری. دانست ایمنطقه

 به مربوط هایضرورت از بخشی محیطی، فضای

 بخشی شرق به نگاه .دهدمی شکل را تهدید موازنة

 تهدید موازنة قالب در و گراییچندجانبه فرآیند از

 روابط ساختاری هایضرورت. است گرفته شکل

 نقش ایران و روسیه که کندمی ایجاب المللبین

 راستای در مؤثری جویانةهمکاری و مشارکتی

 هر. نمایند ایفا ایمنطقه راهبردی منافع تامین

 قدرت تا دارد تالش روسیه و ایران همانند کشوری

 به نگاه. دهد افزایش را تهدیدات برابر در خود

 به نگاه موازاتبه گراییچندجانبه و ایران شرق

 .است کرده پیدا معنا روسیه در ایران
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 به ایران اسالمی جمهوررئیس سفراین که:  نتیجه

 ارتقا زمینه که دارد اهمیت جهت این از روسیه

 سیاست در شرق به نگاه و گراییچندجانبه تفکر

 از برخی. سازدمی منعکس و برجسته را خارجی

 که است آن بیانگر المللبین سیاست هایواقعیت

 ایران همانند کشورهایی برای شرق به نگاه سیاست

 تهدید موازنة راهبردی قالب بر مبتنی توانمی را

 موازنة و گراییچندجانبه فضای در. نمود تبیین

 در کنندهمشارکت کشورهای از یک هر تهدید،

 ایفا تهدید برابر در و تکمیلیهم نقش ائتالف

 خارجی سیاست در شرق به نگاه انگاره .نمایندمی

 زمینه که دارد اهمیت جهت این از ایران

 و ایمنطقه فضای در چندجانبه هایهمکاری

 .سازدمی ناپذیراجتناب را المللیبین

 در فراگیر هایهمکاری نیازمند گراییچندجانبه

 و ایران. بود خواهد مشترک اهداف تحقق راستای

 همچنین و ساختاری هایقابلیت دلیلبه روسیه

 در مشارکت نیازمند ایمنطقه هایپذیریآسیب

 ایران .بود خواهند ایمنطقه گراییچندجانبه قالب

 در زدهآشوب ایمنطقه محیط بازیگران از یکی

 ایمنطقه محیط این در. باشدمی آسیا غرب

 الزم قابلیت از که کنندمی پیدا ظهور بازیگرانی

 نقش افزایش. برخوردارند سازیبحران برای

 زمینه ایمنطقه محیط در ایران تاکتیکی و راهبردی

 ناپذیراجتناب را المللیبین چندجانبه هایهمکاری

 پیمان در روسیه و ایران مشارکت. سازدمی

 هایهمکاری و گراییچندجانبه از نمادی شانگهای

 راهبردی و اقتصادی هایسیاست روند در سازنده

 .بود خواهد ایران آینده
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