
 

 

 یسازملت -دولت ینددر فرآ یرانج.ا.ا ینهراهبرد به

  روش دانا با استفاده ازیه سور
 

 31/71/3111 تاریخ پذیرش: 31/70/3111 تاریخ دریافت:

 لرد یعبدالمحمود محمد

 **یانمحمد یمهد

 چکیده

 یردهاتداوم دستاو ی،در عرصه نظام یهسور یاسیاز سقوط نظام س یریدر جلوگ ج.ا.ایران یابیرغم کامبه

 یلدخ رانیگباز یرسا ینیآفربر مالحظه نقش یجامع و مبتن یراهبردپرداز یازمندن در این رابطه کشور

 -ولتد ینددر فرا ینیآفرنقش یازمنداست که تداوم دستاوردها ن یمقاله مدع یناست. ا یهسور یدر باز

 ایی برعنوان راهکاربا استفاده از روش دانا به یسندگاناست. نو یهپس از منازعه در سور یسازملت

 یراحط یگرانباز یانم ادتعارض و تض یریتمد یرا بر مبنا ینهاند راهبرد بهتالش کرده یراهبردپرداز

 یبا حاصل جمع مثبت برا یرا در باز نج.ا.ایراروش به دنبال آن است که منافع  ینا ،کنند. در واقع

در  .ایرانج.ا ینهکه راهبرد به دهدینشان م یقتحق هاییافتهمحقق کند.  یهدر سور یلدخ یگراناکثر باز

 یرشسکوالر، پذ یاسینظام س یرشها باشد: پذن شاخصیواجد ا یدبا یهسور یسازملت-دولت یندفرا

 یاستر برابر رپارلمان د یتتقو یرهویتی،تحزب غ یقحزب بعث در کنار تشو یتتقو ی،عرب یونالیسمناس

 یمهن اقتصاد یقاز حزب بعث، تشو یهاستقالل قوه قضائ یتی،امن یهاکاهش نفوذ دستگاه ی،جمهور

 .سمیو  مخالفت با فدرال یو عراق یاساس مدل لبنان برقوا  یماز تقس یریجلوگ یالیستی،سوس

 دانا روش ینه،تعارض، راهبرد به یریتمد یه،سور ی،سازملت-دولت یگران،باز یل: تحلیدیواژگان کل

                                                                                                   
 (مسئول یسندهنو)یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یعلم یئتعضو ه Amahmudml@gmail.com 

 یراهبرد یریتمد یدکتر یدانشجو **
 

 11شماره مسلسل   3111پاییز  شماره سوم  وسوم سال بیست فصلنامه مطالعات راهبردی 



 99 پاییز 98 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   88

 مقدمه
ها، و ملت ییاسس یهامنازعات بر سرنوشت نظام بینییشپ یرقابلگسترده و غ یامدهایپ یلبه دل

نترل و ک بینی،یشپ یاند تا الگوهاوادار شده یقاتیتحق هاییشکدهو اند دانشگاهی یاکثر نهادها

 یمنازعات را بازشناس یریتدر مد یعمل یهاکرده و نقش یپردازمنازعات را مفهوم یریتمد

و  یآنان با منازعات در هر دو سطح داخل یریکه سطح درگ ییاقدام در کشورها ین. اکنند

 یعمل یهااز نقش یکی(. 3111قرار گرفته است )زرگر،  یشتریباالست، مورد اهتمام ب المللیینب

بر آن است تا با  یکردرو ینپس از منازعه است. ا یسازملت -منازعات، دولت یریتدر مد

منازعه  یو فرهنگ ایینهمنازعه )دولت( و علل زم یعلل ساختار ی،جامع و هنجار یریگجهت

 یاکننده مداخله یگرمنافع باز ی)البته در راستا یسازو ملت یسازبا دولت یب)ملت( را به ترت

طور به یاسالم یجمهور یر،در چند دهه اخ .(Dobbins et al, 2005کند ) یریتساز( مددولت

اس را احس یهدر افغانستان، عراق و سور یسازملت -دولت ینددر فرا آفرینیشضرورت نق یجد

افع آنها با من یو راهبرد یاییجغراف هاییوستگیپ یلدلسه کشور به ینکرده است. منازعات ا

ز ا یکیکشورها را به  ینمنازعه در ا یریترا به وجود آورده که کنترل و مد شرایطی ،ج.ا.ایران

 کرده است.  یلتبد یمل منیتا یهاضرورت

که حضور  است یهیاست. بد یرراستا قابل تفس یندر ا یزن یهدر سور یرانا یحضور مستشار

تلزم مس یهدر سور جودمو همنازعات است و کنترل منازع یریتمد یبرا یمقطع یگام، یمستشار

منازعه  نیادیبن هاییشهکنترل ر یبرا یسازملت -دولت یبعد هاییندکشور در فرا ینیآفرنقش

نازعات م یریتدر مد یموفق یرتأث ینکهبا ا یرانا یمناطق است. حضور مستشار ینو تنش در ا

در  یازسملت -لتدو یندفرا بهو استمرار آن مستلزم ورود  یتموفق ین، اما تداوم اداشته یهسور

 ممکن است در یهدر سور یتیامن -ینظام یمرحله، دستاوردها یناست. بدون توجه به ا یهسور

 ییندافر، یسازملت -دولت یندتوجه داشت که فرا یدالبته با شود. یشمدت دچار فرساکوتاه

کارکرد  ای یرنظامیغ هایمتناسب نهاد ینیآفرآن در گرو نقش یتو موفق یستن یتیو امن ینظام

 یران،ا یاسالم یدر کنار جمهور ینکهاست. ضمن ا یمدن هایینهدر زم یتیامن -ینظام ینهادها

 -دولت ندیو... تالش دارند تا در فرآ یهسور یسیوناپوز یه،ترک یه،روس یکا،مانند آمر یگرانیباز

 -دولت یت هنجاریداشته باشند. با توجه به ماه یمؤثر ینیآفرنقش یهسور یسازملت
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ورها در کش یسازملت -دولت یاز مفاد نظر یبودن برخثابت رغمبهگفت که  یدبا ی،سازملت

ست ا یازاست. لذا ن یزمختلف، متما یهاآن در گفتمان یعمل یهو رو یکردهاو مناطق مختلف، رو

ب انقال انالمقدور با گفتمیرا حت یهدر سور یسازدولت-ملت یندفرآ یران،ا یاسالم یجمهور

 .کندمتناسب  یاسالم

ای، مسدددتلزم حضدددور و مداخله در شددددن جمهوری اسدددالمی ایران به قدرت منطقهتبدیل

های ضروری است که چارچوب ،ای است. بنابراینفرایندهای مدیریت مسائل و موضوعات منطقه

 ای بازشدناسدی شود. به  آفرینی نهادهای مختلف کشدور در فرایندهای مدیریت مسدائل منطقه  نقش

ساله آینده نیز همچنان تداوم  37انداز سدد حضدور مسدتشاری ایران در سوریه، در چشم   رنظر می

هایی از این انجام پژوهش ،خواهد داشدددت و حتی رو به فزونی خواهد نهاد. در چنین شدددرایطی

ای برای توسددعه زیرسدداخت فکری الزم برای انتخاب راهبرد مناسددب و   تواند مقدمهدسددت می

در کشور و  انظرهتوجه به برخی اختالف با ،حال شدود. در عین ایران  ایکارآمدی حضدور منطقه 

های علمی از ، انجام پژوهشج.ا.ایرانای واحدهای کارشدناسدی بر سدر نو  و شیوه حضور منطقه   

این مقاله به دنبال آن اسددت تا راهبرد بهینه  تواند به تدریج اجما  بیناذهنی ایجاد کند.این نو ، می

تا دستگاه سیاست  ؛سدازی سدوریه را احصدداد کند  ملت -بازیگران دخیل در فرآیند دولتمجمو  

قادر باشدد بر اسداس گفتمان انقالب اسدالمی و اهداف سدیاست خارجی نظام،      ج.ا.ایرانخارجی 

ای انتخاب و گونهسددازی سددوریه بهملت -راهبردهای جمهوری اسددالمی ایران را در فرایند دولت

 ای کمترین تعارض با اهداف مجمو  بازیگران باشد.  که دار کندتعریف 

های خود را در سوریه بدیهی اسدت که جمهوری اسدالمی ایران قادر نیسدت همه خواسدته    

ویژه تواند راهبردهایی را انتخاب کند که تعارض کمتری با سایر بازیگران )بهاما می کند،محقق 

با توجه به موارد مذکور، سوالی که  هد.متحدان( داشدته و اهداف اسداسی نظام را نیز پوشش د  

راهبردهای بهینه » :عبارت است از ،شدود پاسدخی برای آن ارائه شود  در این پژوهش تالش می

بودن به دلیل اکتشافی«. سوریه کدامند؟ سازیملت -دولت فرایند آفرینی دربرای نقش ج.ا.ایران

 گیرد.ای مورد آزمون قرار نمیاین پژوهش، فرضیه

د گرانی در محیط وجوزیرا کنش ؛بسیار پیچیده است ،راهبردپردازی در برخی از موضوعات

اغلب بر  ،های مرسدددومدارندد کده دارای دسدددتورالعمدل یا کارکرد مخفی هسدددتند. در روش   
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قتی شود. در حالی که وگر از مواضع بازیگران تأکید میخوداظهاری بازیگران یا برداشت تحلیل

یص کند و نه تشخورالعمل پنهانی است، نه خود بازیگر اهدافش را افشا میبازیگری دارای دست

ها هایی که مبتنی بر نظریه بازیتواند کامالً صحیح باشد. در روشمواضدع آن توسط دیگران می 

ابدا  شده  3گیرد، روشی با نام تحلیل شبکه بازیگر پویابرای تحلیل بازی مورد اسدتفاده قرار می 

های ایرانی کمتر شناخته شده است. این روش در اصل برای تحلیل تضاد شاسدت که در پژوه 

گیرد و روش راهبردپردازی مبتنی بر مدیریت و تعدارض بین بازیگران مورد اسدددتفاده قرار می 

تعدارض میدان بازیگران دخیل در یم موضدددو  اسدددت. منظور از راهبرد بهینه در این روش،   

با سددایر بازیگران در عرصدده بازی باشددد. در این    راهبردی اسددت که دارای کمترین تعارض

-دولت فرآیند شدددود بدا کداربسدددت روش دانا، راهبرد بهینه بازیگران در  تالش می ،پژوهش

سدازی سدوریه معرفی شود. راهبرد بهینه بدست آمده در این روش، با در نظرگرفتن منافع   ملت

 بازی با حاصل جمع مثبت برای کند منجر بهشدود و تالش می کلیه بازیگران درگیر طراحی می

 کنندگان شود.مشارکت

 

 پیشینه پژوهشالف. 
. است شده نگارش های زیادیکتاب منازعه،پسا کشورهای درسازی ملت –دولت فرایند درباره

 و عراق جمله از سددوم جهان کشددورهای در سددازیملت –دولت حوزه در تحقیقات اغلب

 هیظرو ن یسازسازی، ملتدولت»با عنوان  قوام یعبدالعل کتاب. است منازعه از پس افغانسدتان 

 و لفصدد پنج در« هاملت –فهم و مطالعه جهان دولت یبرا یلیتحل یچهارچوب ؛المللروابط بین

 قرنلملل ابین روابط موضوعات ترینمهم از یکی مورد در فارسی زبان به اثر اولین ،گفتار هفده

 زا تاکنون اهمیت وجود با که رودمی شددمار بهسددازی ملت –دولت مسددئله یعنی ویکمبیسددت

 جهان در عمده هایهمناقش از نویسدنده تالش کرده بسیاری  .اسدت  شدده  غفلت آن به پرداختن

 بقسددا هایجمهوری فریقا،آ تا گرفته خاورمیانه از، یافتهتوسددعه کمتر جوامع میان در ویژهبه

                                                                                                   
1. Dynamic Actor network analysis (DANA) 
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 ناقص گذار وسازی ملت -دولت فرایند نشدنحل به جنوب را مربوط جوامع سایر و شدوروی 

 (.3111معرفی کند )قوام،  پروسه این از

 بررسدددی دنبال به« از کنگو تا عراق ؛سدددازیملت -نقش سدددازمان ملل در دولت»کتاب 

 رنق طی مختلف کشورهای درسازی ملت فرایند در متحد ملل سازمان هایمکانیزم آفرینینقش

 در لمل سددازمان ظرفیت از آمریکا اسددتفاده اندکرده تالش نویسددندگان ،واقع در. اسددت بیسددتم

 رد تواندمی ملل سددازمان ظرفیت از اسددتفاده ،آنان نظر از. کنند تئوریزه راسددازی ملت فرایند

 و اقتصادی رشد تضمین برای المللیبین هایکمم جذب مشدرو ،  دولت گیریشدکل  تسدریع 

 آفرینینقش ،فصددل 31 در کتاب. باشددد مفید آمریکا نظامی اقدامات به مشددروعیت اعطای

 و اقتصادی بازسازی دموکراتیزاسدیون،  امنیت، تأمین مانند مواردی در ملل سدازمان  هایمکانیزم

 ورتیم و موزامبیم کامبوج، السددالوادور، نامیبیا، کنگو، کشددورهای در را دولتی نهادهای ایجاد

 . (Dobbins & Jones, 2005)کندمی بررسی عراق و شرقی

که توسدط مؤسسه رند منتشر  « سدازی از آلمان تا عراق ملت -نقش آمریکا در دولت»کتاب 

نگ سازی پس از جشدده، تالش کرده است با استفاده از تجربیات واقعی آمریکا در فرایند ملت 

ه لبت. اکندسددازی نظری درباره ملت یدر آلمان و ژاپن و دیگر کشددورها، اقدام به ارائه چارچوب

این دو تجربه، اقدامات آمریکا در کشدورهای دیگری نظیر سدومالی، کوزوو، بوسنی و    عالوه بر

دهد که از نظر نشددان می ،آیداند. آنچه که از محتوای کتاب برمیافغانسددتان نیز مطالعه شددده 

 یها است: ایجاد امنیت پس از منازعه، ایجاد فرایندهاسدازی شامل این مؤلفه ملت ،نویسدندگان 

های دموکراتیم و نهادهای حاکمیتی، کمم بشدردوسدتانه، بازسازی اقتصادی، ایجاد زیرساخت  

ط ها توسدداند در هر کشددور، چگونگی ایجاد این مؤلفهنظامی و امنیتی. نویسددندگان تالش کرده

 & Dobbinsآمریکدا را توضدددیح دهند و دالیل موفقیت و ناکامی را نیز بازشدددناسدددی کنند )  

McGinn, 2003 .) 

عالوه بر موارد مذکور، در مقاالت مختلفی تالش شدده است، راهبرد جمهوری اسالمی در  

تبیین سیاست راهبردی جمهوری اسالمی ایران در قبال »سدوریه معرفی شدود. در مقاالتی مانند   

توازن ، تحوالت سوریه و نقش راهبردی ایران»(، 3111، و دیگران )موسوی دهموردی« سوریه

راهبردهای جمهوری »(، 3111)لطفی و همکاران، « م انداز سددیاسددت خارجیای و چشددمنطقه
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بررسی علل حضور »(، 3111)نجات، « اسدالمی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه 

های سناریوهای پیش روی ایران در بحران» و (3111)مرادی، « در سوریه ج.ا.ایرانمسدتشداری   

( تالش 3111پور اصددل، )میرحسددینی و رحیم« فت از آنهاسددوریه و عراق و راهبردهای برون ر

های تکفیری، راهبردهای ضدرورت حضدور ایران در سوریه، راهکارهای مقابله با گروه   تاشدده  

گونه که آینده حضدور ایران در سوریه بحث شود. همان  موردائتالف و سدناریوهای محتمل در  

ای به راهبرد بهینه بازیگران در فرایند ههای مذکور اشددارشددود، هیی یم از پژوهشمی مالحظه

کدام از آنها منافع کلیه بازیگران دخیل هیی ،و در عین حالاند سازی سوریه نداشتهملت -دولت

اند و تنها از منظر منافع یم بازیگر به بررسدی موضو   نگرفته در میدان بازی سدوریه را در نظر 

 اند. پرداخته

دهند که استفاده از روش تحلیل شبکه بازیگر پویا مطالعات این پژوهش نشان می ،همچنین

ای به زبان فارسددی یافت نشددد که از روش توسددط محققان ایرانی مرسددوم نیسددت و هیی مقاله

های متنوعی با روش دانا انجام مقاالت و پژوهش ،مذکور اسدتفاده کرده باشد. در منابع خارجی 

ین شددود. از رابطه به آنها تحلیل تضدداد و تعارض بین بازیگران دیده میشددده که تقریباد در هم

های ( تا تحلیل چالش دولتHaynie, Doogan and Soller, 2014جنسددیت و شددبکه دوسددتی )

 & Bots( تا مدیریت تعارض مسدددئله آب در هلند )Sukardi, 2005کارگری در منطقه یورو )

Others, 2008 اند. در اینجا نیز اسدددتفاده از روش دانا اسدددتفاده کرده( و چندین مقاله دیگر، از

سوریه  موردسدازی یا هر موضدو  دیگری در   ملت -روش دانا برای تدوین راهبرد بهینه دولت

ن کار رفته در آبه روش نظرکه پژوهش حاضر هم از  گفتتوان می ،مشاهده نشد. بدین ترتیب

 .استو هم از لحاظ موضو ، واجد نوآوری 

 

 مفاهیم و مبانی نظری پژوهشب. 
سددازی، مدیریت تعارض، راهبردپردازی و راهبرد ملت -ابتدا چهار مفهوم دولت ،در این بخش

 .شودبهینه تعریف شده و سپس مبانی نظری این پژوهش معرفی می

برساختن روبناها و  ،عدی است که هدف از آنپیچیده و چندبُ ی: فرایندسازیملت -دولت

ه هددف برای کنترل مندابع و عوامل موجد منازعه و تنش در ابعاد مختلف   زیربنداهدای جدامعد    
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گران های مورد نظر کنشگیریسدددیاسدددی، اقتصدددادی و فرهنگی در راسدددتای منافع و جهت 

گران داخلی یا ممکن اسددت توسددط کنش  سددازیکننده این فرایند اسددت. دولت ملتمدیریت

 دولت ،(. در واقعCakmak & Utaoglu, 2015) خارجی در یم هدف، مدیریت و طراحی شود

 دولت. دکننمی یکدیگر عمل به نسبت تأسدیسی  و تکوینی دوسدویه  یارتباط در همواره ملت و

 بهتر تانباش برای نیز ملت و نیاز دارد آن همبسدتگی  و ملت وجود به خود تداوم و تثبیت برای

. اسددت نیاز نیرومند دولتی وجود خود به مسددتقل و متمایز هویت حفظ و قدرت نهادینه و

 و اقتصادی سیاسی، توسدعه  از برای حمایت الزم نهادهای تقویت و ایجاد ،سدازی ملت -دولت

 .(531: 3111 زرگر، و قوام) است بلندمدت اجتماعی

: در این پژوهش، تعارض به معنی وجود نزا ، مشدداجره یا تقابل نیروهای مدیریت تعارض

طور عمدی فرآیندی است که یم کشور یا گروه به ،موجود در عرصده سدوریه اسدت. تعارض   

ای بازدارنده سبب ناکامی کشور یا گروه دیگری در نیل به عالیق و اهدافش گونهکوشد تا بهمی

به  ؛تعارضددات را حل کند ،شددود. مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در بهترین شددرایط

یر بازیگران و بیشترین فایده یا همگرایی با سانحوی که واجد کمترین هزینه یا واگرایی با سایر 

کننده باشدددد. بدیهی اسدددت که مدیریت تعارض نیازمندی حداقلی از بدازیگران برای مدیریت 

 (.  307: 3111انعطاف و تساهل است )جهانیان و اسفندیاری، 

ه ببرای رسددیدن  طرح برنامه و اهداف تعیین معنی به اسددتراتژی یا راهبرد: راهبردپردازی

طرح درازمدتی اسدت که برای نیل به هدف بلندمدت مشخص   ،راهبرد ،به بیان دیگر آنهاسدت. 

ارائه  تید ریمدد  یاز راهبرد را در تئور فیپنج تعر ،برگزنتیم ید. هنرشدددوطراحی و تبیین می

است. راهبردپردازی به معنی  1اندازچشمو  4جایگاه، 1الگو، 5گرد، شد 3برنامهه که معطوف به کرد

رکت، شتعیین یم یا چند مورد از تعاریف مذکور برای فرد، گروه،  ،اقداماتی است که نتیجه آن

(. در ادبیات مطالعات امنیتی و 3110 ،آلسددترندو  لمپل ،مینتزبرگاسددت ) یسددازمان یا کشددور

                                                                                                   
1. Plan 

2. Ploy 

3. Pattern 

4. Position 

5. Perspective 

https://www.chetor.com/30298-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DA%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DA%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81+%D9%84%D9%85%D9%BE%D9%84&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81+%D9%84%D9%85%D9%BE%D9%84&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88+%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88+%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF&select-author=author-exact
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ف اهداکردن منظور از راهبرد، هنر کاربرد و توزیع ابزارهای قدرت برای محقق ،المللبینروابط

 (.31-30: 3111است )اسنایدر، سیاسی 

ر اختیار در د نهیگز میاز  شیب نیاز ب ،بازیگر راهبرد توسدط  انتخاب: به معنی راهبرد بهینه

 ،ینتزبرگم) بازیگر به ارمغان آورد را برای یبازده نظر زانیم نیشتریبای که گونهبه ؛بازی اسدت 

با در نظرگرفتن منافع یم بازیگر  تنهاالبته در روش دانا، راهبرد بهینه  (.3110 ،آلسددترند و لمپل

نظر یتی است که در آن همه بازیگران تا حدی اشتراکوضع نیل بهشود و مبنای آن طراحی نمی

در این پژوهش، برای تعریف ارکان مختلف  یکدیگر دارند. داشدددتده و کمترین تعدارض را با  

 -از مدل مرکز مطالعات اسدتراتژیم ترکیه استفاده شده است. ارکان دولت ، سدازی ملت -دولت

 افته است، عبارتند از:پردازان مرکز مذکور توسعه یکه توسط نظریه سازیملت

 ؛هویت ملی، سیستم سیاسی و قانون اساسی .3

   ؛بازسازی اقتصادی .5

   ؛بازسازی بخش امنیتی .1

   ؛ایجاد عدالت پس از جنگ داخلی )بازتوزیع قدرت و ثروت( .4

 (Cakmak & Ustaoglu, 2015انداز سیاست خارجی )چشم .1

 

 شناسیروشج. 
اسدددت، برای معرفی  3این پژوهش، از روش داندا که ابزاری برای تحلیل تضددداد و تعارض  در

شود سطوح منظور توضیح تناسب روش با مسئله، تالش میراهبرد بهینه اسدتفاده شده است. به 

راهبردپردازی معرفی شددده و دالیل امکان اسددتفاده از روش دانا برای تدوین راهبرد بهینه ذکر  

ه بندی سداده، س متفاوت هسدتند. در یم طبقه  تجزیه و تحلیل در راهبردپردازیشدود. سدطوح   

 سطح برای راهبردپردازی متصور است که از ساده به پیچیده عبارتند از:

یم بازیگر مطرح است که با عوامل  ،: در این سدطح یک بازیگر/ چند عامل یا فاکتور .9

ند عامل یا فاکتور مهم تعیین زیدادی روبروسدددت و راهبردهدای آن بازیگر با توجه به چ  

                                                                                                   
1. Conflict Analysis 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DA%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81+%D9%84%D9%85%D9%BE%D9%84&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81+%D9%84%D9%85%D9%BE%D9%84&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88+%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88+%D8%A2%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF&select-author=author-exact
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های تحلیل هزینه/فایده یا روش سدوات در این سدطح مورد استفاده قرار   شدود. روش می

 گیرند.می

از « یواقع»درک سوم، در سطح : اننفعیذدیدگاه از یا فاکتور / چند عامل گریچند باز .5

، نینابراب است. گرتحلیلراهبردپرداز یا  یبرا یمسدئله اصدل   ،و عوامل مرتبط با آن گریباز

ه و کرد ییشناسا حاضدر در محیط راهبردپردازی را  گرانیبازهمه  دکنیم یسدع گر تحلیل

های روش نقشه .ددرک کنشود، که از زبان خودشان بیان میآن را  یهااقدامات و واکنش

 شود.در این سطح استفاده می کیوروش شناختی و 

 رینتیاصدددل: گر یا راهبردپردازتحلیل دگاهیاز دیا فاکتور / چند عامل گریچند باز .1

یا  املعوبازیگران و شناسایی  ییشناساگر معطوف به آن است، لیلتحذهن  ی کهموضوع

گر یا گروه خبره، خودش را در این سددطح، تحلیل اسددت. گریبازهر مرتبط با  فاکتورهای

های خود را ارد، قضاوتدهد و بر اساس شناختی که از بازیگران دجای بازیگران قرار می

در این سطح مورد استفاده قرار  ،های خودجایگزینها و تحلیلیباز یتئور دهد.انجام می

 گیرند.می

ورکار پنهان یا دست رفتاری حضور داشته باشند که گرانیبازحال ممکن است در سطح سوم، 

این بازیگران، شددناخت نقش آنها یا عوامل مهم برای آنها بسددیار مشددکل  مورددر  .مخفی دارند

ر تواند برای راهبردپردازی دروش تحلیل شبکه بازیگر پویا تا حدی می رسدد اسدت. به نظر می 

 گری هستند، مورد استفاده قرار گیرد. اینمحیطی که بازیگران با دستورکار مخفی در حال کنش

دهد که بتواند چندین برداشددت مختلف گر قرار میراهبردپرداز یا تحلیلامکانی در اختیار  ،ابزار

 ،شود. در این روشها مشاهده نمیامکانی که در سدایر روش  ؛سدازی کند از یم بازیگر را مدل

ایی هتوان همه برداشتبرای بازیگرانی که دارای دسدتورکار مخفی در عرصده بازی هستند، می  

توان میزان قطعیت را وارد تحلیل کرد. ضدددمن اینکه می ،دارد بازیگر خاص وجود موردکه در 

های تفاوت اصددلی روش دانا با روش ،هر برداشددت از هر بازیگر را نیز مشددخص کرد. در واقع

تجمیع همه . (Duin, Bots & Twist, 1999دیگر، در همین دو قابلیت اسدداسددی نهفته اسددت ) 

از راهبردپرد اریدر اخت یارزشمند نشیبگران، نقش و کارکرد بازی موردهای موجود در برداشت

   .کندهای خود استفاده کردن استداللتواند از آن برای دقیقکه می دهدیقرار م
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سدددازی از طریق مصددداحبه و پنل خبرگی هدای مورد نیاز برای مدل داده ،در این پژوهش

امل ش ،شدرکت کردند آوری شدد. افرادی که مورد مصداحبه قرار گرفتند یا در پنل خبرگی   جمع

افرادی بودند که صداحب تجربه زیسدته در سدوریه بوده یا سدابقه مطالعاتی در موضو  سوریه     

نفر از خبرگان برای شدرکت در پنل خبرگی به صورت قضاوتی و   1ند. در این پژوهش اهداشدت 

برای انتخاب بازیگران عرصدده سددوریه، تعیین اهداف   ،هدفمند انتخاب شدددند. از پنل خبرگی

 ،ازیسعرصه بازی استفاده شد. برای مدل سازیبازیگران و شدناخت وضدعیت بازیگران و مدل  

در این پژوهش، مراحل روش تحلیل . شددد اسددتفاده( دانا) پویا بازیگر شددبکه تحلیل افزارنرم از

 شبکه بازیگر پویا به صورت زیر مورد استفاده قرار گرفت.

 ؛سوریه سازیملت -شناخت بازیگران مطرح در فرآیند دولت •

   ؛هر بازیگر برای تعریف اهداف •

 ؛شناسایی عوامل مؤثر بر اهداف هر بازیگر و تعریف روابط علی بین آنها •

  ؛شناخت تعارض بین اهداف بازیگران •

تعریف عرصه بازی برای هر بازیگر توسط هر یم از خبرگان )هر یم از خبرگان، عرصه  •

کند تا شددداید راهی برای کاهش عدم نظر خود را برای هر بدازیگر ایجاد می  موردبدازی  

 ؛قطعیت و ابهام باشد(

 (.Bots, 2007: 163راهبرد بهینه با توجه به تعارضات بازیگران ) معرفی •

ران نظرگرفتن منافع و مواضع همه بازیگ شد، این روش مبتنی بر در بیانطور که پیشتر همان

پیگیری آن توسط یکی از  که راهبردی است، سدازی است و راهبرد بهینه ملت -دخیل در دولت

شود. ( با کمترین تعارض و تضداد از سوی دیگر بازیگران روبرو می ج.ا.ایرانبازیگران)در اینجا 

های با در نظرگرفتن تعارض یا همکاری دیگران با مطلوبیت نج.ا.ایرااین بددان معناسدددت که  

 ،کند. بنابرایندر میددان بازی سدددوریه را طراحی می  آفرینینقشای مورد نظرش، راهبردی بر

از یم سددو ناشددی از شددناسددایی حالتی اسددت که کمترین تعارض میان    ،بهینگی در این روش

های مورد نظر هر انداز و مطلوبیتناشددی از چشدم  ،کند و از سدوی دیگر بازیگران را تداعی می

ناسب با وضعیتی که کمترین تعارض میان همه بازیگران کند آنها را متبازیگر است که تالش می

 وجود دارد، پیگیری کند.
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 از روش تحلیل شبکه بازیگر پویا استفاده ،اوالًدر این پژوهش  ،برای افزایش اعتبار پژوهش

های ناقص، غیرقطعی و احتمالی که از خبرگان دریافت شددده روش، داده ،شددد تا به کمم آن

نده آنها کنندگان ارائه و نظرات تأییدکننتایج پژوهش به مشارکت ،بود، قابل اسدتفاده باشدد. ثانیاً  

 .شددریافت 

 

 سوریه سازیملت -دولت فرآیند راهبرد بهینه بازیگران درد. 
 نفع و تأثیرگذار، برای ذیای و فرامنطقهیگران منطقهکردن بحران در سدددوریه، بازبدا فروکش 

. انددهکرهای مختلفی را در رابطه با این کشددور اتخاذ گیریجهت ،اسدداس منافع و عالیق خود

 ای هدایت وگونهکنند محیط و قواعد بازی را بههر یم از بازیگران تالش میکه بدیهی اسددت 

ها، ها در این کشدور تضمین شود. با توجه به نتایج مصاحبه مدیریت کنند که منافع حداکثری آن

 رایباز میان همه بازیگرانی که در عرصدده سددوریه فعالیت دارند، بازیگران زیر توسددط خبرگان 

، عربستانی، سددتیونیصدده میرژ، اروپا هیاتحاد، کایآمر، ازمان مللسدازی انتخاب شددند: سد   مدل

 تهیمک، عراق، نیچ، هیروس، لبنان اهللحزب، رانیا، هیورس دولت، امارات، مصر، اردن، قطر، هیترک

اتحاد  حزب، هیآزاد سدددور ارتشالمسدددلمین، ، اخوانمیدموکرات راتییتغ یبرا یمل یهماهنگ

 یلق براخ جبهه، مسکو ، تریبونقیتنس ئتیه، کرد یمل یشدورا ، هیکردسدتان سدور   میدموکرات

 هیورس میدموکرات یروهاینی، مل شدرو یپ جبهه، نیالدحراس، الشدام ریتحر ئهیهی، و آزاد رییتغ

 .داعشو  القاعدهی، الوطن شیج ائتالف، العشائر شیج، الثوره ریمغاو شیج، )قسد(

 ها و پنل خبرگی، اهدافی که موضددو پس از تعیین بازیگران، با اسددتفاده از نتایج مصدداحبه

توسدددط خبرگان به سدددازی سدددوریه بودند، ملت -عمده چالش بین بازیگران در فرآیند دولت

 صورت محورهای زیر معرفی شدند.

افزایش قددرت دولدت در سدددوریده در مقدابدل کاهش قدرت دولت و افزایش قدرت       .3

 های اجتماعیگروه

 ؛گرانظام سیاسی سکوالر در مقابل نظام سیاسی مذهبی یا اسالم .5

 ؛تقویت ناسیونالیسم عربی در مقابل ایده امت اسالمی .1

 ؛عربی سوریه به جمهوری سوریه تغییر نام کشور از جمهوری .4
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 ؛تقویت حزب بعث در مقابل تضعیف جایگاه حزب بعث در هرم قدرت سوریه .1

 ؛ایجاد نظام تحزب غیرهویتی در مقابل تحزب اسالمی، علوی، سنی، کردی و... .1

 ؛استقالل قوه قضائیه از حزب بعث در مقابل ضرورت عضویت قضات در حزب بعث .0

های امنیت سددوریه در مقابل تقویت نقش دسددتگاهتقویت نقش ارتش در سددیاسددت و  .1

 ؛امنیتی

 ؛گریوفصل مناقشه جوالن با رژیم صهیونیستی در مقابل مبارزه با اشغالحل .1

 ؛سازی روابط سوریه با ترکیه، اردن، عربستان و امارات یا بالعکسعادی .37

 ؛کاهش نفوذ ایران در سوریه یا بالعکس .33

 ؛کاهش نفوذ روسیه در سوریه یا بالعکس .35

سدوسدیالیسدتی مانند نروژ و سوئد در مقابل اقتصاد سوسیالیستی یا    تقویت اقتصداد نیمه  .31

 ؛اقتصاد بازار آزاد

 ؛تقسیم قوا بین اقوام بر اساس مدل عراقی و لبنانی .34

 ؛ایجاد فدرالیسم در مقابل یکپارچکی یا تجزیه یا خودمختاری .31

و بانم جهانی در المللی پول برندامده عمران ملدل متحدد، صدددنددوق بین      آفرینینقش .31

   .بازسازی سوریه

های ها و نگرشبر اساس دیدگاه ،در ادامه تالش شدد رابطه بین موضوعات چالشی مذکور 

سازی با استفاده از نظرات خبرگان صورت سدازی شود. مدل هر بازیگر در عرصده سدوریه مدل  

 مجزا انجام شد.شده و توسط هریم از خبرگان به صورت برای همه بازیگران معرفی گرفت و

ا بنظر گرفته شددد.  های بازی یکسددان دربرای سددهولت کار، روابط بین عناصددر در همه عرصدده

ردها در ترین راهبتوجه به تعارضدات مختلفی که بین بازیگران عرصده سوریه وجود دارد، بهینه  

 آنها بین بازیگران وجود موردکمتری در  اًسددازی سدوریه که تعارض نسددبت لتم -عرصده دولت 

 .3دارد، با توجه به نظرات خبرگان مختلف، در شکل زیر نشان داده شده است

                                                                                                   
نظرات  اساس بر ینقشه شناختی متفاوت ،سازی سوریهملت -. الزم به ذکر است که برای هر کدام از بازیگران موثر در دولت3

ه تنها نقشه شناختی بهینه ک ،اند و برای رعایت حجم مناسب مقالهنشدهشدن مقاله ذکر خبرگان وجود دارد که به دلیل طوالنی

 -دولتورد م های ذهنی بازیگران مختلف دربرآمده از ترکیب نقشه، یافته نهایی تحقیق است، ارائه شده است. نقشه شناختی بهینه
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 یهسور یسازملت -راهبردها در عرصه دولت ترینینهبه. 9شکل 

 

سازی سوریه نشان داده ملت، روابط بین موضدوعات چالشی در فرآیند دولت باال شدکل در 

ثیر دهنده تأاست و عالئم مثبت و منفی نشاندهنده جهت تاثیرگذاری شدده است. بردارها نشان 

یعنی عالمت  ؛دهنده شدت تأثیرگذاری استمسدتقیم یا معکوس اسدت. اندازه عالئم هم نشدان   

چین رنم یا خطدهنده تأثیرگذاری بیشددتر مثبت یا منفی اسددت. بردارهای کم تر نشددانبزرگ

 ت چالشدی است. درون کادر دهنده قطعیت کمتر خبرگان برای تعیین رابطه بین موضدوعا نشدان 

ف های مختلهر موضو  چالشی، مثلثی وجود دارد که به صورت مستقیم یا معکوس و با اندازه

نشدان داده شدده اسدت. مثلث مستقیم به معنی موافقت با آن موضو  و مثلث معکوس به معنی    

 .فت استدهنده شدت موافقت یا مخالمخالف با موضو  مورد نظر است. اندازه مثلت هم نشان

درصد  10میزان تعارض نقشده مذکور با مجمو  بازیگران حدود   ،پژوهش نیا جینتابا توجه به 

امل شرا  هیسازی در سورملت -دولت یبرا بهینه بازیگرانراهبرد توان می ،است و بر اساس آن

                                                                                                   
ن مختلف بر سر اهداف شناسایی شده، اساس مکانیزم حل تعارضات میان بازیگرا افزار دانا است که برسازی توسط نرمملت

 ارائه شده است.
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 سددمیونالیناسدد رشیسددکوالر، پذ یاسددینظام سدد رشیپذ ه،یقدرت دولت سدور  شیکمم به افزا

 اسددتیپارلمان در برابر ر تیتقو ،یتیرهویتحزب غ قیحزب بعث در کنار تشددو تیتقو ،یعرب

 ی در عرصه سیاسیتیامن یهاو کاهش نفوذ دستگاه اسدت یارتش در سد  شنق تیتقو ،یجمهور

از  یریوگجل ،یستیالیسدوس مهیاقتصداد ن  قیاز حزب بعث، تشدو  هیاسدتقالل قوه قضدائ   ،سدوریه 

 . معرفی کرد سمیو مخالفت با فدرال یو عراق یقوا بر اساس مدل لبنان میتقس

نقش  تیتقوو  هیقدرت دولت در سور شیافزاموافقت زیاد بازیگران با  در شکل مذکور،

ر پیگیری راهبردهایی که دبنابراین، حالت بهینه است و  ،هیسور تیو امن اسدت یارتش در سد 

م حزبی به جای ریاسددت های مردم نهاد و نظاپی افزایش قدرت نیروهای اجتماعی، سددازمان

موافقت متوسددط بازیگران با  ،هزینه بیشددتری خواهند داشددت. همچنین  ،جمهوری هسددتند

، زب بعثح تیتقوی در سوریه، عرب سمیونالیناس تیتقوی سوریه، اسینظام سبودن سدکوالر 

وریه، سمانند نروژ و سوئد در  یستیالیسوسمهیاقتصاد ن تیتقو، هیدر سور هیکاهش نفوذ روس

بنابراین،  .ی حالت بهینه استتیرهوینظام تحزب غ جادیاو  از حزب بعث هیاستقالل قوه قضائ

ی، تضددعیف حزب بعث، امت اسددالم دهیاگرا، پیگیری مطالبه نظام سدیاسددی مذهبی یا اسددالم 

افزایش نفوذ روسدیه در سدوریه، ایجاد نظام اقتصادی سوسیالیستی یا اقتصاد بازار آزاد، لزوم   

های عربی، کردی، سددنی های حزبی با هویتدر حزب بعث و ایجاد نظامعضددویت قضددات 

از سوی دیگر، مخالفت شدید بازیگران با  های زیادی اسدت. و...، بهینه نبوده و نیازمند هزینه

حل مناقشده جوالن و معامله با رژیم صهیونیستی، کاهش نفوذ ایران در سوریه و ایجاد نظام  »

ار سخت بسی ،ه است و پیگیری این مواضع توسط یم بازیگرحالت بهین« فدرالی در سدوریه 

بر ری سو اقوام نیبدر سوریه قوا  میتقساسدت. همچنین شداهد مخالفت متوسط بازیگران با   

سازی یعادی، تضعیف نقش نیروهای امنیتی در سیاست سوریه و و لبنان یاسداس مدل عراق 

هینه، حالت ب این است که در ،که معنای آن ؛هستیمعربستان  و اردن، ه،یبا ترک هیروابط سدور 

های اقتصادی، سیاسی و نظامی بر آن تحمیل پیگیری این راهبردها توسدط یم بازیگر، هزینه 

  خواهد کرد.
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سازی سوریه ملت -راهبرد خود را در دولت ،ج.ا.ایرانبدیهی اسدت که اگر بازیگری مانند  

-در فرآیند دولت آفرینینقشکمتری قادر به  همداهندگ بدا راهبرد بهینه انتخاب کند، با هزینه   

 سازی سوریه خواهد بود.ملت

 

 گیرینتیجه
شدددناختی در حوزه راهبردپردازی، در از روش دانا برای حل دو چالش روش ،در این پژوهش

ع بودن مواضددها، پنهانمحیطی با بازیگرن دارای دسددتورکار مخفی اسددتفاده شددد. یکی از چالش

کننده ارکتگران مشاین چالش با استفاده از تجمیع سیستمی نظرات همه تحلیلبازیگران بود که 

روابط بین  موردقطعیت در در پژوهش رفع شددد. چالش دوم مربوط به ابهام زیاد و وجود عدم

ر قطعیت در هافزار دانا، میزان عدمعوامل و مواضددع بازیگران بود که با اسددتفاده از قابلیت نرم 

ه توان نتیجمی ،بندی شددد. در مجمو بازیگر توسددط خبرگان تعیین و جمعرابطه و موضددع هر 

هایی شددناختی، روش دانا ابزار مناسددبی برای راهبردپردازی در عرصدده روش از نظرگرفت که 

تواند به صورت قطعیت و ابهام در آنها زیاد است. بدیهی است که این روش نمیاسدت که عدم 

های ولی به هر حال امکان تجمیع روشددمند برداشددت  ،قطعیت را حل کندکامل مشددکل عدم

تواند راهی برای کشدف دستورکار مخفی بازیگران  که می ؛کندگران را فراهم میمختلف تحلیل

توان سدددازی در سدددوریه، میملت -با توجه به راهبردهای بهینه بازیگران برای دولت باشدددد.

دارای بیشدترین هماهنگی با اهداف سدیاست   ای انتخاب کرد که گونهرا به ج.ا.ایرانراهبردهای 

ممکن  ،خارجی کشددور و کمترین تعارض با مجمو  بازیگران باشددد. بدیهی اسددت در راهبرد  

 با یم بازیگر کم و با بازیگر دیگر زیاد باشد.   ج.ا.ایراناست تعارض 

گر داخلی خارج شده است که ذکر این نکته هم الزم اسدت که سوریه امروز از جنگ ویران 

ود. شهای آن معادل ده تا پانزده برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور ارزیابی میحجم خسارت

با کمم  هرچنددوره پیش رو در سدوریه، دوره سدازندگی است. نظام فعلی سوریه    ،از این رو

ایران و روسدیه توانسددت در دوره جنگ دوام بیاورد، ولی معلوم نیسددت که بدون کمم ایران و  

ای خواهد توانسدت از بحران سدازندگی خارج شدود. ضدمن اینکه ایران و     چه اندازه تاروسدیه  

دو درگیر  ای و جهانی هسدددتند، اما هردو قدرت منطقه ،های نظامیدر حوزه هرچندروسدددیه 
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کشدیدن تمامی بار بازسازی سوریه را  مشدکالت اقتصدادی بوده و بعید اسدت که توان به دوش   

کار هتواند بسیاست قدیمی هویج و چماق توسط رقبای ایران می داشدته باشدند. در این شرایط،  

های تشویقی و هویجی، نقش دالرهای نفتی عربستان و امارات بسیار گرفته شدود. در سدیاست  

پررنگ خواهد بود. شدداید راز سددفرهای مکرر مقامات سددوریه به امارات، عربسددتان و اردن و  

به دالرهای نفتی برای آینده سدددوریه باشدددد. در  دیددارهدای آنهدا بدا مقدامات آمریکا، در نیاز     

مکرر رژیم صدهیونیسددتی علیه اهداف نظامی و   هایهای تهدیدی و چماقی نیز تهدیدسدیاسدت  

های حضور ایران در سوریه را برای گاهاً صدنعتی سدوریه یا مسدتشاری ایران در سوریه، هزینه   

 دولت سوریه افزایش خواهد داد. 

ن در سدوریه به شددت کاسدته نشدود، الزم است راهبردهایی که در     برای اینکه از نفوذ ایرا

ترین حالت نسدبت به مواضع رقبا قرار دارند، توسط نهادهای متولی مدیریت حضور ایران  بهینه

های زیر را داشدددته این راهبردها باید ویژگی ،هادر سدددوریه مورد توجه قرار گیرند. طبق یافته

 د:  نباش

 ؛هیقدرت دولت سور شیافزا 

 ؛سکوالر یاسینظام س رشیپذ   

 ؛یعرب سمیونالیناس رشیپذ 

  ؛یجمهور استیپارلمان در برابر ر تیتقو 

  ؛از حزب بعث هیاستقالل قوه قضائ 

 ؛یو عراق یقوا بر اساس مدل لبنان میاز تقس یریجلوگ 

  سمیمخالفت با فدرال. 

در سددوریه نیازمند تقویت نقش  ج.ا.ایران آفرینینقشباید توجه داشددت که ادامه  ،همچنین

 ،های این کشددور اسددت. بنابراین گذاری در زیرسدداختدر فرایند توسددعه و سددرمایه ج.ا.ایران

شور ک پیش رویگذاران ارشدد کشور باید تالش کنند موانع مالی، اقتصادی و سیاسی  سدیاسدت  

 از میان برداشته شود. آفرینینقشبرای این 
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 ی،خارج یاسددتانداز سددو چشددم یازن منطقهتوا یران،ا یو نقش راهبرد یه( تحوالت سددور3111و همکاران ) یدرح ی،لطف

 .11شماره  ،یانسان یاینو در جغراف یفصلنامه نگرش ها

 .11شماره  ،المللینفصلنامه مطالعات ب یه،در سور ج.ا.ایران یعلل حضور مستشار ی( بررس3111جهانبخش ) ی،مراد

 یرانا یاسالم یجمهور یراهبرد یاستس یین(، تب3111) یانملکوت یو مصطف یغفور یمحمد، مجتب یدس ی،دهمورد یموسدو 

 .یزدهمسال س ،یفصلنامه مطالعات انقالب اسالم یه،در قبال سور

 یو عراق و راهبردها یهسور یهادر بحران یرانا یرو یشپ یوهای( سنار3111پور اصل ) یمرح یرجو ا یدمحسنس یرحسینی،م

 .17، شماره 1دوره  ،یعموم گذارییاستس یفصلنامه مطالعات راهبردبرون رفت از آنها، 

، ترجمه مکتب( یکدر قالب  ینی)کارآفر یجنگل استراتژ( 3110آلسدترند )  یوبروس دبلو جوزف لمپل و  یهنر ینتزبرگ،م

 .یتهران: نشر جاجرم یانی،محمود احمدپوردار

 یاستفصلنامه س یه،ردر قبال بحران سدو  یو عربسدتان سدعود   یرانا یاسدالم  یجمهور ی( راهبردها3111) یدعلینجات، سد 

 .4، شماره 51دوره  ،یخارج
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