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 هیدر قبال بحران سور لیاسرائ یتیو امن یاسیراهبرد س
 

 1 زاده ساالریاحسان تقی

 * 2مهدی ذاکریان امیری
 3 ود هرمیداس باوندودا

 4کیهان برزگر

 
 چکیده
خهود  ریهرگو منطقهه را د هیسخت سور یبحران 2011از سال  انه،یتحوالت خاورم نیاز خونبارتر یکیدر 

 وبهه فراخهور وزن  یافرامنطقهه یهاقهدرت ایهو  یامنطقه گرانیام از بازهر کد انیم نینموده است. در ا
حهداق   ایهو  ینهیرآفبحهران مداخههه، نق  نیهبه تناسب منافع و مالحظات خود در ا نیو همچن گاهیجا

در  هیسهور یاشهااگگر بهرا هیهمسا کیو  یامنطقه گریباز کیبه عنوان   یاند، اما اسرائاعالم موضع نموده
 یودداربحهران خه نیهدر ا مینقه  مسه ق یفهاینشان نداده و از ا یغبارآگود از خود واکن  روشن ییفضا

 هیران سهوردر قبهال بحه  یاسهرائ ی هیامن یاسهیراهبرد س یمقاگه درصدد است تا با بررس نینموده است. ا
 نیهتوسه  ا اتخها  شهده یهاکینموده و راهبردها و تاک  ییرا شناسا استیس نیو عوام  موثر بر ا  یدال
مهورد  یظهرنبه عنهوان اهاراو   یتدافع سمیرئاگ هیموضوع نظر نیا یبررس ی. برادیرا مطاگعه نما میرژ

 یفهسه فاده از ابهرار بههره بهرده و بها ا یههیتحه -تبیینی وشاز ر هیآزمون فرض یتوجه قرار گرف ه و برا
سه خدام اکه با  ستتأیید شده ا هیفرض نیو مک وبات موجود ا ای و این رن یک ابخانه و منابع اسناد ،یبردار
بهه  نیشاال زمها کیتاک  رییخو ، تا هیهمسا استیس یان ظار، اجرا  ،یراهبرد اسرائ ک،یاس راتژ تنیعقال

ال نقه  در قبه یو واکهن  محهدود و موضهع رانیها هیعه یامنطقه نانوش هگس رش مناطق بافر، ائ الف 
 .است  یخو یو منافع مه شهروندان تیخطوط قرمر خود در جهت حفظ امن
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 مقدمه

و  کیههخههاژ ژئوته   یو شههرا تیههبههه گحههاق موقع ایغههر  آسهه ایهه انهههیمنطقههه خاورم

و بحران بوده است. با  منازعه یکانونها یریگو شک  جادیهمواره شاهد ا ک،یژئواس راتژ

 ،یبههار عربه دهیهدر اهاراو  تد یعربه یاق هدارگرا ینظامها برخی نوواریسقوط دوم

کهه از سهال  یگرفت. اع راضات مردم ارامواج آن قر ریتحت تاث رین هیکشور سور یفضا

 -یسههف یگروهها یابیهمچون نق  یکشور آغاز شد بر اثر عوام  مخ هف نیدر ا 2011

و بهه شهک  بحهران،  اف هیتاکنون ادامه  یاگمههنیو ب یاکنشگران منطقه و دخاگت یریتکف

در  گرانیزرا بوجود آورده است. در کنار تعهدد بها هیسور خیتار یدادهایرو نیخونبارتر

م ناسب بها منهافع  گرانیباز نیاشاره کرد که هر کدام از ا دیبا رینک ه ن نیبحران، به ا نیا

اسها  در دو جبههه  نیاند که بر انموده فیخود تعر یبرارا  یو اهداف  هایاوگو  ،یخو

قاب   هیدر حکومت سور رییموافق و خواس ار حفظ وضع موجود و مخاگف و خواهان تا

و بهه عنهوان  یاکنشگر درون منطقهه کیبه عنوان   ی، اسرائانیماین هس ند. از  ییساشنا

 یاز طرفهها یکهیو هماره را در اشاال خود داش ه  هیاز خاک سور یکه بخش یاهیهمسا

بوده است، با اتخا  موضع سکوت  میمس ق ریغ یا میبه صورت مس ق انهیمنازعه در خاورم

 هدف کند. یاهداف خاژ خود را دنبال م ،بحراناین در قبال  ریحال ابهام آم نیو در ع

 منافع نیو همچن  یاز جانب اسرائ یموضع نیاتخا  ان ییو ارا  یدال نییتب ق،یتحق نیا

راهبردههها و   یههو تحه ییو عههالوه بههر آن شناسهها  یاسههرائ یبحههران بههرا نیههو مضههار ا

 اتیهتواند ضمن کمهک بهه ادب یاست که م هیدر قبال بحران سور میرژ نیا یهاکیتاک 

تهژوه   نیهمنجهر شهود. در ا ،کشهورمان یمنافع مه یتقا، به اراگمه بینموجود رواب  

و  یاسهیمس ق  و راهبرد س ریه بعد به عنوان م اب 2011 از سال هیتحوالت و بحران سور

 نیهگرف هه شهده اسهت. در ا روابسه ه در نظه ریم ا سوریهدر قبال بحران   یاسرائ ی یامن

 هیهموضهوع، نظر یعهمه یبررسه یبرا اف هیسامان  یهیو تحه ینییتژوه  که به روش تب

 نیهگرف ه و به ا مورد توجه قرار یاس فان واگت به عنوان ااراو  نظر یتدافع سمیرئاگ

تاسخ  نیان نیا ست،یا هیدر قبال بحران سور  یاسرائ ی یو امن یاسیسوال که راهبرد س

خهو  در منهاطق  هیهمسها اسهتیس یان ظهار، اجهرا م،یهرژ نیکه راهبرد ا شودیداده م

 یمنطقهه ا یررسهمیبه گس رش مناطق بافر، ائه الف غ نیاشاال زم کیتاک  رییتا ،یجنوب
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و  یا رریراهبرر س  

سر  لیا رر ا  یترریامن

 هیقبال بح ان  ور

در قبال نق  خطوط قرمر خود، در جهت حفهظ  یاکن  محدود و موضعو و رانیا هیعه

 است.   یخو یشهروندان و منافع مه تیامن

 

 قیتحق نةیشیو پ اتیبر ادب یمرور .1

شهره گشت  یاسالم یداریکشورمان به تحوالت ب اتیکه در ادب یبهار عرب دهیآغاز تد با

 هیکشور سهور یفضا ،دیانجام یعرب یاق دارگرا یهانظامبرخی از  نوواریو به سقوط دوم

در داخه  و خهارج کشهور  یمحققهان م عهدد .امهواج آن قهرار گرفهت ریتحهت تهأث رین

و همچنین رویکرد اسرائی  در قبال بحهران  هیتحوالت سور ییارا و تیدرخصوژ ماه

به اند نمونه ، که اندس هیخاژ به آن نگر یو هر کدام از منظر نموده ییفرساقهمسوریه 

در مقدمهه یهک مجموعهه مقاگهه  Frederick Kempe  (2019،).گرددیها اشاره مناز آ

کهه توسه  « ههای بهرر خاورمیانه و شمال آفریقا منطقه رقابهت قهدرت» تخت عنوان 

نویسهد: رقابهت میهان بهازیگران خهارجی بهرای ای اگیا ااپ شده است می ISPIموسسه 

خاورمیانه جریان دارد و در ایهن میهان  اگمههی در منطقهتوزیع مجدد قدرت و جایگاه بین

هها مهورد توجهه نشهینی آمریکهاییایده تجدید حیات روسهیه در منطقهه در برابهر عقهب

ای بها در مقاگهه Yaakov Lappin(2019)گذاران و محققین قرار گرف ه اسهت. سیاست

کهه توسه  مرکهر مطاگعهات اسه راتژیک « هدف اس راتژیک اسهرائی  در سهوریه» عنوان 

سادات ان شار یاف ه، مع قد است که جنگ سایه اسرائی  در سوریه بر اسا  هدف  -بگین

گذاری در یهک ماشهین جنگهی ههدررفت راهبردی م قاعد کردن ایران به این که سرمایه

رسد مبارزه اسرائی  و ایران در سهوریه ریری شده است و به نظر میسرمایه است، برنامه

 Ty Joplinنبال جذ  روسیه در مقاب  دیگری هس ند.ادامه داش ه باشد و دو طرف به د

از ارتفاعهات  شه ریب یریتا ا کندیتالش م  یاسرائ ایآ»تحت عنوان ایدر مقاگه( 2018)

قصهد دارد حضهور خهود را   یمع قد است کهه اسهرائ« به دست آورد؟ هیجوالن در سور

 کیه خواههدید و مهگس رش ده طرهیدرعا و قن هایجوالن در اس ان هاییفراتر از بهند

 Lihi  اسهت. هیدر سهور رانیهکند ارا که نگران حرکت و حضهور ا جادیمنطقه حائ  ا

Ben Shitrit(2017) اسه راتژی در حهال تحهول اسهرائی  در قبهال »ای با عنواندر مقاگه

که توس  مرکر مطاگعات اگجریره ااپ شده، مع قهد اسهت یهک سهوریه « مناقشه سوریه
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ثباتی مرزهاست و حضور و نفو  ج.ا.ایران در سهوریه برای بی شکننده، زمینی حاصهخیر

ههای دیلهماتیهک است و اسرائی  با اههرم« وضعیت جدید»اهلل یک و تقویت نق  حر 

ای با عنوان در مقاگهLarry Hanauer (2016 )بسیار کمی در صحنه سوریه روبروست. 

به ااپ رسیده اسهت،  Randکه توس  موسسه امنیت مهی « های اسرائی منافع و گرینه»

با اشاره به منافع امنی ی اسرائی  در سوریه، به غیر فعال بودن این رژیم در بحران سهوریه 

گشهایند، ایهن کند و مع قد است تا وق ی طرفین درگیری به روی هم آته  مهیاشاره می

سهاندن کند اسرائی  به دنبال بهه حهداق  ربه رین گرینه برای اسرائی  است. او اضافه می

 نفو  ایران و روسیه در سوریه است.

 Jonathan Spyer(2016 )اگونهه اسهرائی  در طوفهان » ای تحت عنهوان در مقاگه

ای اسهت از کنهد کهه سیاسهت اسهرائی  نمونههبیان می« جنگ داخهی سوریه حرکت کرد

ههای طهبهیبینانهه و بهدور از جهاهاهداف م وس  و در عین حال عمهی، هوشیارانه، واقهع

 ههاییآته  دا  جنهگ در بهنهد»بها عنهوان  ی( در مقاگه ا1397) ینروان نهیشرمبرر . 

 خواههدیمه  یاست که اسرائ یریا فضعی و شده تکهتکه هی، مع قد است سور«جوالن

اسهت را بهه کن هرل خهود  رانیکشور عر  که م حد ا کی تواندیم بیترت نیارا که به ا

 درآورد.

 -گهت ضهعف دو»تحت عنوان  یا( در مقاگه1396) یرد میو مر ینبو ریعبداالم دیس

، بها تمرکهر بهر تعهدد اقهوام و «کشور نیدر ا یو وقوع جنگ داخه هیدر سور سازیمهت

 -ت دوگه ونهدضهعف ر اند،سه هیدر کنهار ههم ز هیاسه قالل سهور یکه از اب هدا یاحراب

از  یاریاند کهه بسهکشهور دانسه ه نیهدر ا یبروز جنگ داخهه یرا عام  اصه سازیهتم

 یاریهانهد. رضها اخ آن نشأت گرف هاز  یو اج ماع یفرهنگ ،یاسیس ،یمشکالت اق صاد

تعهامالت  رییدر تا هیدوگت سور یشکنندگ ریتأث»عنوان  نیبا ا یامقاگه ری( ن1396) یریام

اسهت.  دهیدوگهت فروتاشه کیه هیدوگت سور سنده،ینو دگاهیاز د .دارد «انهیخاورم ی یامن

 سه میرسیاز ز یعیحوزه وسه ی یبر مناسبات امن هیسور یه بحران داخهاست ک دق عم یو

اشاره نموده اسهت  رین یاب ین یهابه بحث جنگ سندهیبوده است. نو رگذاریتأث انهیخاورم

 توجه کرده است. رین  یاسرائ تیبه امن انین میو در ا
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سر  لیا رر ا  یترریامن

 هیقبال بح ان  ور

 یچارچوب نظر .2

 نیاز مهم هر یکهی گراییواقهع ،اگمهه نیروابه  ب ینظهر هایو سهنت یمکاتب فکر انیم در

 هیهنظر نیه. اکنهدیم نیهیتب اگمهه نیها را در عرصه روابه  باست که رف ار دوگت ییهاهینظر

قهدرت  -یبهه دوگهت محهور توانیاست که از آن جمهه م یدیکه میو مفاه هاروضهمف یدارا

اشهاره  ،یرشآنا توضعی و بقا – یاریخود -موازنه قوا -یمنافع مه - محوری خرد – یمحور

بهه  دیهبا نیو بنهابرا سه ندیتاسخگو ن ایهیاق دار عاگ چهی به هادوگت ،گرایینمود. از منظر واقع

کهه  سمیرئاگ هیفرض نظر بنابر .(82: 1393 ،و حفظ خود باشند)قوام  یمنافع خو نیدنبال تأم

هبهران ر انیهو خهرد در م تیهکاربسهت عقالن دانهد،یم کیآنارش یطیرا مح اگمههینیب  یمح

 نیاوگه ایه یاگمهههنیدر رف هار ب نیادیبن یاست. خرد دوگت، اصه یالزم و ضرور یامر یاسیس

نخسهت دوگ مهردان،  تیهاوگو .(322 :1383 ،تیاشهمو اقدامات دوگت است)دان  یقانون برا

قاعده عم  در نظهام ههرج و  یاریاست. خود یاریکشور در ااراو  اص  خود یحفظ بقا

را  رمیخود است. کنت واگ ر نئورئهاگ یقارفاه و ب نیمسئول تضم یورهر کشو است  ریمرج آم

بهه دنبهال قهدرت و نفهو  و  یتههاجم سهمیرئاگ .کندیم میتقس یو تدافع یبه دو دس ه تهاجم

 را ههاتهالش دوگت ،یتهدافع سهمیکه رئاگ یاست، درحاگ یهژمون قیاز طر تیبه امن یابیدست

 ییگرادانهد. واقهعیمعکهو  و ناخواسه ه م یجی ان رندهیکسب قدرت نام عارف، دربرگ برای

 ,Jeffreyهاسهت)دوگت انیهاز کهاه  تهن  م دهبه دنبال اصالح سهاخ ار بها اسه فا یتدافع

 فیهظر اخ ارسه ت،یهبر اهار مفروضهه معضههه امن یمب ن ،یتدافع گراییواقع. ( 1999:130

-134 :1384 ،رزادهیاست)مشه یداخهه اسهتیرهبران و عرصه س ی هن یقدرت، برداشت ها

داشه ه  یدر ته یمعکوس جین ا تواندیکسب قدرت نام عارف، م یدوگت برا کیتالش . (133

م حد خواهنهد شد)جکسهون  گریکدیبا  یقدرت نیان  یتعد یها برادوگت ریباشد ارا که سا

 اورا،همچهون اسه فان واگهت و اسه فن ون یکه افراد نیوجود ا با .(500 :1394 ،و سورنسون

 یقهدرت، قهدرت نیهامّها ا دانندیکشور م کی تیرا در گرو حفظ قدرت و موقع تینبه ام  نی

از قدرت در تهوازن  یمناسب رانیبه م یابیآنها به دنبال دس  نی. بنابراستینامحدود و نام عارف ن

 یمطهرح مه تیامن یمفهوم معما یتدافع رمیدر رئاگ .(311 :1393م،ها هس ند)قوادوگت ریبا سا

و فقه  بهه  سه ندیمع قدند که دوگت ها  اتاً تجاوزکهار ن تردازانهینظر  عنوانن ای ریزدر شود. 

 کننهد.یاسه فاده م یاز قهدرت نظهام  شهان،یهنگام مواجه شدن با تجاوز و بهه خطراف هادن امن
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 کیه یتهدارک نظهام نیبنهابرا ،کننهدینگهاه م یاز جنبه منفه گرانیاغهب به اهداف د هادوگت

با وجود همهه  .(348 :1383 ،تیو اسم سیشود)به یم هیهمسا یکشور، سبب رقابت کشورها

محسهو   دیدغدغه و تهد نیمهم ر ،ینظام دیهدهمچنان ت ،یافرارو سخت یافرارعوام  نرم

 یارضه تیهو تمام تیهبا موجود ینظام دیتهد میدر ارتباط مس ق دیبا ریشود، عهت آن را نیم

 تیهاوگو نیاز بهاالتر یمهه تیهدر برنامه امن ینظام داتیکشور جس جو نمود. معموالً تهد کی

را مشهخ   نیمع قهیدست کم ش  طر یاسیس سندگانینو .(142 :1378 ،برخوردارند)بوزان

اقدامات عبارتنهد  نیحفظ موازنه آنها عم  کنند. ا یبرا دیقدرت، مه  با بازی در که اندساخ ه

مداخههه در  -مناطق حائ  ادجیا -به عنوان جبران قدرت یتصرف اراض - ینظام حاتیاز: تسه

-)سهیفموازنهه دهنهده  یرویهموازنهه خودکهار و ن و نیم حد انیتفرقه م جادیا -یامور داخه

 (57-58: 1382زاده،

 

 یتدافع سمیرئال یهابه مفروضه ینگاه .2-1

را  تیهمعنا کهه امن نی. به استین نانهیبدب ینگاه ،یاگمههبین یبه آنارش یتدافع سمینگاه رئاگ -1

 بیهضهمن تعق تواننهد،یم تیهها با کاربست عقالن. گذا دوگتداندینم یدس رس رقاب یغ یامر

 . ازندیمورد نظر خود دست  م به آرا ت،یّامن

 ینسهب تیهاست. منظور از امن یتدافع سمیرئاگ هایاز مفروضه گرید یکی ،ینسب تیامن -2

روابه   اتیهدر ادب ودشهیمنجهر نم تیهامن نیقدرت اگرامهاً بهه تهأم یاست که فرون ساز نیا

 شهرت دارد.  «تیمعضهه امن»معنا، به  نیا اگمه ،نیب

رف هار آنهها را  ت،یهو امن یآنارشه رینظ هاییو مقوگه میاز مفاه یاسیبرداشت رهبران س -3

 . دهدیشک  م

 ،مقاومهت ۀدیهو مقابههه بها مهدافع و تد ییارویهرو یرف ار ضد موازنه، م جاوز را بهرا -4

 یخهودزن یتواند نوعیهژمون م گاهیبه جا یابیدس  یهرگونه تالش برا عنیی. کندیم کیتحر

 خواهد بود.  گرانید کیارا که باعث تحر ،دیبه شمار آ

 نفهع بهه تهدافع، –مفههوم، موازنهه تههاجم  نیه. در ااراو  اتدافع –موازنه تهاجم  -5

قهدرت   یراکه درصهدد افه یکه در موضع دفاع قرار دارد، خواهد بود و هر کشور کشوری

بهه   یبهرا یدگخهواه ۀجهین  رت،قهد یسهازنهیشیب نیهآن است، ا یافراراز نوع سخت ژهیبو
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و به دنبهال آن  دیسطح تهد نییمؤگفه در تع ای ریواگت، اهار م ا دهیارماان نخواهد آورد. به عق

 از:  دعبارتن ریم ا ایاهار مؤگفه  نی. ارگذارندیموازنه مؤثر و تأث یریگشک 

تهوان  ،ییایهجاراف تیهموقع ن،یبخ  شام : وسهعت سهرزم ییها )عوام  تواناییتوانا-1

 و ...(  یاق صاد

  ییایجاراف یکینرد ایمجاورت  -2

 ( یتهاجم تی)قابه ینظام یتوانمند -3

  یتهاجم اتیمقاصد و ن -4

 یهاموازنهه در برابهر قهدرت یرگیعدم شهک  ای یریاهارگانه فوق که در شک  گ هایمؤگفه

بهه ماابهه  [مهوارد نیها]مقوگه دانست.  نیمس ق  در ا ریم ا توانیدارند را م ینق  اساسبرتر 

دوگت ها را به اح مهال فهراوان  گرید ک،یدر هر  رییکه تا شوندیانگاش ه م یمس قه یرهایم ا

 ریهم ا درخصهوژ .(31 :1389 ،  یکشهاند)گیم یاو اتخا  اقدامات موازنه دیتهد  به احسا

کهه  یمخ هف قهدرت هایقدرتمند براسا  مؤگفه یهاواگت مع قد است، دوگت ،ییتوانا ایاول 

تهوان در مهورد عهدم یمحسو  شهوند. اراکهه نم دیکنشگران تهد ریسا یبرا توانندیدارند م

ههم از  ییایهمجاورت جاراف ایدوم  ریم امطمئن شد.  نیقیو  قطعاس فاده از آنها، به طور سوء

دوگهت، در کنهار  کیه یدکنندگیتهد رانیست. واگت مع قد است مبرخوردار ا ییبسرا تیاهم

 تیهظرف یدارد. و یهم بس گ دیآن و دوگت مورد تهد انیم ییایجاراف یکیعوام  به نرد ریسا

مجهاور  یههاکه دوگت یاداند. به گونهیدر رابطه معکو  م ییایرا با فاصهه جارافیی دزایتهد

 ریهم ا ،یو قدرت تهاجم تیقابه  .(33 :1389 ،  یگ«)هس ند یتربرر  داتیتهد جادیقادر به ا

اسهت  یاسهیاز قدرت س یکه شکه یکند. قدرت تهاجمیاست که واگت به آن اشاره م یسوم

 تیه. قابهردیرا دربرگ یگف مان هاییتا توانمند ینظام هایییاز توانا ایگس رده فیتواند طیم

از  یقهدرت نهرم و ناشه جهیو اه ن  داشب یو نظام افراریاز قدرت سخت یاه ناش یتهاجم

هها را دوگت گهرید ینیو سهرزم یاسهیثبهات و انسهجام س تواندیو گف مان باشد، م یدئوگوژیا

 ریسها ابهد،یدسهت  یتههاجم هاییبهه توانمنهد عیوسه یبا منابع ماد ی. اگر دوگ دینما دیتهد

 یتهوان نظهام رانیهازه م( هرانهد34 :1389 ،  یخواهند آورد)گ یها اح ماالً به موازنه رودوگت

 رانیههها نسهبت بهه آن بهه همهان مدوگت گرید دیو تهد ینگران رانیباشد، م ش ریکشور ب کی

قهدرت  کیشدن به   یدوگت در تبد کی تیقابه (.Jervis 2008, 110-117)ابدی یم  یافرا
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 یریاسهت. امکهان تهذ ینیسهرزم یالیاس  یالزم برا یرهایاز م ا یکیباال،  ینظام یبا توانمند

 یلهماسهید تیهو ماه یداخهه یاسیعوام  س ،ییایعوام  جاراف ،یعوام  نظام قیاز طر الیاس 

و مقاصهد  تایهاههارم، ن ریهآخهر، م ا دسهت (.Van Evera 1998,16شک  گرف ه اسهت)

 نکههیباشهد، اح مهال ا ترانیهکنشگر ع کی یتهاجم اتیهاست. هر مقدار که ندوگت یتهاجم

، مفههوم «اسه فان واگهت». اسهت شه ریب یعهیآورند به طهور طب یکنشگران به موازنه رو ریسا

نمهود.  یاسهیس اتیوارد ادب ریرا ن« 1یدنباگه رو»اصطالح  ،را مطرح نمود. واگت «دیموازنه تهد»

و توسهعه قهدرت کشهور مقابه ،   یکشورها در مقاب  افهرا اگمه ،نینظام ب دیجد  یدر شرا

 رانیهم دیهانمیم بیهتوازن ترغ جادیآنچه آنها را به ابهکه  زنندیتوازن نم جادیدست به ا گرید

 د،یهکننهده تهدک. تس اگهر کشهور درندینمایکشور مقاب  ادراک م هیاست که از ناح یدیتهد

 دیهتوازن جد جادیواکن  آن خواهد بود و اگر که توان ا د،یقدرت باشد، موازنه تهد کیخود 

 یرههایکهه م ا رانیهخواهد بهود. بهه ههر م ویرکه خواهد کرد، دنباگه یرا نداش ه باشد، اقدام

 طهور بهه باشهند داشه ه ترکمرنگ ای ترنق  تررنگ اگمه ،نیاهارگانه اس فان واگت، در نظام ب

 هم م فاوت خواهد بود. دیعدم ادراک تهد ایادراک  ممس قی
  

 اس فان واگت دگاهیبراسا  د دتهدی موازنه دهندهشک  هایو مؤگفه رهایم ا

 

 

                                                           
1. bandwagoning 
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 مسئله پژوهش:  لیدر تحل تدافعی سمیرئال هینظر اربستک .2-2

در قبهال   یاسهرائ ی هیو امن یاسهیکهردن راهبهرد س رهیو درک به ر و تئور هیآزمون فرض یبرا

اهاراو   نیها در. مایبههره گرف هه یتهدافع گراییواقهع هیهاز نظر ه،یکشور سور ریاخ بحران

 ،یخهرد محهور ،یدوگهت محهور ریهنظ اییگرواقع یدیکه ممفاهی و هاگفت مفروضه توانیم

 چههی بهه ههاقاب  مشاهده اسهت. از آنجها کهه دوگت  یو بقاء در رف ار دوگت اسرائ یمنافع مه

بهه  اهاراو  نیدر ا رین  یاسرائ س ند،یتاسخگو ن اگمه نیب کیآنارش  یدر مح ایهیاق دار عاگ

خهود،   یدایهاول ت هایر دههد  یاسرائ دوگتباشد.  یخود م یمنافع و حفظ بقا نیدنبال تأم

 یهژمهون قیاز طر تیبه امن یابیقدرت و نفو  و دس   یبه دنبال افرا یتهاجم رمیدر قاگب رئاگ

را در  هیهمسها یو اشاال و تجاوز به خاک کشهورها ینیسرزم طهبیبود و گذا توسعه ایمنطقه

که ههدف آن  ریاخ یهاسال کیلهماتیها و تحرکات داگر تالش .دس ور کار خود قرار داده بود

وفصه  منازعهه حه  یو بهه نهوع طقههمن یتوس  کشهورها  یشناخ ه شدن اسرائ تیبه رسم

 نیها ،گذشه هکه در طول هفهت دههه  رفتیتذ دیبا م،یریاست را در نظر نگ  یاعرا  و اسرائ

مسهأگه، سهران  نیاگمه  قرار داشه ه اسهت. همهنینظام ب یو تاحدود ایمنطقه یدر انروا میرژ

 یبهرا گهذادهنهد.  انیهانروا تا نیابه  هاییکیرا بر آن داش ه تا با اتخا  راهبردها و تاک   یائاسر

خود نشهان دهنهده  یموضع نیاتخا  ان اند.هدیرا برگر یرامونیهدف راهبرد اتحاد ت نیبه ا  ین

به ماننهد  ینیتوسعه سرزم استیاست که س دهیدرک رس نیبه ا میرژ نیاست که ا تیواقع نیا

مههم  نیهبه ا دیاست، امکان اجرا ندارد. اگب ه با کردهخود، دنبال  سیاول تأس هایچه در دههآن

بهه  تهوانیم انمیه آن از که اندبوده  یدخ استیس نیدر ا رین یگریتوجه نمود که عوام  د رین

 سیتأسه ،ینیفهسط هایگروه یو نظام ییتوان اجرا  یبا توجه به افرا ایمعادالت منطقه رییتا

کارآمهدن  یکشور، رو نیا ریدر خالل بحران اخ ژهویبه هیدر سور رانیحضور ا گبنان، اهللحر 

 یقهدرت و کارآمهد  یبه تهران در عراق و بهه عبهارت مصهطهح، افهرا  یم ما یعیش دوگت

 درنظهر بها ایهن رژیهمامر باعث شده اسهت کهه  نیمقاومت در منطقه، اشاره نمود. هم انیجر

قرار دههد.   یخو تیامن یو حراست و ارتقا نیهمّ خود را تأم ،یتدافع سمیرئاگ هنظری گرف ن

دوگت ها بهه هنگهام بهه  ،بر این اسا . ایممواجهنیر  تیامن یااراو  با مفهوم معما این در

کهه در منطقهه  یبه عنوان دوگ   ی. اسرائکنندیاس فاده م یشان، از قدرت نظامتیخطراف ادن امن

 کشورها اع ماد داشه ه باشهد ریبه سا تواندینم ستیها مواجه نوگتد ریسا یاز سو رشیبا تذ

ههای اندیشه امنیت مضهیق بخشهی از ضهرورت صادق است. هیقض نیدر طرف مقاب  هم او 
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بهه  یسهازموازنه قیهشه  طر (.5:1395ای و بهای، گردد)توس ینراهبردی اسرائی  تهقی می

 یحاتیتسهه یضمن حفظ برتهر  یاست. اسرائقاب  مشاهده   یاسرائ ایدر راهبرد منطقه یخوب

 یبه نفهع کشهور تدافع، –موازنه تهاجم است.  دهیمناطق حائ  مبادرت ورز جادیبه ا  ،یخو

بها اتخها   سهتنی منهدعالقه  یاسها  اسهرائ نی. بر همهردگییاست که در موضع دفاع قرار م

دهد بهه یح میو ترج کند کیخود تحر هیمنطقه و جهان را عه یافکار عموم ،یتهاجم کردیرو

 یشهناخ ه شهود تها کشهور ،ردگیهیقهرار م دیهاو مورد تهد تیکه بقاء و موجود یعنوان دوگ 

موازنهه  هیهبهر نظر  ،یرف ار دوگت اسرائ ترقیکردن دق رهیتئور یتژوه  برا نیدر ا مام جاوز. 

انهه اسه فان اهارگ یرههایم ا با توجه بهه و هیتک یتدافع سمیاس فان واگت در قاگب رئاگ دیتهد

کهه از سهال  یدر قبهال بحرانه  یراهبرد اسرائ  یو تحه هیدر تجر هینظر نیبه کاربست ا ،واگت

اشهاره دارد.  ههاییاول، واگت به توانا ریم ا در .متردازییم ،نموده ردرگی را هسوریکشور  2011

و ...  یتهوان اق صهاد ،ییایهجاراف یراهبهرد تیموقع ن،یکه شام  وسعت سرزم هاییتوانا نیا

 .قهرار داده اسهت وآویرا در کانون توجه ت  هیتا کنون، سور  یاسرائ سیاز زمان تأس ،شود یم

 تیههاز موقع نیبرخهوردار اسهت. همچنه  یدر مقابه  اسههرائ یبرابهر  5/8 یاز وسهع  هیسهور

 تیهمهرز و از مرعراق، اردن، گبنان ههم یبرخوردار است ارا که با کشورها یمم از یراهبرد

 نیآفرقهدرت یبهه مؤگفهه هها  یاسرائ نی. بنابرااست مندبهره رین  رانهیمد یایبا در یهمجوار

 ،دوم ریهم ا دارد.  دیهو احسها  تهد ینسبت به آنها نگران یعیآگاه است و به طور طب هیسور

 رانیهم نیهاست. اگراه ا هوم ریک 76 هیبا سور  یاست. مرز مش رک اسرائ ییایمجاورت جاراف

 رانیههم ،امهها سههتین ادیههمشهه رک بهها اردن و مصههر، ز یبهها مرزههها سهههیامههرز مشهه رک در مق

 تیهموقع ،یعربه یقاب  توجه است. هم مرز بودن با کشهورها  یاسرائ یآن برا یدکنندگیتهد

را بهه  میهرژ نیها یریتذبیآسه بیضهر  ،یاسرائ کیو فقدان عمق اس راتژ ییایخاژ جاراف

تها  ینظهام ههایییاز توانا ایهگسه رد فیهط ی نیهرشدت بهاال بهرده اسهت. قهدرت تههاجم

 .مصر اسهت یبرابر با توان نظام هیسور ی. قدرت نظامشودیرا شام  م یگف مان هاییتوانمند

جهه یو در ن  ش ریمساحت ب  یبه دگ هیتاکنون، سور 2011ال ازس یتوان نظام  یفرسا رغمیعه

 یبهرا یجد دیتهد کیوان همواره به عن  ،یبا اسرائ ا یدر ق ش ریب کیدارا بودن عمق اس راتژ

 نیاههارمآن را بهه شهدت کهاه  داده اسهت.  ی هیامن بیبه شمار رف ه و ضر  یاسرائ تیامن

 یهمهواره نهوع  یو اسهرائ هیمقامهات سهور انیهاسهت. در م یتههاجم اتیهمقاصد و ن ،ریم ا

 یههایبهنهد یرگیهتس ازبه یبهرا هسهوری دوگت تالشوجود داش ه است.  قیعم اع مادییب
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 انیهتا یبرا هیقصد دوگت سور ای یعنصر معنو نی. بنابراستین دهیتوش یجوالن بر کس یاشااگ

و  یتهوان اق صهاد وجهودمحرز و آشکار است. بها  یامر ،از خاک خود یدادن به اشاال بخش

 نیاز سهرزم یتحهت اشهاال بهودن بخشه  یامّا به دگ  ،ینسبت به اسرائ هیسور ترنیتائ ینظام

 یمهه تیهامن یبهرا هیسهور داتیهدر مواضع خود، شهدت تهد کشور نیا یو سرسخ  هیسور

خهروج  یبهرا یم عدد هایکیراهبردها و تاک  اسرائی . شودیدر درجه باال محاسبه م  یاسرائ

 یرامهونیتوان به راهبرد اتحاد تیکه از آن جمهه م داده است در دس ور کار قرار ی خوداز انروا

 هایسهال ههایاشاره کرد. با تجربهه جنگ یعرب یهادر مقاب  کشور دیموازنه تهد جادیا یبرا

را محهدود  یقدرت عم  خود در بخ  نظام  یروزه، اسرائ 8و  22، 33 هایجنگ رینظ ریاخ

را در  ینیو اشهاال سهرزم گانیخهود بها همسها یمرزهها رییتا استیو گذا س ندبیمی ترشونده

 ی هیامن اسهتیخهود دارد. س تیامن نیدر تأم یمناطق بافر سع جادیدس ور کار خود ندارد و با ا

 نیاست. بنهابرا یتدافع سمیمههم از رئاگ هیبحران سور ژهویبه انهیدر قبال مسائ  خاورم  یاسرائ

عهدم مداخههه  استیس هیسور یعنیبا کانون بحران  ییایجاراف یکیبا توجه به مجاورت و نرد

منهاطق خهاژ را در  مشهخ  در ههایواکن  محدود در حد بمبهاران ادنو نشان د میمس ق

  .دس ور کار خود قرار داده است

 

 در منطقه لیاسرائ یخارج استیس دیراهبرد جد .3

سهند  ه،یآمده تس از بحران سهورتوجه به روند تحوالت منطقه و فع  و انفعاالت به وجود  با

و ان شهار  ی، مهورد بررسه2018 لدر سا  یاسرائ یخارج استیدر حوزۀ س یدیجد یراهبرد

خصهوژ را بهه عههده داشه ه اسهت.  نیهدر ا شنهاداتیارائه ت 1می ویم شکدۀیرفت. اندقرار گ

وفصه  مطههو  بهدون حه  یخارج استیس کی شبردیاست که ت نیا قاتیتحق نیا هیماجان

 نیبهد  یاز منظهر اسهرائ انههیتحوالت مهم خاورم .باشدیمقدور نم نیو فهسط  یمنازعه اسرائ

 (.2018)اندیشکده می ویم، قرار است

 ییایفراتر از عرصه جاراف دیجد یگیبروز همسا -1

 صادو اق  ینفت و انرژ نۀیمنافع مش رک در زم دهیبروز تد -2

  یبا اسرائ یبعر یکشورها یرواب  محرمانه برخ -3

                                                           
رژیم در سطح این  بهبود جایگاه ت که درصدداساسرائیل  یخارج یهااستیمرکز س ،(Mitvim) میتویم. 1

  ... است.اروپا و انه،یدر خاورم لیروابط اسرائ یبازساز و تغییر کیفی سیاست خارجی و تقویتو المللی بین
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 هیمحور مقاومت و بحران سور -4

 .رانیا یابرنامه هس ه -5

در  ینظهام یهااسهتیت، سحهاکم اسه  یاسهرائ میکه بر رژ ی یخاژ امن  یشرا  یبه دگ

 اسهتیدرک به هر س یبهرا  یهدگ نیشده است. به همه دهیدرهم تن میرژ نیا یخارج استیس

 ریهآن را ن ینظهام یهااسهتیس دیهنسهبت بهه تحهوالت منطقهه، با ژهیبه و میرژ نیا یخارج

  قرار داد. یمورد بررس رمانهم

 

 (زنکوتیآ نی)دکتر لیارتش اسرائ یسند راهبرد .4

فهوق  سهندی – رنکهوتیا گادی ژنرال – اسرائی س اد مش رک ارت   سیرئ ،م2015سال  در

 رنکهوتیآ نیرا من شر کرد که به نام خود او به دک ر « یارت  اسرائ تیمأمور»با عنوان  ی یامن

 ی هیسهه رکهن ماههث امن ۀیتا بر کند،یم انیرا ب  یکه اهداف ارت  اسرائ سند نیمشهور شد. ا

بها  ریهن یاست که اگب ه بُعد اههارم یقطع یروزیو ت عیهشدار سر ،یندگبازدار یعنی میرژ نیا

 نیهبهر ا دیهتأک ی،سند راهبرداین  از نکات جاگب  یک. یدرآن گحاق شده است« دفاع»عنوان 

آوردن بهه دسهت  ایه یکسهب اراضه یآغازگر جنگ بهرا گاهچیه  یاسرائ مینک ه است که رژ

شهود، بهه آن حمههه   یهبهرآن تحم یجنگه که یرتاما در صو ،نخواهد بود کیاهداف اس راتژ

 ۀیهبرتا میهرژ نیا یو نظام یخارج استیاست که س آن دیمطهب مؤ نیا .خواهد کرد نه دفاع

 دهیخورده و از هم فروتاشهشکست یدوگ  هیسند  سور نیا در شده است. بنا ،یتدافع سمیرئاگ

کنهد، امها  دیهرا تهد  یائاسهر توانهدیخهود گرف هار آمهده و نم یشده که در جنگ داخه یتهق

 نیهمچنه. انهدبهه شهمار آمده  یاسهرائ یاساسه یههاااگ  ،اهلل گبنان، حما  و داع حر 

. (1394 ی،دور شهناخ ه شهده اسهت)گودرز یدیهسهند تهد نیهدر ا رانیها یاسالم یجمهور

 یههاسهکه، ااگ  یدر آن رو کنهد،یم انیهرا ب  یاسهرائ یکه راهبرد نظام رنکوتیآ نیدک ر

 یعبهر یخبهر گهاهیتا گذاشه ه اسهت.  یرا بهه نمها میرژ نیا یاگمههنیو ب یامنطقه ،یداخه

 دیهجد یبندمیرا تقسه  یارت  اسرائ یاعالم شده در سند راهبرد راتییاز جمهه تا وز،یواگالن

 نینمهوده اسهت. بهرا انیهب ،یو همکهار یریدرگ یهابه عرصه  یاسرائ یبرا ینیمناطق سرزم

 نیه. در اهایو سههف هاینیفهسط ها،یسن ،یافراط انیعیعبارتند از: ش یریدرگ یهااسا  عرصه

 یبرخوردارنهد و عامه  اصهه تیهاز مرکر هیاهلل و سهورحر  ران،یشام  ا انیعیعرصه ش انیم

 رنکهوت،یآ نیدک هر هیهکهه در نسهخۀ اوگ یحاگ دراند.قهمداد شده  یاسرائ تیکننده امن دیتهد
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، 2018در سهند بهه روز شهده آن در سهال  .شهدی  ممحسهو  یااگ  اسهرائ نیاوگ نیفهسط

 یهمهاهنگ دیبا د،یسند جد هیدوم قرار داده شده است. بر تا گاهیدر جا د،یاز نظر تهد نیفهسط

و ارتقهاء  تیهتقو یجههان یهابا قدرت انهمرم یمع دل عرب یهادوگت با  یاسرائ یو همکار

توانهد حکایهت مهی کنهد کهه مهی «آت  دقیهق دشهمن»این سند از وحشت اسرائی  از  .ابدی

 (.1396)خبرگراری قد ،  های اسرائی  وارد سازدخسارات زیادی به زیرساخت

 

 ها )مَبام(جنگ انینبرد در م یاستراتژ .5

 نیه. بهر اسها  اکندیم دیرا تهد  یاست که منافع اسرائ ییروهاین باراهبرد ناظر بر جنگ  نیا

 مرکهرنشهوند.  دهیبهه سهمت جنهگ کشه نیه طهرفاست ک ییحمالت تا جا نیراهبرد دامنه ا

 کهه مبهام اسه راتژی ارزیهابی به ایمقاگه در آویوت  دانشگاه به وابس ه مهی امنیت هایتژوه 

 بهارون ای هی ژنهرال. است ترداخ ه داده قرار کار دس ور در را آن 2013 سال از اسرائی  ارت 

 کهاروان و سهوریه در ایهران نظامی عمواض گرف ن قرار هدف در اس راتژی این اوج نویسد:می

 دارد اشهاره مسهاگه این به سویی از که است یاف ه تبهور گبنان اهلل حر  برای سالح حم  های

 کهه اسهت آن بیهانگر دیگهر سوی از و کندمی محافظت خود هوایی توان از هنوز اسرائی  که

 خهود نظهر مهورد زمهان و مکهان در م مرکهر و محدود حمالت برای الزم قدرت از اسرائی 

اسهت، توجهه  تیراهبرد، حائر اهم نینچه که در اآ .(1397قد ،  است)خبرگراری برخوردار

کهه حهواد   یطقاست، منا یماندن نبرد در مناطق خاکس ر یو باق «فیضع یردتا» کیبه تاک 

را  یاتیهعمه ای یاحادثه چیه تیهم مسئوگ یرخ داده و کس رکنندهیو غافهگ یسرّ ع،یدرآنها سر

 یریهدرگ کیهانهداخ ن شهروع  ریبهه تهأخ  ،یاسهرائ یبازدارنهدگ تیه. تقوردیگیبه عهده نم

نبهرد  یدر طرف مقاب  از جمهه اهداف اتخا  اسه راتژ یریتذبیاحسا  آس جادیو ا اریعتمام

ههم  یراهبهرد خطراته نیها یاگب ه اجهرا .(Lappin, 2018است)  یها توس  اسرائجنگ انیم

 ریهسه خطر عمده ن هیدر خاک سور  یاسرائ ییعنوان ماال هر حمهه هوا دارد. به  یاسرائ یبرا

بهه  ش ریب بیاح مال آس ،یجبهه شماگ درتن  کن رل نشده   یت انس  یدارد که عبارتند از: افرا

 Yadlin) یاسهرائ ییهوا یروین یخطر برا سکیر  یو افرا هیبا روس  یرواب  ترتن  اسرائ

& Heistein, 2019). رانیهمصمم اسهت در قاگهب راهبهرد ممبهام، بهه ا  یود، اسرائوج نیبا ا 

 دوریهکر نیو همچنه نهدک جادیا هیرا در خاک سور یتهاجم یتهباد یهاگاهیاجازه ندهد که تا

بهه  حاتیتها راه ان قهال سهالح و تسهه دیهمنهدم نما کندیوص  م هیکه عراق را به سور ینیزم
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بهاور  نیهبر ا  یاسرائ .(Lappin, 2019: 1250مسدود گردد) رانیا تیتحت حما انینظامشبه

بهه  توانهدیهها نشهان داده نخواههد شهد و گهذا مبمباران نیهدر برابر ا یاست که واکن  جد

 .(1398 ،ییخود بلردازد)عال یدانیو خشونت م یاع بار نظام یبازترور

 

 هیدر قبال بحران سور لیو راهبرد اسرائ کردیاهداف، رو .6

بهه  یاگمهههنیو ب یامنطقهه یهاقهدرت، هیبه وجود آمهده در سهور تشنج و اگ ها  یفضا در

آن، واکهن  نشهان  رییهدر دو جهت حفظ وضهع موجهود و تا  یتناسب منافع و اهداف خو

منطقهه، ان ظهار  گرانیبهاز انیهم از انهد.بحهران کمهک نموده نیها یبه ماندگار یداده و به نوع

از   ییههااشهاال بخ  ه،یا حکومهت سهوربه بیبه جهت تقاب  ترفراز و نشه  یاسرائ رفتیم

از خهود واکهن  نشهان  نفهعی  گرانیبهاز ریالاق  در سطح سا ش ر،یجوالن، اگرنه ب یهایبهند

باشهد، مالحظهه  هیدر سهور یبه دنبهال برانهداز میرژ نیکه ا نیدال بر ا یانشانه چیدهد، اما ه

و  میظار، عدم مداخههه مسه قصبر و ان  استیآگود، اتخا  سابهام یشاهد فضاو در عوض نشد 

 یهادههه یدر طه هیدوگت سور .میابودهسوریه ر قبال بحران دمحدود  یهاواکن نشان دادن 

مخهاگف را در قبهال  یکهردیرو ،یکار عربهمحافظهه یههامیم هوّن رژ هیمخ هف بر خالف رو

اسهد و  میهسهقوط رژ  یاسرائ یآرزو نیاست که بررگ ر یعیطب ن،یداش ه است. بنابرا  یاسرائ

بهررگ   یاهلل و حهامباشد که رواب  خود را با حهر  والردوگت سک کیشدن آن با  نیجانش

 یویسهنار .(2012 ،فربرقهرار کنهد)جاودان کیهلهماتیروابه  د  یبها اسهرائ  اًیقطع و نها رانیا

اسهت کهه  یریها ف،یتکه شده و ضعتکه هیشده است. سور هیتجر هیسور کیمطهو  دوم، 

 رانیهعر  را که م حهد ا یاز کشورها یکی تواندیم بیترت نیارا که به ا واهد،خیم  یاسرائ

در  یدوگهت کُهرد جادیشده )ا هیتجر هیسور ک. ی(1397 ی،است به کن رل خود درآورد)نروان

فاصههه  رانیبا ا کیو ژئوته  کیدئوگوژی( که از گحاق ای)عهو یریدوگت نص ایو  هیشمال سور

ان قهال  یهااندجانبه و اه از گحاق کن رل گذرگاه یهاائ الف جادیداش ه باشد( اه از گحاق ا

راه را  ه،یسهور هیهتجر گر،ید ی. از سوآوردیم دیتد ویآوت  یرا برا یمناسب یهانهیسالح، گر

منطقه بهاز خواههد  رعر یغ یهاگروه ایو  هاتیبا اقه  یگس رش رواب  اسرائ یاس راتژ یبرا

شهمال  یگبنان و کُردهها یهایموضوع را در مورد مارون نیا تر یت  یکرد. همانگونه که اسرائ

و  سهتین کنیبهاز ه،یسور یدرمناقشات کنون  یاسرائ. (2017 ،کمنیعراق تجربه کرده است)د

 ،جهوالن یهایاشاال بهند  ی. به دگکندیم یرا باز یتماشاا کیندارد و نق   یمینق  مس ق
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دشمن اشهااگگر محسهو   کی ،یداخه نیهم معارض و هیمهت سور یزمان هم براهم  یاسرائ

 ینهیو فراد یفراحربه یسه یوناگیمقوگهه ناس کی ه،یسور نیاز سرزم ییها. اشاال بخ شودیم

نسبت به خهاک  ینیسرزم یبا توجه به اشااگگراسرائی   .دیآیشمار مهب هیتمام مردم سور یبرا

شهدن احساسهات  خ ههیو برانگ یهائیاسهر – یبحران به تن  عرب نیا  یبه تبد یهیتما ه،یسور

قرار گهرف ن و بهه ههم خهوردن روابطه  بها  یو تحت فشار افکار عموم یعرب یس یوناگیناس

در  یکمه ییمحهدود اسهت و توانها اریبس  یاسرائ یهانهیگر ندارد. یعرب یاز کشورها یبعض

 ییکند و بهر توانها  یرا تعد یروس ای یرانینفو  ا تواندیدارد و نم هیسور عیبر وقا یرگذاریتأث

 شهوندیاسهد خوانهده م نیافهراد جانشه ایههها بهر آنچهه گروه ایبگذارد  ریبشار اسد تأث میرژ

 یدر مرزهها یخنا استیکشور با س کیخواهان   یاسرائ(. Hanauer, 2016باشد) رگذاریتأث

 یهااسههتیجبهههه مقاومههت، س فیاههون تضههع یاهههداف یسههازادهیاههرا کههه ت ،خههود اسههت

الاقه   ایهموافهق و  یهاهیو... با وجهود کشهورها و همسها یسازتداوم شهرک ،ییزدانیفهسط

 – یاسهیمؤسسهات س ه،یسور یاست. قب  از جنگ داخه ریتذامکان یامنطقه یدر فضا ،یخنا

 رانیها یبهه رهبهر یاحهقهه در محهور منطقهه نیترفیبشار اسد را ضهع میرژ  ،یاسرائ ی امنی

جهوالن،  هیهدر ناح هیبهه سهور یارضه ازاتیدادن ام  قیود از طرب دواریام  ی. اسرائدانس ندیم

بهرخالف  مهابکشاند، ا کایآمر یطرفدار یبه سو رانیاسد را از اتحاد با ا کیدئوگوژیرایغ میرژ

 نیدر اوگه ه،یدر تهونس، دوگهت سهور یعهطرفدار غر  مانند مبارک در مصر و بن یهامیرژ

(. Spyer, 2016م حدان خود برخوردار شهد) یبانیبه سرعت از تش  یداخه یناآرام یهانشانه

بهس در سهال گذش ه هم بشار و هم تدرش حافظ اسد، تس از توافهق آت  یهادر طول دهه

 یاند، ح هجوالن حفظ کرده یبس را در نواز مرزآت  ایسال، آرام  و  40م، به مدت 1974

 رغهمیمانهد. عهه یآرام باق نجوال یهایم، بهند1982در گبنان در سال   یدر زمان جنگ اسرائ

را   یاسهرائ یاسینظام س یمدت، حذف و نابودالاق  در کوتاه هیسور ن،یمابیمشکالت ف ههم

 هیهترک یگریانجیهو با م میبه طور مس ق هیدر دس ور کار خود نداش ه است. عالوه بر آن، سور

را   ینظام اسهرائ یر نشس ه است و به عبارتیم کیبر سر   یجوالن با اسرائ هیدر خصوژ تخه

  یکشور بها اسهرائ نیمرز نسب اً آرام ا ه،یسور یجنگ داخه. (1390 ی،کرده است)مدن ییشناسا

 تیهماه  یهبهه دگ(. Zilbar, 2018داد) رییرا تا تیکرد و وضع  یتبد یمنطقه جنگ کیرا به 

بهه  یبایهو نق  یابیقهدرت ت،یهنظام حاکم بر کشور، تهاکنون اجهازۀ فعاگ ه،یسور یبعا میرژ

 یبهرا ی هیو امن یاسهیس تیهمطهوب کیهخود  نیرا نداده است و ا ادگرایتندرو و بن یهاگروه
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آگهاه اسهت کهه در صهورت حهذف بشهار اسهد از  یخوب به  ی. اسرائدیآیبه شمار م  یاسرائ

بهه دسهت  هیکه قادر است قدرت و اب کار عم  را در سهور یاسیس گروه نیقدرت، مس عدتر

 ،یهسه ند)غالم هیسهور نیاگمسههمو اخوان هایوابسه ه بهه سههف یگراسالما یهاگروه رد،یبگ

 نیها یابیدس  تواندیم هیتسه  آنها بر سور ،یسهف یهاگروه یافراط تیتوجه به ماه با. (1391

 کیتسهه  بهر منهاطق اسه راتژ ایهو  هیسهور یتنهان حاتیزرادخانه تسه ماندهیها را به باقگروه

 شهوند،فهار   یخهود تها حهدود نیمابیها از مجادگه فگروه نیرد. اگر ارا به دنبال آو  یاسرائ

معطهوف  یعربه یهانیسرزم یو اشااگگر  یاسرائ یشان به سمت و سوکه توجه نیاح مال ا

  یاسهرائ یمهه تیهمنهافع و امن ت،یموجود هیعه دیجر تهد ییمعنا نیباال خواهد بود و ا شود،

ناشهناخ ه حاصه  از  جین ها یبهه جها دههدیم حیترج  یاسرائ رسدینخواهد داشت. به نظر م

کن هرل   ،یوقت دفاع اسرائ ریوز برمن،یبماند. ارا که به گف ه گ یاسد در قدرت باق م،یرژ رییتا

اسهد،  رایهز دههدیرا کهاه  م  یبها اسهرائ درگیهریمش رک اح مال  یمرزها یدمشق بررو

 یسهکوالر بهه رو یند اما دوگ اگر اسد سقوط ک(. Wermenbol, 2019است) ریتذتیمسئوگ

 ینظهامشهبه  میهرژ کیهخطر وجود دارد کهه  نیخواهد افرود. ا  یاسرائ ینگران بر د،یایکار ن

 ریتهأث  ،یاسهرائ ی هیامن سه میو س التیگحهاق تشهک ازدوگهت اسهد شهود.  نیگریجا یاسالم

 نیها ربه. (Perliger,  2013)اسهت دیهمهورد ترد یمهیرژ نیم عارف در برابر ان یبازدارندگ

بهه  ن،یاگمسههماخوان رینظ ییهاگروه یابیرا هم افرود که در صورت قدرت نیا دیبا هاینگران

گهروه  نیهوجهود دارد، ا نیاگمسههماخوان یو اردنه یشاخۀ سهور انیکه م یقرابت فکر  یدگ

منهافع  نیهکه در هر دو حاگهت ا دیبرآ یابیدرصدد قدرت ایو  اف هیقدرت  ریدر اردن ن یسهف

 قرار خواهد گرفت. داتیآماج تهدخواهد بود که   یئاسرا

 

 هیدر سور لیاسرائ هو هدف عمد ینگران ران،یا .7

نظهم  اف نیهم خواس ار برهم خوردن نظم موجود و سهامان 1979 یتس از انقال  اسالم رانیا

-مبهارزه بها اشهاال نیغر  و همچن یاسیس طرهیو س یمبارزه با اس کبار جهان ۀیبر تا یدیجد

بهه دشهمن  رانیا ی ج.ا.دئوگوژیو ا دگاهید نی. با اناستبوده   یاسرائ یدوگ  سمیو ترور یگر

را تنههان   یبهر محهو اسهرائ یخهود مبنه یآرزو چگهاهیگشت که ه  یتبد  یاسرائ کیدرجه 

تحهت  هیاهداف خود بود، سور شبردیدر ت کیم حد و شر ازمندیکه ن رانیا ینداش ه است. برا

از  ران،یها هیهعهراق عه یههیدر طول جنگ تحم هیسور .مطهو  بود یانهیگر انیعهو تیحاکم
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 یاطالعهات ،یاسهیس یههاگشت و از کمک  یتبد یراهبرد کیشر کیبه  بانیتش  کیحاگت 

اهلل و حهر  هیسهور ران،یهمحور مقاومت با شرکت ا  ی. تشکدینورز غیدر رانیو... نسبت به ا

 تیهامن ت،یهموجود هیعه داتیشدن تهد تریجد تر شدن وبرر  یبه معنا  یاسرائ یگبنان برا

 33و  22 یههاکار آمدن بشهار اسهد و وقهوع جنگ یاست. با رو دهبو میرژ نیا یو منافع مه

 بها. دیهگرد یراهبهرد یابیهو عمق کیوارد فاز اسه راتژ هیو سور رانیرواب  اروزه در منطقه، 

 گریکهدی هیدو کشور عه دیافت، تهدبُعد مس  یبه دگ  ،یو اسرائ رانیا انیم قیعم یوجود دشمن

  یو اسهرائ رانیه. اه اسهتاف هیواسطه اعمال و ادامهه  ایگروه سوم و  ایکشور و  کی قیاز طر

 یو نظهام یاق صاد ،یاسیدشوار س تیطرف م خاصم، وضع گانیهمسا قیدارند تا از طر یسع

 ،یگردد)سهاجد از طرف مقاب  سهب میمس ق دیبه وجود آورند تا فرصت تهد گریکدی هیرا عه

و  حیآمهوزش، تسهه س،یدر تأسه رانیهتهران و دمشق و نقه  ا یرواب  راهبرد. (140 :1392

توجهه و تهوان خهود را   یاسرائ ن،ی. بنابراستین دهیتوش یبر کس هاهلل، امروزحر  یماگ نیتأم

تهس از آغهاز  خود، معطوف نمهوده اسهت. یمرزها یدر ورا یاتحاد نیکن رل ان یدر راس ا

از حکومت بشار اسهد، زنهگ خطهر  تیحما یبرا رانیا ج.ا. یراهبرد میو تصم هیبحران سور

بهه صهدا درآمهد.  میرژ نیسران ا یبرا  ،یاسرائ یمرزها یکیو در نرد هیدر سور رانیحضور ا

بهوده  هیدر ارتباط با بحران سهور  یاسرائ یمسأگه برا نیهمواره مهم ر ه،یدر سور رانیحضور ا

و م حدان  باشهد  رانیا یبرا یگرید گاهیتا هیسور خواهدینم  یرائاس .(2017 ،کمنیست)دا

را تحمه  نخواههد  هیدر سهور رانیها ینظام یهارساختیو ز انینظامشبه یو گذا حضور دائم

 یبهرا یکه امکانهات هیدر سور رانیا ینظام یهارساختیز سیتأس (.Javedanfar, 2017کرد)

در عرصهه  دیهتهد شه ریب  یت انسه یبه معنا آورد،یاهلل فراهم مو حر  عهیش انینظاماسد، شبه

. (Benshitrit, 2017آن بهه جبههه گبنهان اسهت) یاح مهاگ ریو سهرر هیشمال و جبههه سهور

تههران بهه  یدر جههان عهر  اسهت و دس رسه رانیم حد ا نیکه اسد مهم ر داندیم  ،یاسرائ

  یاهلل را تسهههبههه سههمت حههر  حاتیتسههه انیههرا فههراهم و جر  یاسههرائ یشههماگ یمرزههها

مرزی سوریه با اسرائی  به عنوان مهم رین تهدید امنی هی ایهران هم. (Kenner,  2018)کندیم

این امکان را به ایران داده تا تحرکات این بازیگر را در منطقۀ شامات رصهد نمایهد. ایهران بهه 

ناسهبی را بهرای دفهاع نام قهارن و واسطۀ سوریه با اسرائی  هم مرز شده و این شرای  بسهیار م

در بحهران   یاسهرائ(. 88: 1392)عباسی و محمدی،بازدارندگی نظامی ایران فراهم نموده است

 میترسه رین یخود خطوط قرمر یمنعف  نشان داده است، برا یکه ناظر یحاگ نیدر ع ه،یسور
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 رانیها تیهتحت حما ایو  یرانیا انیحضور گس ردۀ نظامتوان به از آن میان می  نموده است که

 ,Joplinاشهاره نمهود) اهللبهه حهر  ارسال سهالحو   یمرز اسرائ یهوم ریک 40ر د هیدر سور

  یو اسهرائ رانیها انیهم« منازعهه سهرد ای هیجنگ سا» هیمرحهه از بحران سور نیدر ا(. 2018

مع قدنهد  یهیاسرائ یو نظام ی یشده است.. کارشناسان امن« و آشکار میمس ق یریدرگ»به   یتبد

را  یشهماگکره یاگگهو خواههدیو گبنهان م هیخهود در سهور یحضور نظام  یبا افرا رانیکه ا

از ههر کشهور   یبه یجنهوبکهرده کهه کره یخود کهار ینظام رحضو تیتکرار کند که با تقو

 رر یهدر صورت درگرف ن جنهگ، سهئول در ت رایز باشد، یبا کره شماگ گنگران جن یگرید

 هگهریتحه کیه شهمن،یف اگکهس. (2019 ،وزیهن ستیادلیخواهد بود)م یگشماکره یهاموشک

 ه،یبهه سهور  یرش ه حمههه اسهرائ نیاند یآهارانوت، نوشت: درت وتیدیدر روزنامه  ینظام

جنهگ بهه  کیه نیهآشکارتر شهده اسهت. ا هیدر منطقه سور رانیا هیعه  یاسرائ« جنگ تنهان»

گرارش من شر شهده توسه  مؤسسهه  کی(. Mahmoudian, 2018)کهمه است یواقع یمعنا

 گهاهیجا میاگر بخواهد از نفو  و تحک  ی: اسرائدیگویم (INSS)  یاسرائ یمه تیمطاگعات امن

  یوارد شود. افهرا هیدر بحران سور تریبه صورت جد دیبا د،ینما یریجهوگ هیدر سور رانیا

 یهاها توسه  جنگنهدهمحموگه نیاهلل و هدف قرار گرف ن ابه حر  رانیارسال سالح توس  ا

 درحهال. (2017 ،کمنیاسهت)د  یاسهرائ یاز سهو دیهحس تهد  ینشان دهندۀ افرا یهیاسرائ

اسهت. بهرخالف حمهالت  دهیشهدت بخشه هیحمالت خود را در خاک سور  یحاضر اسرائ

 نیهحمالت را به عهده گرف ند. ا نیا تی، بالفاصهه مسئوگ(IDF) یاسرائ یدفاع یروهاین ،یقبه

 کیهژئوته  تیهقعوا کیهنشهان دهنهدۀ  ران،یکردن حمالت به مواضع ا یو عهن تاسیس رییتا

اسهد در  یشهدن بقها داریههمرمهان بها تد ینظهام یهاکیدر تاک  رییاست. تا دیجد یامنطقه

انجههام گرف ههه  ه،یخههروج از سههور یبههرا کههایجمهههور آمر سیرئهه میحکومههت و تصههم

   (.Wermenbol,2019است)

 

 هیدر سور رانیدر قبال حضور ا لیائو راهبرد اسر هانهیگز .8

 یخود داش ه که تا حهدود یرو  یو راهبرد ت نهیاند گر رانیمقابهه با حضور ا یبرا  یاسرائ

 :دینما یاتیآنها را عمهموفق شده 
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 یاسیدر عرصه س .8-1

 یههاتفاوت رغهمیعهر  منطقهه، عهه یکشهورها ریبه عربس ان و سها یکینرد .8-1-1

 (.رانیا هیائ الف عه یاهلل )اس راتژحر و  رانیاراو  مخاگفت با او در ا کیدئوگوژیا

حکومهت اسهد بهر  یروزیهتس از ظهور عالئهم بقها و ت ژهیبه و انهیروند تحوالت خاورم

و محهور  رانیهمههار ا یبرا یاائ الف منطقه استیس خا به ات  یاز ت  یرا ب میرژ نیا هیسور

 انیهکهه م کیدئوگوژیها یهها. بها وجهود تفاوتنمهوده اسهت بیهترغ مقاومت وابس ه به آن،

 ران،یها هیهاز ناح دیهوجود دارد، وجود احسا  مش رک تهد  یعر  منطقه با اسرائ یکشورها

 میهبها رژ یهیزدااخ الفهات و تن  مهودنبرطهرف ن ریمذکور را به حرکت در مس یکشورها

 یاب یهدر جنهگ ننبهرد  دانیهم کیهرا به عنوان  هیسوق داده است. عربس ان سور یس یونیصه

نگهران اسهت. از منظهر  رانیا یاو در مورد مقاصد منطقه ردیگیدر نظر م رانیخود با ا یافرقه

 رانیها یروزیت یمجدد اسد به معنا یابیقدرت  یو اسرائ ، قطرعربس ان، اماراتترکیه، مش رک 

حهد و جبهه وا کیرا در   یمنطقه و اسرائ یدول عرب ،احسا  و درک مش رک نیاست و هم

 (DAILY SABAH, 2017) دهدیمش رک قرار م ی یراهبرد امن

حاضهر در  یمههم خهارج گرانیاز بهاز یکهیبه عنهوان  هیگف گو و تعام  با روس .8-1-2

 هیکه بها اعهالم موضهع روسه ه،یاز سور رانیبا هدف خارج ساخ ن ا (19: 1395)هانور،هیسور

در خهاک  رانیها تیهتحهت حما ناینظامو شهبه انیهداشه ن حضهور نظام تیبر مشروع یمبن

 .مواجه شده است یبا ناکام یادیتا حد ز ،(1398)ایرنا، هیسور

جههت خهروج  هیبا روسه دنیبه توافق رس یبرا کایاس فاده از قدرت و نفو  آمر .8-1-3

 .رانیا

تهوان  فیادامهه تضهع یبهرا کهایتوسه  آمر رانیها یاق صهاد میاز تحر تیحما .8-1-4

و  ینظهام یهانههیدر صهرف هر ییعهدم توانها جههیو در ن  رانیا یاسالم یجمهور یاق صاد

  (2012فر، ) جاودانهیدر خاک سور یاق صاد

 

 یدانیدر صحنه م .8-2

در جههت حفهظ  هیخاک سهور یهوم ریک 40در عمق   یگس رش مناطق حاو  جادیا .8-2-1

 . یاسرائ یمه تیامن
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 جهادیخهود، در قاگهب ا یشماگ یهااهلل از مرزو حر  رانیدور کردن ا یدر راس ا  یاسرائ

 تیریو مشهارکت در مهد دهیهآموزش د سیته یروهایحائ ، قصد دارد با حضور ن همنطق کی

 یخهود را تها حهدود تیهامن ه،یسهور یمناطق تحت کن رل مخاگفان در دو اس ان جنهوب یمدن

  (.Joplin,  2018)دینما نیتأم

شهمال  یروابه  بها کُردهها جادیبا ا رانیان قال سالح توس  ا یهاکن رل گذرگاه .8-2-2

 هیسور

و  یابشردوسه انه، رسهانه یهااسد در قاگب کمک میمخاگف رژ یروهاین ریتجه .8-2-3

از سهال   یتوس  ارت  اسهرائ« خو  هیهمسا استیس»با به اجرا گذاش ن  یترشک یهادرمان

بشردوسه انه،  یههاو اعهرام کمک  یبا گس هیمش رک با سور یآن، در نوار مرز یکه ط 2016

نمهوده  رانیهآنها با ا یدر نفو  در  هن و قهب مردم همجوار با مرز و ممانعت از همکار یعس

داعه  اسهت،  یریهعمده مخاگف اسد، گهروه تکف یهااز گروه یکیکه  نیاست. با توجه به ا

 هیدر حاشه  یاسهرائ یههاکننهده عمهده کمک افهتیبه عنوان در یس یگروه ترور نیحضور ا

 یو ترشهک یکیگجسه  ،یاطالعهات یههاتیقاب  تأم  است. حما دخو ه،یسور یجنوب یمرزها

  یارت  اسهرائ ییانجام شد، در کنار حمالت هوا «اینهار»و  «صفد» یهاکه در شهرک  یاسرائ

از  ویآوو تنههان ته  دایهت تینشان از حما یو فرودگاه دمشق، همگ «ما ید» ی یبه منطقۀ امن

بهه دسهت  یس یعناصر ترور نیاز قِبم  کمک به ا  یکه اسرائ ییازامابه دارد. یریگروه تکف نیا

 ی هیامن یهها. آژانسشهودیم دشیهعا هیسهور یکه در نهوار مهرز ستا یامن ۀیحاش آورد،یم

 هرا به  یسه دروازه که ارتفاعهات جهوالن تحهت اشهاال اسهرائ قیها را از طرسالح  ،یاسرائ

 یههاارائهه کمک یبهرا  یکه اسهرائ ییهاهمان گذرگاه ،دادندیم  یتحو کردیم ص  م هیسور

 (. Tsurkov,  2018)کردیاس فاده م ه،یبشردوس انه به ساکنان جنو  سور

بهه  یاهلل، با اطالع قبههو  حر  رانیا راتیو تجه روهایتجمع ن یهابمباران مح  .8-2-4

نخست بحهران،  یهاسالکه در  یخطوط قرمر. نجامدین هیکه به تقاب  با روس یبه نحو هیروس

در  رانیهطرفهدار ا یسیشبکۀ ترور کی جادیو ا هللاحر  یبرا رانیا شرف ۀیت یهاارسال سالح

در  یآغهاز جنهگ داخههاعالم شده بود با گذشهت انهد سهال از  هیام داد مرز مش رک با سور

 رانیهئهم احضور دا اش،یو گبنان یرانیا ،یروس مانانیو برگش ن ورق به نفع اسد و همل هیسور

آوردن بها  رانیهتکرار کهرد کهه ا یدرتیت 2017غاز سال از آ  یاسرائ .دیاعالم گرد ه،یدر سور

در  اشیحضهور نظهام خواههدیمخ ههف م یاز کشهورها عهیشه یهرار جنگجو 80از   یب
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انهداخ ن طنها  دار بهه دور »امهر را بهه  نیهآشکارا ا  یدفاع اسرائ ریکند. وز تیرا تاب هیسور

و  2018 یهادر سهال هیسور یاسیو س یدانیم تحوالت( 1397 ،کرد)رام هیتشب « یرائگردن اس

 .مواجهه شهده اسهت یجهد دیهبها تهد ر،یهن  یاسهرائ ریهنشان داد کهه خه  قرمهر اخ 2019

و مداخههه  یطهبدوران توسهعه دانهدیم یبه خوب  یاسرائ ،یتدافع سمیرئاگ هیدرااراو  نظر

در بحهران  یرگهذاریکهه از تأث یشده است، به طور یط اشهیهمسا یگرانه در کشورهااشاال

و محهدود  میمس ق یمداخهه نظام ن،یعاجر مانده است. بنابرا ریخود ن هیکشور همسا یشیفرسا

و  رانیهمهمهات ا یو انبارهها یکیو گجسه  ینظهام یهامحموگهه روهها،یبه صورت بمبهاران ن

را  اتیهنهوع عمه نیهاز کارشناسهان ا یاهلل را در دس ور کار خود قرار داده اسهت. برخهحر 

اگب هه نظریهه جنهگ  .داننهدیم رانیهاز خطر بررگ ر ا یریجهوگ یبرا شدس انهیت اتیعمه ینوع

تیشدس انه صرفاً مربوط به بازیگرانی است که اوالً بر حقانیت خهود تاکیهد دارنهد و ثانیهاً ههر 

ادراک از تهدید، ماهیت توسهعه  کنند. اگرگونه کن  بازیگران رقیب را به ماابه تهدید تهقی می

-یابنده داش ه باشد، در آن شرای  کاربرد نیروی نظامی عهیه نمادهای تهدیهد ماهیهت اج نها 

ای شناسی امنی هی گ هویی و فرقههناتذیر خواهد داشت. انین رویکردی را باید انعکا  هس ی

مناقشهه  و،یآوو ته تههران  (.8:1395ای و بهای، در اندیشه راهبردی اسرائی  دانست)توس ین

اسهت  نیا وینارس نیبدتر  یاسرائ یبرا .دانندیخود نم یمنافع راهبرد یرا در راس ا اریتمام ع

 یریهخواهد کرد با حمهالت محهدود درگ یشود و گذا سع دهیبه گبنان کش میمس ق یریکه درگ

کهه کنهد، آن اسهت  دیهتهد توانهدیخطهر کهه منطقهه را م نی)مهم ردیحفظ نما هیرا در سور

 ایهبه گبنهان  هیاز سور(. Chan, 2018 یریرگو د ابدیگس رش  رانیو ا  یاسرائ نیخصومت ب

 ,Yacoubian)شهود  یتبد یامنطقه دهیچیت یریدرگ کیتا به  ابدین گس رش فراتر از آ یح 

2018) . 

 

 هیدر قبال بحران سور لیاسرائ یتیامن ،یاسیس یبر اتخاذ راهبردها رگذاریتأث عوامل .9
جههان اسهت. وقهوع  یکیژئهوته  یهادر زمان حاضر، کانون و مرکر انباشت بحران انهیرمخاو

 ،یامنطقهه یههارقابت ،یمهرز یهاخشهونت انیهقه ،یمهداخالت خهارج ،یعرب یهاانقال 
همهه و همهه از جمههه  ،یانام عارف درون و برون منطقه یهاائ الف یو ح  یاب ین یهاجنگ

 دگانیهدر برابهر درا منطقهه  نیهمشوش و خسه ه از ا یااهره است که انهیخاورم یرخدادها
 یرامهونیو ت یدرونه یطهیعوامه  مح هیههمهواره از ناح  یاسرائ میرژقرار داده است.  انیجهان
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 یخود داش ه اسهت و بهه تبهع آن راهبردهها یمه تیمنافع و امن ،تیموجود هیعه دیادراک تهد
باعهث شهده تها  ییاما اهه عوامه  و تارام رههام ناسب را اتخا  نموده است.  ی یو امن یاسیس

قسمت بهه  نیبرند. در ا یدانیو م یاسیدر عرصه س ییهااستیس نیدست به اتخا  ان  یاسرائ
 .میتردازیعوام  م نیا یبررس
 

در  ژهیهبهه و لیاسرائ یهایدر قبال اشغالگر هیسور یداخل طیو شرا یافکار عموم .9-1

 جوالن
 یدوگ ه سمیترور نیو همچن نیاشاال زم استیطهبانه و اتخا  سسعهاهداف تو  یبه دگ  یاسرائ
 تیهداشه ه و دارد، از موقع تیهآن حاکم یو خهارج یداخهه اسهتیکهه در عرصهه س انیو ع
در خهالل بحهران   یاسهرائ اگراهه برخوردار اسهت. یاگمههنیب یافکار عموم انیدر م یم رگرگ
« خهو  هیهمسها»واحهد  سیو تأس هیورم نوع خود به ساکنان جنو  س یهابا کمک ه،یسور

برآمده است، معهذاگک هنهوز   یبه نفع خو یافکار عموم رییدر داخ  ارت  خود درصدد تا
 دیهرا بهه د میهرژ نیهجوالن، ا یبه واسطۀ تصرف اراض هیمردم سور یهم اجماع افکار عموم

 کیهلهماتید یههاتیمناسهب، فعاگ تیهدر ههر موقع ه،یدوگت سور. نندیبیاشااگگر م میرژ کی
اشاال شده به وطهن  یهانیو گروم بازگشت سرزم یگرتا مسأگه اشاال ردیگیخود را از سر م

 25کهه در « دوناگد ترامه » یریموضعگ همچنان زنده بماند. انیجهان یدر افکار عموم یرماد
سهازمان مهه  و  یهابها قطعنامهه ریماها یدر اقهدام 1398 نیفهرورد 5، برابر بها 2019مار  
شهناخت،  تیجوالن را به رسهم یاشااگ یهایبر بهند  یاسرائ تیحاکم ،یف آراء جهانبرخال
کهرد. اگراهه   یجههان تبهد یهارسانه  ریمناطق و سرنوشت آن را به ت نیا تیعوض گریبار د
بهبهود   ،یاسهرائ یرا در افکهار عمهوم اهوین ان تیتوانست موقع یتا حدود یریموضعگ نیان

 انیهو اتخا  موضع مشه رک در م یمه یهمبس گ ینوع جادیباعث ابخشد، اما در طرف مقاب  
 نیاز مهم هر یکهی ن رنهت،یا ژهیهبهه و یرسهاناطالع یابرارهها. دیگرد یسور یهاطرف مهه

نشهان  یبهرا ژهیهخهود بهه و یو خارج یداخه تیموقع تیدر تقو  یاست که اسرائ ییابرارها
سهالح رسهانه ماننهد  ن. همهیکندیفاده ماز خود اس  کیو دموکرات شرف هیت یدوگ  ریدادن تصو

دشهمنان  یدر طهرف مقابه  بهرا ،ی. گس رش ارتباطهات جههانکندیدوگبه عم  م ریشمش کی
را فهراهم  انیهجهان یبریاو وجهدان سه یقرار دادن افکار عمهوم ریهم امکان تحت تأث  یاسرائ

 تیهحاکم یعهااز اد ییزداتیجهوالن، مشهروع هیدر قض  یاز اهداف اسرائ یکیساخ ه است. 
 ،یهمچنان با مخاگفت افکهار عمهوماسرائی  جوالن است.  یهایدر قبال بهند هیسور نیسرزم
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 میاسهت کهه در ترسه یاز عهوامه یکهی نیهروبروست و ا یاگمههنیب نیقوان و یبریوجدان سا
 م،یهرژ نیها یبهرا تیمحهدود جهادیو ا هیدرقبال بحران سور  یاسرائ ی یو امن یاسیراهبرد س
 داش ه است. یینق  بسرا
 

 یعرب انهیحاکم بر خاورم یعرب سمیونالیو ناس یاسیس یفضا .9-2
و تسهه  آن بهر  یعرب سمیوناگیناس یریگم شاهد شک 1948در سال   یدوگت اسرائ  یبا تشک
کهه مسهئهه مشه رک همهه اعهرا  و  نی. مسأگه فهسهطمیاعرا  هس  یو اج ماع یاسیشئون س

آنهان  انیهم یو حهس مشه رک و همبسه گ یوجدان عموم شدن داریشد، به ب یمسهمانان تهق
 یجیتحههوالت منطقههه، باعههث اسهه حاگه تههدر ریسهه اگراههه (.12، 1369 ، ی)اسههماعدیانجام
فرصهت در  نیو به ر دیوابس ه به غر  گرد یهاکار آمدن حکومت یو رو یعرب سمیوناگیناس
سهرعت  یعربه یورهارواب  خهود بها کشه یسازیقرار گرفت تا به روند عاد  یاسرائ اریاخ 

اسهت و  یس یونیصه میمنطقه بر ضد رژ یهامهت یهمچنان افکار عموم ن،یبخشد، با وجود ا
  یاسهرائ ه،یدر بحران سهور. احساسات ندارد نیشدن مجدد ا خ هیبه برانگ یاعالقه میرژ نیا

شهدن احساسهات  خ ههیو برانگ یهاسهرائی – یبحهران بهه تهن  عربه نیها  یبهه تبهد یهیتما
نهدارد و گهذا  یکار عربهمحافظهه یو به هم خوردن روابط  بها کشهورها یعرب یس یناگویناس

 گرف ه است.   یصبر و ان ظار و واکن  محدود را درت استیو س میراهبرد عدم دخاگت مس ق
 

 از تداخل منافع با آن کشور یو نگران هیدر سور هیحضور روس .9-3
کهه از زمهان جنهگ شه    یبق( و اسرائسا ی)شورو هی، رواب  قطع شده روس1991سال  در

گذشه ه  یهاشهد. روابه  دو کشهور در سهال ایاح گریبود، بار د دهیبه طول انجام 1967روزه 
م حهد  کیهرا بهه عنهوان   یکهه اسهرائ ینموده اسهت، بهه صهورت یرو به رشد را ط یروند
و  یدیهم حهد که  ،یوجهود همچنهان اسهرائ نینموده است. با ا  یدمسکو تب یبرا یررسمیغ

مسهائ  مخ ههف  یبر مبنا  یو اسرائ هی. رابطۀ روسشودیمحسو  م کایآمر یراهبرد مانیهمل
درنظهر  ،یاانههیخاورم ییگرااندجانبه استیس یمهم در راس ا نیمسکو ا یشناور است و برا

نک هه توجهه کهرد  نیبه ا دیبا هیو سور هیدرخصوژ رواب  روس .(1398 ،ژنی)بشودیگرف ه م
کهرده  یمسهکو بهاز یرا بهرا یعربه انهیخاورم انیدر م کیم حد اس راتژ کی  نق هیکه سور

قهرار  هیروس اریبندر برر  خود را در اخ  نیطرطو ، دوم ینه تنها بندر راهبرد هیاست. سور
به شهمار  نیمابیتجارت ف یبرا یو محه یروس اتیتسهح یبرر  برا یداده است، بهکه بازار



94 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  یطططططازدهمدوره 

شطماره  اره اول شم

 پ اپ  چهلم

  1400بهار 

 
 
 
 

دوگهت بشهار اسهد، بهه  هیعه یداخه یهااز گحظه شروع شورش مانان یو همل هیروس. رودیم
 تیهامن یکشهور ترداخ هه و در شهورا نیا یاز حکومت مرکر تیبه حما ریناتذترگرل یاوهیش

نمونه در اواخهر اک بهر  یاست. برا کشور شده نیا هیعه هامیتحر بیسازمان مه ، مانع از تصو
خود اسه فاده نمهوده و قطعنامهه  یحق وتواز  تیامن یشورا شستدر ن نیو ا هی، روس2012

در رف هار بها مخاگفهان  صهادر شهده بهود، وتهو  هیسهور تیهسازمان مهه  را کهه در محکوم
  یمنطقهه، اسهرائ نینشیسن یهمانند کشورها (.175 :1397 ،ریمبر و جانسیس ،انیکردند)قاسم

 رانیها یاز آن بهرا دمشق و مهم ر یبرا یمانع ه،یدر سور هیروس یبود که حضور نظام دواریام
 یاسهد از سهو میوابس ه به رژ یروهایبارها مانع بمباران مواضع ن هیروس .(1397 ،نیباشد)بارم

و  یروسه یهارا با جنگنده یهیاسرائ یماهایشده و هشدار داده است که هوات  یاسرائ یروهاین
تهوازن . مسکو خواههان حفهظ (2019 ،دی، هدف قرار خواهد داد)اگسع400ا  یهاموشک ای
 یرانهیا یروهایکه ن نیبر ا یاست. اعالم نظر مسکو مبن هیسور هدر عرص  یو اسرائ رانیا انیم

دو  یدواریهکشور حضهور دارنهد و ابهراز ام نیدر ا ه،یو به دعوت دوگت سور یبه طور قانون
کهه تهاکنون بهه  هیدر سهور« منع برخهورد»توافقنامه  یرسم یبه امضا  یو اسرائ هیکشور روس
ان قهاد  ایدو کشور مورد اجرا بوده است و  نیب یو براسا  تعهدات شفاه رمک و یصورت غ

 یهایدوژور بهنهد ییهمرمان با شناسها  ،یاسرائ یمسکو از تهران درخصوژ ضرورت نابود
حفهظ  جهادیا استیبر س یمدعا مبن نیا  یدال یهمگ ه،یاز خاک سور یجوالن به عنوان بخش

کهه بهه حاگهت  یتا حد رانیو ا  یاسرائ ییارویاست. رو هیر سورد  یو اسرائ رانیا انیتوازن م
 –موجهود  توضعی مانند –بلردازند  گریکدیمنظم خطوط قرمر  یررسنرسد و تنها به ب یجنگ
 گهاهیاز جا یبهه خهوب ویآوته  گهرید ی. از سهو(1397 ،نیقاب  قبول اسهت)بارم هیروس برای
بها  نیآگهاه اسهت. بنهابرا هیال بحران سهورکشور در قب نیو مواضع ا تیامن یدر شورا هیروس

 هیوردر سه هیکه سقف آن در تراحم با کف منهابع روسه یباز از ورود به هرگونه باز یاشمان
 .کندیم ریباشد، تره
 

  1طرح معامله قرن .9-4
است کهه توسه   یطرح شود،یگف ه م« صفقۀ اگقرن»به آن  یمعامهۀ قرن که در زبان عرب طرح

حه  و فصه   یترام  برا دنیماه تس از به قدرت رس 6 کا،یجمهور آمر سیکوشنر، داماد رئ

                                                           
1. Deal Of the Century 
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 .مطهرح شهده اسهت 2017در سهال  انهیصهح خاورم یهاو در ااراو  طرح نیفهسط هیقض
 نیه. براسها  مفهاد اشهودیآن مهانور داده م یاست که بر رو یاواژه «دیجد نیفهسط»عنوان 

شهده در کرانهه  یسهازشهرک یههامهود، بهوکآن را من شهر ن «ومیح  یاسرائ» هیطرح که نشر
  خهتینخواهد شهد و تا میتقس اگمقد تیخواهند ماند و ب یباق  یتحت کن رل اسرائ یباخ ر

کهه بهه  یطرحه نیاست که ان یعیطبخواهد بود.  د،یجد نیو فهسط  یرائمش رک و م حد اس
و مردم منطقهه  یعرب یهاکشور یبا واکن  منف رد،یگیرا در نظر م  یمنافع اسرائ کجانبهیطور 
 تیو بهه رسهم  یمنازعه اعرا  و اسرائ انیکه تا را هدف بهندمدت خود  یرائگردد. اسروبرو 

بها  دیهبا نیبنابرا ند،یبیطرح محقق م نیاست در ا یو اسالم یدول عرب یشناخ ه شدن از سو
و زنهده  یشهدن احسها  دشهمن خ هیو اح راز از برانگ دیاز گشودن هرگونه جبهه جد ریتره

 میباشهد. دخاگهت مسه ق دواریطرح، ام نیشدن ا ییبه اجرا ،و با آرام  یمیقد یهانهیشدن ک
کهه  یدیهام یکورسهو یح ه تواندیم ه،ینسبت به بحران سور یاعالم موضع رسم ایو  ینظام
مبدل سازد. گهذا بهه سهمت تهن   یدیشدن طرح معامهه قرن دارد را به ناام ییبه اجرا  یاسرائ
 نخواهد رفت.  یت دیجد

 

 گیرینتیجه
در سهطوح مخ ههف  یشهاهد حضهور و دخاگهت کنشهگران خهارج هیخالل بحران سهور در

و منهافع  گهاهیبه فراخهور وزن، جا گران،یباز نیو هر کدام از ا میابوده یاو فرامنطقه یامنطقه
سهاز مشک کنشهگر  کیبه عنوان   یاند، اما اسرائبحران از خود واکن  نشان داده نیدر قبال ا

دارد، بها  هینسبت به سور رین یاشااگگر خچۀیکه تار گانیاز همسا یکیمنطقه و به عنوان  یبرا
 ی هیو امن یاسهیس اهبهردر ،یسکوت و صبر و واکهن  محهدود موضهع ،یخنا استیاتخا  س
  یهبهه دگ  ،یاسهرائ یاسهیگرف ه است. نظهام س  یرا در ت یحال عقالن نیو در ع ریبرانگابهام
ن وانسه ه بهه شهک  برابهر و  چگهاهیاشااگگرانه، ه کردیو رو یریگ فاوت، نحوۀ شک م تیماه

کهه از  یداتیهتهد ۀیهو حضور داش ه باشهد و همهواره از ناح ییهمسان، در نظام منطقه جانما
 هیسهور ریهنموده است. در بحران اخ یناامنم وجه آن بوده، احسا   ،یرامونیو ت یدرون  یمح
 یعنهیدشهمن خهود  نیتریجهد میاز حضهور مسه ق یریبر جههوگ  یعمده تمرکر اسرائ ر،ین

گفهت اههداف  توانیوجود م نیبا ا .خود، قرار گرف ه است یشماگ یمرزها یدر ورا رانیاج.ا.
 عبارتند از: هیدر قبال سور  یعمدۀ اسرائ

 هیدر سور رانیبه حداق  رساندن حضور و نفو  ا -1
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 اهللبه حر  شرف هیو ت دیجد یهاممانعت از ان قال سالح -2
 جوالن یهایدرخصوژ بهند هیسور یادعاها تیمشروع فیتضع -3
 یهااسههتیمجههرا س نیههتهها از ا ،یخناهه اسههتیکشههور بهها س کیههبههه  هیسههور  یتبههد -4
 ببرد.  یجبهه مقاومت را به ر ت فیو تضع یسازتداوم شهرک ،ییزدانیفهسط
را اتخا  نموده که به طور خالصهه  ییهاکیراهبرد و تاک   یاهداف، اسرائ نیبه ا  ین یبرا

 نمود: ادیشرح  نیاز آنها به ا توانیم
 .هیسور یحکومت مرکر فیدرجهت تضع انیو تنهان از شورش دایت تیحما -1
 .هیسور هیدر قض کایم حده آمر االتیا یو نظام یاسیس میاز ورود مس ق تیحما -2
گسه رش روابه  بها  تیهو تقو هیوردر قبال خاک س طهبانههیتجر یهااس قبال از طرح -3
 .هیاکراد در شمال سور ژهیبه و رعر یغ یهاگروه ای هاتیاقه

منطقهه،  یدول عرب ریبه عربس ان و سا یکیبا نرد رانیا هیعه یاائ الف منطقه یاس راتژ -4
 .قیعم کیدئوگوژیا یهاتفاوت رغمیعه

در منطقهه بها   یاسهرائ نق  یجیشناخ ن تدر تیو به رسم ییزداتیحساس یاس راتژ -5
همجهوار بها مهرز  یهایبا هدف نفو  در  هن و قههب سهور« خو  هیهمسا» استیاتخا  س
 مش رک.
 یروههایبه حهداق  رسهاندن حضهور ن ایبا هدف خروج و  ه،یگف گو و تعام  با روس -6
 .هیو م حدان  در خاک سور رانیا ینظام
 یهانههیناطق حائ  )بهافر( بها ههدف هرم جادیبه ا نیاشاال زم کیراهبرد و تاک  رییتا -7
 کم ر. یو نظام یاسیس

 یروههایو مواضهع ن راتیهو تجه روههایتجمهع ن یههاواکن  محدود و بمباران مح  -8
و در  نجامهدین هیکهه بهه تقابه  بها روسه یبهه نحهو هیبه روس یاهلل با اطالع قبهو حر  یرانیا

 .یتدافع رمیرئاگ استیااراو  راهبرد س
 اریهکه دامنۀ آن به جنگ تمهام ع یحمالت یها )مبام( به معناجنگ انیرد در مراهبرد نب -9

 .«فیضع یردتا» کیخ م نشود، با اتخا  تاک 
محههور  یاق صهاد فیبههه منظهور تضههع رانیهاج.ا. یاق صههاد یههامیاز تحر تیهحما -10
 مقاومت.
در  رانیها یاسهالم یبر ضهد جمههور یاگمههنیو ب یامنطقه ی یاز اجماع امن تیحما -11

 محور مقاومت. یاسیس فیااراو  ناکام ماندن برجام و تضع
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 عبارتند از: دهدیسوق م ییو راهبردها استیس نیرا به اتخا  ان  یکه اسرائ یهیدال اما
و  ینهیفراد ،یمقوگۀ فراحربه کیجوالن که اکنون به  یهایاشاال بهند  یبه دگ  یاسرائ -1
 نیاعم از دوگهت و معارضه هیدر بحران سور ریدرگ یهاهمه طرف یشده، برا  یتبد یفراقوم
و  هیرسهو عیبهر وقها یرگهذاریدر تأث یاندک ییتوانا نیبنابرا شود،یدشمن محسو  م ،یداخه
 دارد.  هیسور ی یو امن یاسینفو  دشمنان  در ساخ ار س  یتعد
، و مشهکالت هاتیهمهۀ ضهد رغمیا عان دارند که عه تیواقع نی، به ااسرائی سران  -2

مهرز  نیتربس آرامو تس از توافق آت  1974بوده است که از سال  هیمرز مش رک با سور نیا
را در دس ور کار خهود نهدارد و عهالوه   یمدت حذف نظام اسرائبوده و دمشق الاق  در کوتاه

کهرده  ییرا شناسا میرژ نیا یبه نوع ،جوالن هیبر سر تخه هیترک یگریانجیم رشیتذبر آن، با 
اجهازه  ،یاسهالم یتنهدرو ایو  ادگرایبن یهابه گروه چگاهیه هیبعث سور میرژ نیهمچن است.

 دنیکه به قهدرت رسه  یاسرائ ی یامن یهااز دغدغه یکی نینداده است و بنابرا تیرشد و فعاگ
نگران است کهه اگهر   یکه اسرائ نیرفع شده است. ضمن ا یبوده تا حد ادگرایبن انیگراماسال

و  یدوگهت رسهم کیاز دست  هیسور یهاکند، اح مال خروج کن رل سالح بشار اسد سقوط
 است. ادیز ون،یاف ادن آنها به دست افراط

اندان مناسهب   یاسرائ تیوضع ریاسالم ن یایجهان عر  و دن یافکار عموم انیدر م -3
 یو اسهالم یعربه سهمیوناگیشهدن احساسهات ناس خ هینگران برانگ یعیو گذا به طور طب ستین
تهن   کیه هبه  یتبهد هیو مواضع خود، بحران سور اتیکردن ن یندارد با عهن یهیت و تمااس
 شود.  یاسرائ هیجهان اسالم عه ای یهاسرائی – یعرب

از  یآگاه است و با آگهاه یبه خوب ه،یبا سور هیروس یاز نق  و اتحاد راهبرد  ،یاسرائ -4
م حهده در  االتیهان مسه حکم انه انهد تیوضع یو از طرف تیامن یدر شورا هیروس گاهیجا

 یهمچهون برگهرار یو تررنهگ شهدن نقه  سهازمان مهه  در مهوارد هیسور یاسیصحنه س
شهود کهه  یو بهاز دانیهوارد م سهتین  یهما ه،ید سوریجد یقانون اساس نیتدو یهانشست

برخهورد کنهد و گهذا از ورود  نیو اه هیاهون روسه ییهابا کف منابع قدرت یسقف آن باز
 .کندیم ریتره یاعرصه نیبه ان میمس ق
و  یدول عربه یاز سهو ییدرااراو  اهداف بهندمدت خود که همانا شناسا  یاسرائ -5
م حهده  االتیها یبانیاست، با تشه   اسرائی –به منازعه مرمن اعرا   دنیبخش انیو تا یاسالم

 یاز سهو میهرژ نیها یدائمه  خهتیبهه عنهوان تا اگمقد تیب ی خ یدرصدد است تا طرح تا
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 دیهشود و گذا به سمت تهن  و تشهنج جد رف هیقرن، تذ امههو در ااراو  طرح مع انیانجه
 نخواهد رفت.   یت

  یسهران اسهرائ  ،یاسرائ میحاکم بر رژ یدوگ  سمیو ترور یاشااگگر کردیرو رغمیعه -6
توجهه  شه ریها، بو نقه  رسهانه «یبریوجهدان سها»روزها وگو به ظاهر هم که شده، بهه  نیا
 یدیهنگران هس ند و از گشودن صهفحۀ جد یجهان ینرد افکار عموم تیو از محکوم کنندیم
 .کنندیم ریتره هیکشور همسا یدر بحران داخه میخود آن هم با دخاگت مس ق هیعه

بهه  یهیتمها  یاسرائ گف ه، یت  یو با توجه به دال یکنون  یگفت در شرا توانیم نیبنابرا
گهراف  یهانههیهر خواههدیندارد، ارا کهه نم هین سورتررنگ کردن نق  خود در قبال بحرا

کهه تهاکنون  یروال و شکه نیبه هم هیحال حاضر سور  یرا م قب  شود. شرا یو نظام یاسیس
 کیهاهلل از و حهر  رانیها ه،یمنازعه از جمهه دوگهت سهور نی  توان طرفیبوده، باعث فرسا
 نیشهده و بهد گهرید یمعارض و مخهاگف دوگهت دمشهق از سهو یروهاین نیطرف و همچن

 اسهتیس یاجهرا منهاطق حائه ، جهادیگراف و تنها با ا یهانهیبدون صرف هر  یاسرائ بیترت
 ،یتهدافع ییگراواقع هینظر راسا و واکن  محدود ب فیضع یردتا کیخو  و تاک  ۀیهمسا
سود و منفعهت را  نیش ریکرده و ب یباز یجهان یرا نرد افکار عموم طرفیدوگت ب کینق  
 میهرژ یصورت بقا در .دینمایدوگت و شهروندان خود را حفظ م تیو امننموده خود  بینص

خواههد داشهت و در صهورت  هیمهرز را بها سهور نیخطرتهریب  یاسد به مانند گذش ه، اسرائ
جبههه مقاومهت  فیدر جهت تضع  یاسرائ یبرا کیفرصت اس راتژ کیدوگت اسد،  فیتضع
سهکوالر و  یدوگ ه ایروبروست  نهیبخورد با دو گرخواهد آمد و اگر بشار اسد شکست   یت

 یسهن ونیهافراط ایاست و   یمطهو  اسرائ نهیگر نیکار خواهد آمد که ا یبه غر  رو  یم ما
 هیهتعام  با عربسه ان، مصهر و ترک قیاز طر  یحاگت اسرائ نیکه در ا دیبه قدرت خواهند رس

 اسهتیس یو عقالنه یعهیبه طور طب  یسرائا نیبنابرا .دیها را کن رل نماآن یتا حدود تواندیم
 دیهتهد کیهرا بهه  هیکهه سهور یصبر و ان ظار خود را ادامهه خواههد داد و از هرگونهه اقهدام

 .دیکند، اج نا  خواهد ورز  ینام قارن تبد ایو  کیاس راتژ
 

 منابع

اهاپ اول، ترجمهه عبهداگرحمن عهاگم،   ،عرب یستیچپ ناسونال .(1369) .طارق  ،یاسماع

 مؤسسه ااپ و ان شارات وزارت امور خارجه. :تهران
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جههد اول،  ،نیدر عصر نو المللبین: روابط استیشدن س یجهان .(1383) .تیو اسم سیبه

 ابرار معاصر تهران. یاگمههبین قاتیمطاگعات و تحق یان شارات مؤسسه فرهنگتهران: 

 راسه اریو ،یراهبهرد ترجمه تژوهشکده مطاگعات، مردم، دولت، هراس .(1378) .یبوزان، بار

 .یتژوهشکده مطاگعات راهبرد :عطارزاده، تهران یمج ب
شناسهانه سیاسهت امنی هی های کن  هسه ینشانه(. »1395ای، زهره؛ بای، عبداگرضا. )توس ین

، شهماره 6دوره ، الملهلهای روابط بینفصلنامه پژوهش ،«ایاسرائی  در منازعات منطقه

 .95، تابس ان 1، شماره تیاتی 20

و  هاهیهنظر الملهلنیبهر روابهط ب یدرآمد .(1394) .گئورک جکسون، رابرت و سورنسون،
 .رانیحقوق م ادیان شارات بن ،یو کاله زادهیتق ان،یترجمه  اکر ،هاافتیره

 یالمللهنی: روابهط باسهتیشهدن س یجههان سم،یرئال .(1383) .انیهبرا ت،یو اشم میدان، ت
 قهاتیمطاگعهات و تحق یان شهارات مؤسسهه فرهنگه :جههد اول، تههران ،نیدرعصر نهو

 ابرار معاصر تهران. یاگمههنیب

پژوهشهنامه روابهط  ،«گانههیب ههایو دخاگهت قهدرت هیبحران سور» .(1392) .ریام ،ساجدی
 .151 – 155، ص  24، شماره 6، دوره 1392زمس ان  ،المللنیب

ااپ سوم، نشهر  :تهران ب(،الملل)الف و اصول روابط بین .(1382) .زاده، سیدحسینسیف

 .میران
 میهرژ ،یرامهونیراهبهرد اتحهاد ت» .(1392) .زههرا تور،یو باباجهان ریهام ،یاسیق ؛دیمج ی،عباس

سهال  ،یخارج استیفصلنامه س ،«اگمهه نیدر رواب  ب دیموازنه تهد هیو نظر یس یونیصه

 .175-197 ، ص 1و هف م، شماره  ستیب
 هیقهدرت در سهور یاگمههنیب ۀمنازع یس یرئاگ نییتب(. »1392عباسی، مجید؛ محمدی، وحید. )

-ژوهشنامة ایرانهی سیاسهت بهینپ، «رانیا یاسالم یجمهور تیامن یآن برا یامدهایو ت

 .70-93، ص  1392،بهار و تابس ان  2سال اول، شماره، الملل

رد و جنهگ سه هیبحهران سهور» .(1397) .احمهد ر،یرضها و جانسه بر،یسم ؛اهلل روح ان،قاسمی

، 1397سال هش م، شماره اول، بههار  ،جهان اسالم یاسیس یهافصلنامه پژوهش ،«دیجد

 .159-195 ص 

 ان شارات سمت. :تهران ،کردهایو رو هاهینظر المللنیروابط ب .(1393) .یدعبداگعهیقوام، س
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 :اهاپ تهنجم، تههران ،اسهتیعلهم س یمبهان یشناسهاستیس .(1393) .یدعبداگعهیقوام، س

 ت سمت.ان شارا
، مرکهر «راهبردهای اح ماگی و اهداف سند آیرنکهوت در اسهرائی (. »1394گودرزی، طاهره. )

 اگمههی مطاگعات صهحبین
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