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 مقدمه

ا  م فا ا   هاا  انقهاه   هاا برا د م اخاخلاه تاخر      جنگ داخلی سوریه پس از سال
ساز  که ب خای   ا  به ا احل پس از جنگ گست ده رسیخه است؛ ا احل بظم انقهه

از ماحخها  دملتی اابنخ ت کیه م جمهور  اسالای ای ان حضور استهیم م ب خای  
داربخ. یکی از ماحخها  تأثی گااار  آن  دیگ  اابنخ ع بستان م تق  سهم باچیز  در

ب  پویش بظم اانیتی در جنگ داخلی سوریه رژیم صهیوبیستی اسات. ایاو ماحاخ    
سیاسی از جمله ماحخها  سیاسی حاض  در جناگ داخلای ساوریه اسات کاه در      
ط احی راهر د اانیتی خود پیچیخگی زیاد  داشته است. رژیم صهیوبیساتی اتداخ   

تأثی گاار  ب  بظم اانیتای داخلای ساوریه از ابزارهاا م     ا  آا یکا بوده م در  انقهه
 پیوبخها  اانیتی اتنوعی به ه ب ده است.

در ارتراط با بداوه دخالات رژیام صهیوبیساتی در جناگ داخلای ساوریه م        
چگوبگی حضور ایو رژیم در خاک سوریه انابع پژمهشی م خر   اتعخد  مجود 

  با ا  اناافع اانیتای جمهاور      دارد؛ زی ا ایو اوضوع از اهمیت راهر د  زیااد 
اسالای ای ان در سوریه ب خوردار اسات. باوآمر  پاژمهش پایش رم در ب رسای      
راهر د اانیتی رژیم اشغالگ  اس ائیل در جنگ داخلای ساوریه در چاارچوظ بظام     
اانیتی م پویایی تخر  حاض  در ایو بظم است. در ماتع ایو بوشتار در پی اقالعاه  

  در بظم اانیتی خوشه شااا  م جنگ داخلای ساوریه   م ب رسی تأثی  پویش تخر
 ب  راهر د اانیتی رژیم صهیوبیستی است.

پاویش تاخر  در بظام    »پ سش اصلی در ایو پژمهش عرار  است از اینکه 
اانیتی انقهه غ ظ آسیا در تالب جنگ داخلی ساوریه چگوباه با  راهرا د اانیتای      
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در پاسخ به « تأثی  داشته است؟عنوان دملت پی م در ایو جنگ  رژیم صهیوبیستی به
ا اتری بودن  گی د که به دلیل سلسله پ سش اق ح، ایو ف ضیه اورد آزاون ت ار ای

شرکه بظم جهابی، پویش تخر  در بظم اانیتی انقهه غ ظ آسایا م جناگ داخلای    
سوریه از ط یق اث گاار  ب  راهر د اانیتی دملت حاای با  راهرا د اانیتای دملات     

ب  ایو اساس رژیم صهیوبیستی با توجه به تأثی گاار  با  پویاایی    پی م اؤث  است.
تخر  در جنگ داخلی سوریه ب  راهر د اانیتی آا یکا، راهر د اانیتای خاود را باه    

 کنخ. ترعیت از راهر د اانیتی آا یکا در ایو جنگ ط احی ای
گ دد.  ساز  تیاسی ابجام ای پژمهش پیش رم ب  اساس رمیک د پژمهشی اخل

صاور  اساته ایی    هاا  اتتلاب باه    ایو رمیک د ابتخا اخلی با استفاده از بظ یهدر 
صور  تیاسای باه تریایو پخیاخه      شخه به ط احی م سپس با استفاده از اخل ط احی

 شود. سیاسی پ داخته ای

 الگوی نظری. 1

ب ا  ب رسی تأثی  پویش تخر  با  راهرا د اانیتای رژیام صهیوبیساتی در جناگ       
لگو  بظ   کارآاخ م دتیق بیااز داریام؛ پیوباخهایی افهاوای م     داخلی سوریه به ا

ساز  اانیتای را در کناار    ها  پویش تخر  م بظم الگو  بظ   که بتوابخ پیچیخگی
ها  راهر د  توضیح دهخ. ط احی الگو  بظ   پیش رم ب  اساس سه  تأثی گاار 

اتداخ  شخه، پاویش تاخر  م راهرا د اانیتای دملات       ا  افهوم ادور  بظم شرکه
ا  ابجام شخه است. پیوبخ افاهیم ااکور در تالب یک دستگاه بظ   پیچیاخه   انقهه

 در سقور ذیل ابجام خواهخ شخ.

 الملل ای شده در روابط بین نظم شبکه .1-1

هاا    است م با توجه به حوزه اورد پژمهش در تالب رمش 1افهوای لغزبخه« بظم»
(. افهوم بظم اغلاب باه   Alagappa,2003, p 12گی د ) اورد استفاده ت ار ای 2اتتلب

رمد: بتست تع یب م توصیب مضعیت اوجود خاص م کناوبی   دم اعنا به کار ای

                                                                                                                                 

1. Slippery 
2. Multiple ways 
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پاای     بینای  سااز  م پایش   که با توزیع تخر  اوجود ا ترط است. دمم، به ثراا  
بناخ  کاالن دم باوع     (. در یاک دساته  Acharya,2007, p 28شود ) بیشت  ا بوط ای
آیناخ م   ابتاخا پخیاخ اای    2هاا  : در ایو بظ یه اوجودیت1رگزارپایهکا -1بظ یه داریم: 

: در ایاو باوع   3ا  اباخاز رابقاه   چشام  -2ها  کارگزاران است.  رمابط بتیجه میژگی
اهمیت م کارک د بهش خود را از تعااال  بیو ماحخها به دسات   4ها ماحخها بظ یه
 (.Gilde,2014, p 50آمربخ ) ای

ا  است. در ایو رمیک د پیوبخها  بیو ماحخها  هبگاه دمم به بظم بگاهی شرک
هاا   کننخه مزن تأثی گاار  م اهمیت راهر د  آن ا  م جهابی تعییو در سقوح انقهه

است. ه  پیوبخ از اهمیت م چگالی ارترااطی اتناوعی ب خاوردار اسات. باه دلیال       
رپایه م ها  کارگزا الملل بایستی از بگاه ا  شخن بظم در رمابط بیو ارتراطی م شرکه
افزار  ج یان اصلی فاصله بگی یم م با حفا  انقاق اصالی ج یاان      انجمخ ستت

مجو  ماحخها جهت کسب اانیت م تخر  به رمیک د تدلیلای   اصلی یعنی جست
هاا  اصالی رماباط     بگاهی اتفام  بینخازیم. لاا بگاربخگان باا شارکه کا دن بظام    

تفام  ب ا  ترییو بظام اانیتای   ا ( در پی ارائه افهوای ا الملل )جهابی م انقهه بیو
 م پویایی حاکم ب  آن هستنخ.

ا  شاخه   ا ، دم سقح از بظم شرکه در ایو پژمهش شرکه بظم جهابی م انقهه
هستنخ که از پیوباخها  ارتنای با  رتابات م همکاار  بایو ماحاخها  دملتای م         

در اناخ هساتنخ.    غی دملتی در سه الیه ژئوپلیتیک، ژئواکوبوایک م ژئوکاالچ  بها ه  
ا  ابواع بظم مجود داربخ که ادال اقالعاه    ها  انقهه ها  بظم جهابی م بظم شرکه

صااور  شاارکه  اهالااه حاضاا  بیسااتنخ. در ایااو پااژمهش شاارکه بظاام جهااابی بااه 
صاور  شارکه    ا  غ ظ آسیا باه  ا اتری تک/چنخ کابوبی م شرکه بظم انقهه سلسله

 ابخ. چنخ کابوبی در بظ  گ فته شخه

                                                                                                                                 

1. Actor-based 
2. Entities 
3. Relational perspective 
4. Unites 
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 ای دهنده شبکه نظم جهانی و منطقه عوامل پیوندساز و اتصال .1-2

ا  توسط سه اؤلفه تدلیلی پویش تخر ، چ خه تخر   شرکه بظم جهابی م انقهه
ا  باه یکاخیگ     ا  م راهر د اانیتی ماحاخ اتداخ انقهاه    گ  ف ا انقهه ماحخ اخاخله
 شوبخ. اتصل ای

 پویش قدرت .1-2-1

ا  لازمم فاصاله    ر شارکه بظام جهاابی م انقهاه    ب ا  ترییو افهوم پویش تخر  د
ها  سنتی درباره تخر  بسیار اهم است م ب ا  رسیخن باه   پ داز  گ فتو از افهوم

ا   افزار  به افهوم تخر  در رمیک د شرکه بتایج اقلوظ بگاه انرع ادور م ستت
یاباخ. در   هاا  ارترااطی تغییا  اای     به بگاه ارتراطی م پیوبخ  جهت ااخی یت گا ه  

سااز    م اوازباه  «تخر  ارترااطی »ا  به افهوم تخر ، ایو افهوم به  یک د شرکهرم
ابخ از تخر   شود. انابع تخر  ارتراطی عرار  ترخیل ای «جویی هوشمنخ اوازبه»به 

 Petersen,2012, pزبای )  ساز، تخر  بهاد  م تخر  چاباه  اجرار ، تخر  کنس  

هااا  ارتراااطی  خی یت گاا هگیاا   از انااابع تااخر  ارتراااطی جهاات ااا (. بهاا ه15
هاا  ارترااطی با ا      گ دد م به دلیل به اخی یت گ ه ساز  هوشمنخ تلهی ای اوازبه

اجازا  افهاوم    1شاود. در بماودار    کسب انافع اانیتی اوازبه هوشامنخ گفتاه اای   
 جویی هوشمنخ ارائه شخه است. اوازبه

 اجزای مفهوم موازنه هوشمند .1 جدول نمودار

 

ها  بزرگ جهت دستیابی به انابع تاخر  در   ط یق اخاخله تخر پویش تخر  از 
جاویی هوشامنخ با ا  ااخی یت تهخیاخا        ( م اوازباه Bowie,2002, p 36) اناطق
ا  بوظهاور چالشاگ  دم ساقح شارکه بظام       ها  انقهه ا  م تضعیب تخر  انقهه

بازیگران کنترل کننده، بازیگران : واحدهای تشکیل دهنده
کنترل شونده، بازیگران محدودکننده، بازیگران مداخله کننده 

 و بازیگران ابزاری
قدرت ارتباطی: ابزار اعمال  

حذف گره ها، تضعیف گره ها، تقویت گره ها، : الگوهای موازنه
 پیوندسازی میان گره ها و شبکه سازی میان گره ها

برقراری پیوند ودستکاری در گره های : هدف از موازنه
 ارتباطی برای مدیریت و دفع تهدیدات امنیتی

 موازنه هوشمند
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هاا  ژئاوپلیتیکی    ساازد. ب خای خوشاه    ا  را به یکخیگ  اتصل ای جهابی م انقهه
ها در چ خه تخر  در شرکه بظم جهابی ااورد توجاه    ا  به دلیل اهمیت آن نقهها

فاارس م شاااا  از جملاه     ها  جهابی است. خوشه ژئوپلیتیک خلایج  میژه تخر 
ها  اهم در پویش تخر  در سقح جهابی اسات. در ایاو پاژمهش پاویش      خوشه

جویی  ازبهبظاای م او -تخر  در تالب دم شاخصه ساختار توزیع تخر  اتتصاد 
 شود. ا  تع یب ای هوشمنخ در دم سقح جهابی م انقهه

 اجزای مفهوم پویش قدرت .2نمودار 

 

 

 گر جهانی های مداخله چرخه راهبردی قدرت .1-2-2

راهرا د   ا  چ خه  دهنخه دم سقح شرکه جهابی م انقهه یکی دیگ  از عواال اتصال
ا   ا  م اتدخان انقهاه  ا  م ت ار گ فتو چالشگ ان انقهه گ  ف ا انقهه تخر  اخاخله

گ  جهابی است. اتغی ها  تدلیلای چ خاه راهرا د      در سیستم کنت ل ماحخ اخاخله
اناافع   -3تهخیخا  راهر د ؛  -2ادیط سیستمی؛  -1ابخ از:  گ  عرار  دملت اخاخله

 -6بهااط هاخف؛    -5ها  غایی م حیاتی؛  عنوان ارزش اهخاف ماحخها به -4ماحخها؛ 
سیساتم   -7 ها  الزم جهت تغیی  در بهاط هخف؛ عنوان ض مر  بیازها  راهر د  به

شاود م   کنت ل م ساازمکارهایی کاه باعاغ تغییا ا  ضا مر  در بهااط هاخف اای        
 (.140، ص 1393کننخه اهخاف م انافع ماحخها است )تاسمی،  تأایو

تا یو جازپ پیوبخدهناخه دم ساقح      گ  اهام  دملتی اخاخلهسیستم کنت ل ماحخ 
ها  جهابی در اناطق تدت بفوذ  ها  اخاخله تخر  شرکه بظم است. یکی از زاینه

 پویش قدرت

 ساخ ار توزیع قدرت 

مداخله قدرت های جهانی 
جهت کسب منابع قدرت 
 ساخ اری از مناطق

 موازنه جویی هوشمند

مدیریت گره های ارتکاطی  
توسط قدرت های جهانی 
جهت تضعیف و دذف 
 چایشگران منققه ای

چگونگی اتصال دو سطح  تحلیلیهای  شاخص
 شبکه نظم
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(. در ایو اهاله Levy & Thompson,2005, p 13ها  ژئوپلیتیکی است ) کنت ل خوشه
اطی م هاا  ارترا   گ  در تالب چهار ابزار ااخی یت گا ه   سیستم کنت ل دملت اخاخله

 -2درگیا   اساتهیم بظااای؛     -1اباخ از:   ساز  هوشمنخ در انااطق عراار    اوازبه
گیا   از   بها ه  -4دیپلماسی عموای م تخر  با م؛   -3تد یم م ابسخاد اتتصاد ؛ 
تا یو ابزارهاا     . یکای از اهام  2م دملتی م غی دملتی پی م 1ماحخها  دملتی حاای

ماحااخها  دملتاای م غی دملتاای اتدااخ ا  اسااتفاده از  اااخی یت چالشااگ ان انقهااه
(. در Brzezinkski,1998, p 41سااز  اانیتای بیاابتی اسات )     ا  در تالب بظام  انقهه

ا  به بفع ماحخ حاای فا ا   پی م ماحخ اتدخ انقهه-اینجا در چارچوظ پیوبخ حاای
ا  م در چاارچوظ   ا  را به بفع تخر  حاای ف ا انقهاه  ا  چالشگ ان انقهه انقهه

کناخ. در تالاب سیساتم کنتا ل دملات       ا  خاود تضاعیب اای    یتی انقهاه انافع اان
توان در سه شاخص تدلیل اا ترط باا یکاخیگ      پی م را ای-گ ، پیوبخ حاای اخاخله

سلسله ا اتری بودن شرکه  -1ابخ از:  ها  پیوبخ ساز عرار  ترییو بمود. ایو شاخص
یفاا  بهاش ابازار  در    ا -2ا  )پیوبخها  بااتهارن دمجابراه(؛   بظم جهابی م انقهه

 -3ا  اسات(؛   سااز حااای فا ا انقهاه     ا  ابزار بظام  ساز  اانیتی )اتدخ انقهه بظم
ا  در پیوبخسااز  باا دملات     جلب حمایت دملت حاای )تأایو انافع اانیتی انقهه

 ا (. حاای ف ا انقهه

 گر ای و جایگاه سیستم کنترل دولت مداخله اتصال شبکه نظم جهانی و منطقه .3نمودار 

 
                                                                                                                                 

1. Patron 

2. Client 
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 ای راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه .1-2-3

گا    ا  پی م در تالب ت ار گ فتو در سیستم کنت ل دملت اخاخله دملت اتدخ انقهه
ها  ارتراطی حمایتی م بیاابتی ابزارسااز باا     گی   از گ ه ا  حاای م به ه ف ا انقهه

شاود.   اای ا  باه یکاخیگ     ماحخ حاای، سرب اتصال دم شرکه بظم جهابی م انقهه
ا  در ط احی راهر د اانیتای خاود در ب ابا  پویاایی تاخر  در       دملت اتدخ انقهه

ها  ژئوپلیتیکی در ادیط راهر د  خود در پیوبخ ترعی با تخر  حاای ت ار  خوشه
صاور  اساتهل م اجازا     ها  بازداربخگی خاود را باه   گی د. دملت پی م ط احی ای

ا  که همان راهرا د   ربخگی اتدخ انقههبازدا (.Katzenstein,2005دهخ ) صور  بمی
شاود. پیوباخ ترعای     ا  که ذکا  شاخ ابجاام اای     گابه ا  آن است به دالیل سه انقهه

 -1توان در سه شاخص تدلیلی ب رسی ک د:  بازداربخگی دملت پی م م حاای را ای
ط احی در چارچوظ راهر د اانیتای دملات    -2ط احی در چارچوظ بهش ابزار ؛ 

 ی در پیوبخ ترعی در تهاجمی م تخافعی شخن.ط اح -3حاای؛ 

 ای های تحلیلی تبعی بودن راهبرد امنیتی واحد متحد منطقه شاخص .4نمودار 

 

صور  ترعای در   ا  پی م به ط احی راهر د اانیتی م بازداربخگی دملت اتدخ انقهه
ت بعخ بهش ابزار  به ایو اعناست که دملت پی م با توجه به بیازها  راهر د  دمل

سااز  اانیتای باه سا کوظ      ا  م بظام  حاای در س کوظ چالشگ ان اانیتی انقهاه 
(. در اینجاا در شناساایی   Hokayem,2014, p 80کناخ )  ا  اتخام ای چالشگ ان انقهه
پوشابی حخاکث   در تهخیخ شخن از ط ف دشامو اشات ک    ا  هم چالشگ ان انقهه
ا  آا یکااا م رژیاام اهلل م جمهااور  اساالای ایاا ان با    شاود. حاازظ  اشااهخه ااای 

طراحی راهبرد 
امنیتی دولت پیرو 

در چارچوب 
راهبرد امنیتی  

 دولت حامی

پیوند تبعی در تعادل 
تهاجم -دفاع  

ایفای نقش 
 ابزاری
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 شوبخ. ا  ادسوظ ای صهیوبیستی جزپ تهخیخا  اانیتی اشت ک انقهه
تخافعی ترعیت راهر د  م بازدارباخگی پیا م از    -در بعخ پیوبخ تعادل تهاجمی

شاوبخ. در مضاعیت تهااجمی     حاای به راهر د تهاجمی م تخافعی حاای ا ترط اای 
گیا د م   عیت تهاجمی به خود اای ا  مض ا  ماحخ اتدخ انقهه گ  ف ا انقهه اخاخله

بالعکس. راهر د اانیتی آا یکا در دمره ت ااپ در انقهاه غا ظ آسایا در مضاعیت     
(. رژیاام Stuster,2017تااخافعی م پ هیااز از درگیاا   اسااتهیم تاا ار داشااته اساات )

اهلل در  صهیوبیستی بیز به ترعیت از آن در جنگ داخلای ساوریه م در ب ابا  حازظ    
 ز از جنگ گست ده ت ار دارد.مضعیت تخافعی م پ هی

تا یو   ترعی بودن راهر د اانیتی م بازداربخگی در شاخص تدلیلی سوم که اهم
شاخص است به ط احی راهر د اانیتی دملات پیا م در چاارچوظ راهرا د اانیتای      

در ایو بوع از ط احی الزااا  م  (.Wohlforth,1999, p 13دملت حاای اشاره دارد )
 شاود  اانیتی دملات حااای توساط دملات پیا م رعایات اای       خقوط ت از راهر د 

(Kupchan,1998, p 42) ها م آزاد  عمل راهر دپ داز  دملات پیا م در    م خالتیت
 Tessman and Chan,2004, pگیا د )  چارچوظ راهر د اانیتی ماحخ حاای ت ار اای 

استم ار حضور بشار اسخ م عاخم حااف فیزیکای ام توساط آا یکاا الازام م        (.37
مدیت راهر د  بوده است که تاکنون رژیم صهیوبیستی با پاای ش آن در ایاو   ادخ

 ها  راهر د  خویش را به پیش ب ده است. چارچوظ ط ح
شاخه   بنخ  بتش بظ   م ب ا  ارائه تصوی   کاال از الگو  ط احی در جمع

ا  مجاود دارد کاه با  اسااس      بایخ گفت، دم سقح شارکه بظام جهاابی م انقهاه    
گی بخ. ایو  ر  م رتابت بیو ماحخها  دملتی م غی دملتی شکل ایپیوبخها  همکا

دم سقح شرکه با توجه به پویش تاخر  م با  اسااس سااختار توزیاع تاخر  م       
ها  اانیتی اتنوعی را درمن خود پخیخ  شوبخ، بظم ساز  هوشمنخ تع یب ای اوازبه
خیاخا  م  ها  اانیتی ب آاخه از پویاایی تاخر  باه دلیال مجاود ته      آمربخ. بظم ای

ا  هماواره توساط    گ  جهابی م انقهه ها  راهر د  ب ا  ماحخها  اخاخله ف صت
ساز  هوشمنخ م استفاده از تخر  ارترااطی در تالاب راهر دهاا  اانیتای م      اوازبه

شاوبخ. دملات اتداخ     بناخ  اای   هاا  ژئاوپلیتیکی بازصاور     دستکار  در خوشه
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ا  حاای به دخالت  گ  ف ا انقهه ها  در پیوبخ راهر د  ترعی با تخر  اخاخل انقهه
بناخ  اجاخد    ها  ژئوپلیتیکی ب ا  صور  م دستکار  در پویش تخر  در خوشه

تهاجم به بفع  -بظم اانیتی در راستا  اخی یت تهخیخا  اانیتی م حف  تعادل دفاع
ا   هاا  انقهاه   هاا  ژئاوپلیتیکی م جناگ    خود راهر د اانیتی خویش را در بد ان

 (.Acharya,2007, p 13کنخ ) ط احی ای

 های تحقیق( ای )منبع یافته چگونگی تأثیرگذاری پویش قدرت بر راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه .5نمودار 

 

 شبکه نظم امنیتی غرب آسیا و جنگ داخلی سوریه. 2

در ایو بتش پیش از ب رسی راهر د اانیتای رژیام صهیوبیساتی در جناگ داخلای      
ها  پیوبخها  درمن شرکه بظم اانیتی غ ظ آسایا را   گیسوریه در ابتخا سازه م میژ

ا   ها  ابتهال بظم اانیتای از دم شارکه باه ساه شارکه      کنیم، سپس دمره ب رسی ای
 کنیم. شخن را اقالعه ای

 های شبکه نظم امنیتی غرب آسیا ویژگی .2-1

ا  م چهااار بااوع پیوبااخ  شاارکه بظاام اانیتاای غاا ظ آساایا یااک سااازه دم خوشااه 
دارد. دم خوشه اوجود در شرکه بظام اانیتای غا ظ آسایا، خوشاه       ا  شرکه درمن

شااااا  )ت کیااه، رژیاام صهیوبیسااتی، سااوریه، لرنااان، عاا اش م اردن( م خوشااه   
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فارس )جمهور  اسالای ای ان، ع بساتان م ساای  کشاورها  حاشایه ضالع       خلیج
 ا  در ایو دم سازه شرکه (. پیوبخها  درمنFulton,2011فارس( است ) جنوبی خلیج

ها   شکاف -1ابخ از:  ها  عمختاً سلری م باکارآاخ دارد؛ ایو پیوبخها عرار  میژگی
جمعاای اانیتاای م مجااود  ضااعب اااخی یت دسااته -2ژئااوپلیتیکی م ژئوکااالچ  ؛ 

هاا در چ خاه تاخر      باز بودن شرکه م اهمیت خوشاه  -3؛ ها  اانیتی ازاو تنش
لتی م دملتای حاضا  در   پیوبخها  عمود  )پیوبخ بیو ماحخها  غی دم -4؛ جهابی
پیاا م باایو ماحااخها  دملتاای م غی دملتاای انقهااه م  -هااا م پیوبااخ حاااای خوشااه
 ا (. ها  ف ا انقهه تخر 

 های شبکه نظم امنیتی غرب آسیا ساخت و ویژگی. 6نمودار 

 

 پویش قدرت و نظم امنیتی در جنگ داخلی سوریه .2-2

ساااز  هوشاامنخ  پااویش تااخر  باا  اساااس ساااختار توزیااع تااخر  م اوازبااه  
ساز  اانیتی اسات. در   ساز  م اشاره شخ که پویش تخر  عاال علّی بظم شاخص

گ  با دستکار  در پویش تاخر    جنگ داخلی سوریه ه  یک از ماحخها  اخاخله
اقلوظ خاود  ساز  اانیتی  در ایو جنگ با استفاده از راهر دها  اانیتی در پی بظم

ها  ارتراطی جخیاخ   ها  ارتراطی گاشته م ایجاد گ ه هستنخ. اشت اک در حاف گ ه
 ها  چنخجابره شخه است. ها  اتنوع م ائتالف گی   خ ده شرکه سرب شکل

شبکه نظم امنیتی غرب 
 اسیا

 سازه شبکه نظم امنیتی

 دو خوشه ای بودن

 چند قطبی بودن

 الگوی پیوندهای درونی

 پیوندسازی عمودی

ضعف مدیریت دسته  
جمعی امنیتی و وجود 
 تنش های امنیتی مزمن

گسل های ژئوپلتیکی و 
 ژئوکالچری

باز بودن شبکه و اهمیت 
خوشه ها در چرخه قدرت 

 جهانی
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ای  دوره اضمحالل شبکه نظم امنیتی گذشته؛ انتقال به نظم دو خرده شبکه .2-2-1

(2015-2012) 

ها  توبس، اص  م بد یو بعخ جهاش اانیتای     انجنگ داخلی سوریه ب خالف بد
ها  بسیار  را ب ا  حاکمان داشق در با  داشات. شا مع     م بظاای یافت م هزینه

بی مها  ضخ سیساتمی    ا  از همگ ایی ماگ ایی اجتماعی در سوریه س آغاز سلسله
ا  باود. حکواات اساخ از گاشاته باا       ا  م فا ا انقهاه   با دخالت ماحخها  انقهه

هاا م   گ ا در کناار ک دهاا باا اصاقکاک     ها  اسالم ماگ ا  سنی م رادیکال بی مها 
مپنجه ب م ک ده بود. کنت ل دملت داشق با  تد کاا     انازعا  شخیخ اانیتی دست

ا  باه سااختار    ا  م اخاخال  ف ا انقهه بی مها  ماگ ا با اضافه شخن عواال انقهه
 .(Katari,2013, p 3یخ )بنخ  دیگ   بتش انازعه بشار اسخ م اتالفابش صور 

گا ا  خا ده    سیساتمی افا اط   پس از تهویت بی مها  گ یز از ا کاز م ضاخ  
سانی(، ژئاوپلیتیکی    -شایعی  -ها  ژئوکاالچ   )کا د    ا  با توجه به گسل شرکه
خواهی س زاینی توسط بی مها  اعارض( م پیوباخها  عماود  ماحاخها      )سهم

ا     م ماحاخها  غی دملتای انقهاه   ا ا ، ماحخها  دملتای انقهاه   دملتی ف ا انقهه
ب ا  اضمدالل حکوات بشار اسخ پخیاخ آااخ. ب خای ماحاخها  دملتای خوشاه       

خرده شبره  ششش»ا   فارس م خوشه شااا  با همکاار  ماحاخها  فا ا انقهاه     خلیج

را تشکیل دادبخ. پیوبخها  تسلیداتی، اتتصاد  م ایاخئولوژیکی   «مخالفانشبشارشاسد
آیناخ   هاا  درمبای ایاو خا ده شارکه باه شامار اای         باخ کننخه پیو سازبخه م تهویت

(Meyssan,2015, p 11) 
پیوبخها  اتتصاد  تق  با شورشیان با پ داخت اها ر    2012در ابتخا  سال 

 & Fielding Smithدالر در ااه م دم ایلیاون دالر در هماان ساال آغااز شاخ )      150

Khalaf, 2013, p 11.)  81هزار ت مریسات از   12در ابتخا  پیخایش داعش، بیش از 
کشور جهان از ط یق ا زها  شمال ش ش ت کیه به داعش م جرهاه النصا ه الداق    

فاارس در خوشاه شاااا  پیوباخ تسالیداتی       شخبخ. در بعخ دخالت خوشاه خلایج  
ها  ت مریستی در اضمدالل شارکه بظام اانیتای داخلای      ع بستان سعود  با گ مه

 سوریه اهمیت ابزار  زیاد  داشته است.
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ایلیون ریاال ساعود  باه اتالفاان اساخ       275ستان در ابتخا  جنگ ارلغ ع ب
کمک ک د. ع بستان از کشورها  ش ش ارمپا اابنخ ک ماسی م جمهور  چک ارلغ 

ایلیون یورم تسلیدا  خ یخار  م از ط یاق اا ز اردن با ا  اتالفاان اساخ       806
اهاااا  اانیتای    ارسال بمود. در ابتخا  جنگ شاهزاده عرخالعزیز در دیخار خود باا 

کیلوات   اا ز ساوریه با ا      100ت کیه خواستار تأسیس ا کز  در آدابا ماتع در 
(. در Steinberg, 2013کمک تسلیداتی از ط یق خاک ت کیه به اتالفان اساخ شاخ )  

 د ها  ک ا  ، گ مهاتالفیو بشار اسخبا حمایت از  ا  آا یکا بعخ پیوبخها  ف ا انقهه
 5000 از حخمد ع اظ اتالب بظام سیاسی سوریه را کهم ا وهزار جنگج 25شاال 
د. ب باااه  کا  تهویات  « بی مها  سوریه داوک اتیک»در تالب شخبخ،  تشکیل ایبف  

آا یکاا در   ها  جاسوسای  سازاانآاوزش م تجهیز اتالفان اسخ در سوریه توسط 
 (.Starr, 2015حال تخامم است )

باام   «خ ده شارکه اهاماات  »بتست خ ده شرکه دیگ  در ایو جنگ در دمره 
 داشته است که شاال جمهاور  اساالای ایا ان، حکواات بشاار اساخ، بی مهاا        

اهلل لرنان با همکار  رمسیه باوده اسات. هساته اصالی      غی دملتی شیعی اابنخ حزظ
اباخ.   خ ده شرکه اهاماات را سا بازان م بی مهاا  حکواات داشاق تشاکیل داده      

شوبخ که از ایاو   هزار بف  تتمیو زده ای 300بی مها  سور  با اتدخان آن حخمد 
بفا  باالغ    8000ها  شایعی ط فاخار اساخ باه      اهلل م سای  گ مه تعخاد شیعیان حزظ

بی مهاا  خاود را مارد    2013اهلل لرناان در تابساتان    (. حزظAFP,2017گ دبخ ) ای
اهلل پاس از آزادسااز  الهصا  در     حازظ  (Jorg Michael Dostal,2018سوریه کا د ) 

ت یو بهقه شا مع با ا  حضاور     که اهم 2013ا ز  سوریه م لرنان در بهار اناطق 
ها  گوباگوبی از جمله آزادسااز  حلاب    آشکار در بد ان سوریه بود، در عملیا 

م... اشاارکت   2017آزادساز  دی الزمر م انقهاه تلماون در ساال     2016در سال 
 (.48، ص 1397داشته است )ساسابیان، 

 (2015-2019گیری سه خرده شبکه ) های نظامی؛ شکل یریدوره کاهش درگ .2-2-2

ا  به بظم اانیتی  ها  بظاای ابتهال از بظم اانیتی دم خ ده شرکه با استم ار درگی  
تهویات پیوباخها  درمن خا ده     -1ا  به سه دلیل صور  گ فت:  سه خ ده شرکه
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و آا یکا در ت ار گ فت -3ساز  ایجابی؛  ها  بظم افزایش هزینه -2شرکه اهامات؛ 
(. با مرمد بظاای رمسیه به ن از سوریهآ اتدخانخ مج ای ان م گام سوم راهر د  )

جنگ داخلی سوریه م حمایت از خ ده شرکه اهاماات جهات اساتم ار حکواات     
هاا  اساسای شاخ. تهویات پیوباخها        بشار اسخ شرکه اتالفان اسخ دچار شاکاف 

 زاینی شارکه اتالفاان را   تسلیداتی ای ان، سوریه م رمسیه سا عت تصا فا  سا   
کاااهش داد م تضااادها  درمن خاا ده شاارکه اتالفااان ساارب اضاامدالل آن شااخ 

(Rosenberg,2017, p 6.) 
هاا  بزدیاک باه ت کیاه م تقا ،       ها  ط فخار ع بستان م اخوابی تسلط سلفی

هاا    گیا   باخیل   آا یکا م رژیم صهیوبیستی را دچار ت دیخها  اساسی در شاکل 
شخه  ر اسخ بمود. آا یکا م رژیم صهیوبیستی بشار اسخ تضعیباانیتی جایگزیو بشا

گ ا  سلفی م اخوابی تهخیخ اانیتای تلهای    م تدت کنت ل را کمت  از بی مها  اف اط
ک دبخ. در ادااه با مرمد آا یکا به گام ساوم راهرا د  تثریات مضاعیت اوجاود م      

ک دها اساتم ار  خ مج ای ان از سوریه به حضور سه خ ده شرکه اهامات، ت کیه م 
 بتشیخ.

 گانه در جنگ داخلی سوریه های سه خرده شبکه .7نمودار 

 

باه دبراال    خده شبه  شکدههاپس از تهویت خ ده شرکه اهامات، آا یکا با تهویات  
هااا  بظاااای بیشاات  در خوشااه  تضااعیب خاا ده شاارکه اهامااات م ایجاااد پایگاااه

خیاز م حاصالتیز،    با تضعیب داعش م تص ف اناطق بفت ژئوپلیتیکی شااا  بود.
با حمایت هوایی آا یکا، ف ابسه م  SDFها  م اتدخان سور  آن YPGبی مها  ک د 
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ابگلیس ب خی شه ها را از اشغال داعش خارج ک دبخ م ا زها  خاود را در کناار   
لزمر باا  عنوان اثال حمله ک دها به شه  رته م دی ا ا زها  ت کیه گست ش دادبخ. به

کمک تسلیدا  آا یکایی م حمایت هواپیماها  آا یکایی صاور  پاای فت. با     
 (.AFP, 2017هزار بی م در اختیار داربخ ) 200طرق ب خی آاارها، ک دها در حخمد 

ک دها توابستنخ  2015در سال  PYDدر ج یان حمایت هوایی اا یکا از گ مه 
هاا از ک دهاا    ف انارج آا یکاایی  کوبابی را از داعش پس بگی بخ. همچنیو در تص 

 2017( اا یکا در سال Syrian Kurds as a U.S ally,2016)حمایت تسلیداتی ک دبخ 
 PKKهاا    را که از شااخه  PYDم  YPGها  ت مریستی خود بام  در فه ست گ مه

ا   در سوریه هستنخ حاف ک د م ایو اا  با خشم شخیخ ت کیه، دیگ  اتداخ انقهاه  
 (Saikal & Acharya,2014, p 124خ. )رم ش آا یکا رمبه

( اتشاکل  FSAاز ماحخهایی اابنخ ارتش ت کیه، ارتش آزاد ) خده شبه  شتدکی 
رم  اصاقالح ایاباه   هاا  باه   از بی مها  بظاای جخاشخه از ارتش بشار اسخ م گا مه 

اتالب بشار اسخ تشکیل شخه است. ت کیه با حمایت از ایو خ ده شرکه باه دبراال   
رکه اهامات م ک دها در ا زها  خود است. اختالفا  ارضای م  تضعیب خ ده ش

عناوان   آبی با حکوات داشق سرب شخه است تا ت کیه به بها  ایو خ ده شرکه باه 
ها  اانیتای   (. خ ده شرکه ت کیه بیش از بگ ابیTung, 2016ابزار فشار رم  آمرد )

هاا دچاار      آنا از خ ده شرکه اهامات از خ ده شرکه ک دها م اتداخ فا ا انقهاه   
بهشاه ژئوپلیتیاک انااطق تدات      1ها  اانیتی شخه است. در تصاوی  شاماره    تنش

کنیخ. سقح زرد ربگ  اشاهخه ای 2019تص ف سه خ ده شرکه ذک شخه را تا ام  
اناطق تدت کنت ل ک دها م اناطق ت از ربگ در اختیاار خا ده شارکه اهاماات م     

 ست.اناطق سرز ربگ در اختیار خ ده شرکه ت کیه ا
 
 
 
 

 گانه در جنگ داخلی سوریه های سه محل قرار گرفتن خرده شبکه .1تصویر 
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با افزایش خق  خ ده شرکه ک دها ب ا  خ ده شرکه ت کیه در کنار تماایال  بساط   
طلرابه ژئوپلتیکی خ ده شرکه ت کیه، اردمغان تشکیل انقهه ااو در ا زها  شمالی 

کیلوات   اعاالم کا د. ت کیاه در تالاب      40کیلوات  م عمق  440سوریه را به طول 
 30ااده ا  با آا یکا جهت تص ف راس العایو م تال الرایه باه عماق       13توافق 

کیلوات  به توافق رسیخ م عملیاا  چشامه صالح را در اکترا       120کیلوات  م طول 
آغاز بمود. بسط س زاینی خ ده شارکه اهاماات م خا ده شارکه ت کیاه باه        2019

ه شرکه ک دها انج  شخه است. به بظ  ای رساخ آا یکاا باه    ابهراض س زاینی خ د
دبرال اج ا  ط ح همکار  دمجابره بیو اتداخیو انقهاه ا  دملتای م غی دملتای     
جهت کاهش شکاف بیو بی مها  بظم ساز اتدخ خود در عا اش م ساوریه اسات.    

به دبراال حفا  پیوباخها  اانیتای باا       (1)لاا با کاهش بفوذ ک دها  ع اش م سوریه
ملت ع اش م ت کیه است. در شکل زی  انقهه ااو اورد ادعاا  ت کیاه در خا ده    د

 شرکه ک د  را اشاهخه ای کنیخ.
 
 
 

 . منطقه امن ادعا شده توسط خرده شبکه ترکیه در خرده شبکه کردی2تصویر 
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 راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه. 3

ار گ فتو رژیم صهیوبیستی در پیوبخ ارتنای  ا  م ت  به دلیل ایفا  بهش اتدخ انقهه
ا  که در الگو  بظ   ذک  شخ، راهرا د اانیتای ایاو     پی م با سه شاخصه -ب  حاای

گی د. در ایاو بتاش در ابتاخا     رژیم با توجه به ترعی بودن آن اورد اقالعه ت ار ای
وریه ا  در جنگ داخلی سا  عنوان تخر  حاای ف ا انقهه راهر د اانیتی آا یکا را به

 کنیم. ب رسی ای

ای حامی )ایااتت متحاده    گر فرا منطقه راهبرد امنیتی واحد دولتی مداخله .3-1

 آمریکا(

راهر د اانیتی آا یکا در جنگ داخلی ساوریه در دم بعاخ ب رسای اساناد اانیتای م      
شود. ایو دم بعخ در پیوبخ با یکخیگ  راهر د اانیتی آا یکاا را   رفتار اانیتی ابجام ای

 دهنخ. نگ داخلی سوریه تشکیل ایدر ج

 ای آمریکا اسناد امنیتی و راهبرد منطقه. 3-1-1

ظهور چالشگ ان جهابی دملتی ب ا  تصاحب جایگاه آا یکا در رأس ها م تاخر    
جهابی توسط چیو م رمسیه سرب شخه است تاا از دمره امباااا باه بعاخ در اساناد      
اانیتی باالدستی آا یکا ضمو تهخیخ شم دن چایو، رمسایه، کا ه شامالی م ایا ان      
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راهر د چ خش باه  عنوان چالشگ ان اانیتی، راهر د چ خش به ش ش دبرال شود.  به
ها  دفاعی در تا ن   ش ش بتستیو بار در سنخ تخامم رهر   جهابی اا یکا، املویت

( در ایو سانخ آااخه اسات کاه     Al sarhan,2017, p 31ذک  شخ. ) 2012در سال  21
ا  گسات ده از   انافع اتتصاد  م اانیتی ایااال  اتداخه در تا ن جخیاخ باه انقهاه      
 پاسیفیک غ بی گ فته تا آسیا  ش تی م جنوبی گ ه خورده است.

ها  چیو، رمسیه، ای ان م کا ه   راهر د اانیت الی آا یکا دملت 2017در سنخ 
عناوان   باار ایا ان باه    12ابخ که فهط  شخه ت یو تهخیخها  آا یکا شم ده شمالی اهم
باه  »اسات:  بوشاته شاخه    2017ا  ذک  شخه است! در سنخ اانیت الی  تهخیخ انقهه

ها کماک کا ده،    ش کایمان در به دست آمردن دفاع اوشکی اتهابل م دیگ  تابلیت
ها  بخخواهابه ای ان در انقهه همکاار  خاواهیم    ها ب ا  خنثی ک دن فعالیت با آن
 (.NSS, 2017) «ک د

با ا  اهابلاه باا تهخیاخا       2017در ساال  در سنخ راهر د اانیت الی آا یکا 
ایا ان ارائاه    جمهور  اسالای را در راستا  اهابله با   زی ها شنهادیپ فوش، آا یکا

 است:داده 
 ؛ها  دفاع اوشکی در اهابل ای ان م ک ه شمالی تالش ب ا  ب ت ار  سیستم

 ؛اهابل ای انایجاد بازداربخگی در . 1
 ؛اهلل جمله حزظ حمایت ای ان از اوردها   اهابله با گ مه. 2
 ؛ا  بستو تماای اسی ها  دستیابی ای ان به سالح هسته. 3
 کااااهش بفاااوذ م اداااخمد کااا دن حضاااور بظااااای ایااا ان در انقهاااه. 4

(www.whitehouse.gov.) 

دهاخ   بشان ایها  ریاست جمهور  امبااا م ت ااپ  ب رسی اسناد اانیتی دمره
املویت راهر د  آا یکا به ش ش آسیا م اهار چیو تغیی  پیخا ک ده اسات م آا یکاا   

هاا  حضاور خاود باا اساتفاده از ماحاخها  پیا م م اتداخان          ب ا  کاهش هزینه
ساز  اانیتی بیابتی جهت اهاار م   ساز  هوشمنخ م بظم ا  خود در پی اوازبه انقهه

 ست.ا  ا کنت ل ماحخها  چالشگ  انقهه

 دهی به تهدیدات و مناطق در اسناد امنیتی آمریکا اولویت .8نمودار 
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 های راهبردی آمریکا در جنگ داخلی سوریه گام. 3-1-2

ا  براوده م   ا حلاه  راهر د اانیتی آا یکا در جناگ داخلای ساوریه یکخسات م تاک     
یاز در  ا ، دخالات اساتهیم بظااای ب    رغم استفاده ابزار  آا یکا از اتدخان انقهه علی

ها  راهر د  آا یکا در جنگ داخلی سوریه تاکنون  ایو جنگ اتفاش افتاده است. گام
گام خالصه ک د: در گام بتست م در تالب حمایت از خ ده شارکه   توان در سه را ای

اتالفان بشار اسخ، آا یکا با تهویت پیوبخها  تسلیداتی م اطالعاتی زایناه تضاعیب   
اخت. در گام دمم با تشکیل سه خ ده شرکه پاس از  خ ده شرکه اهامات را ف اهم س

هاا    با حمایت از خ ده شرکه ک دها به تجزیه ساوریه م تأسایس پایگااه    2015سال 
 2015در ساال   PYDدر ج یان حمایت هاوایی آا یکاا از گا مه     بظاای اتخام بمود.

هاا از   ک دها توابستنخ کوبابی را از داعش پس بگی بخ م در تص ف انرج بیز آا یکایی
 (Saikal & Acharya,2014, p 124ک دها حمایت تسلیداتی ک دبخ. )

 های نظامی آمریکا در مناطق کردنشین سوریه محل قرار گرفتن پایگاه .3 تصویر
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خ مج ای ان م اتدخان غی دملتای   2017ها  پس از  در گام راهر د  سوم در سال
بظااای علیاه حکواات بشاار      -آن از سوریه م اعمال فشارها  تد یمی م سیاسی

اسخ ت ار دارد. در ایو گام آا یکا در پی تضعیب بیش از گاشته بشار اسخ م ابتهال 
یا خ مج بشار اساخ از خا ده    حکوات به دست بی مها  اپوزیسیون ط فخار غ ظ

 پیمابی با جمهور  اسالای ای ان است. شرکه اهامات م هم

 داخلی سوریه های راهبردی آمریکا در جنگ گام .9نمودار 

 

 راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه. 3-2

در ایو بتش در ابتخا ارابی م اصول راهر دها  اانیتی رژیم صهیوبیساتی توضایح   
هاا  زااابی    ها  اانیتی ایو رژیام باه ت تیاب دمره    شود م در ادااه دکت یو داده ای

صهیوبیستی در پیوبخ ترعی با راهرا د  شوبخ. در ادااه راهر د اانیتی رژیم  ب رسی ای
 اانیتی آا یکا در جنگ داخلی سوریه ترییو خواهخ شخ.

 های امنیتی رژیم صهیونیستی اصول امنیتی و دکترین .3-2-1

تاوان باه    گی   رژیم صهیوبیستی را ای ها  زاابی راهر دپ داز  پس از شکل دمره
دمران  -2(؛ 1982 -1948) دمران بها م بساط ژئاوپلیتیکی  -1سه دمره تهسیم ک د: 
سااز  هوشامنخ م پیوبخسااز      دمره اوازباه  -3(؛ 1996 -1982تثریت س زاینی )

هاا    ها  زاابی ااکور با اساتفاده از ساتون   تاکنون(. دمره 2000ا  )از سال  انقهه
اباخ. ایاو ساتون     ساز از تدوال  بظ   اانیتی خاصی ب خوردار بوده بظ   دکت یو

بااه پویااایی تااخر  در اداایط سیسااتمی پی ااااوبی رژیاام ساااز بااا توجااه  دکتاا یو

تضعیف حکومت بشار 
اسد و خرده شبکه  

 مقاومت

گام نخست •
 راهبردی

حمایت از کردها و 
 تجزیه سوریه

گام دوم •
 راهبردی

خروج ایران و متحدان 
 آن از سوریه

گام سوم •
 راهبردی
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راهرا د  -2سااز  تاوای؛    راهر د پااک  -1ابخ از:  صهیوبیستی شکل گ فته م عرار 
راهرا د بظااای   -4المللی اتداد با آا یکا؛  راهر د بیو-3ا  )اتداد پی ااوبی(؛  انقهه

 (.Zanotti,2018, p 21) راهر د تخر  اتمی-5)ب ت   اقلق بظاای(؛ 

 های امنیتی رژیم صهیونیستی های راهبردپردازی و ستون دکترین دوره .10 ودارنم

 

ها  زااابی ظهاور م عملیااتی     ها  اانیتی رژیم صهیوبیستی به ت تیبِ دمره دکت یو
هاا    (. دکت یوKrasna,2018, p 8) شوبخ بنخ  ای ها در هفت دکت یو دسته شخن آن

ابخ. با پایان جناگ سا د    آغازیو ا ترط با دمره جنگ س د هوشمنخ  کمت   داشته
ا  رژیام صهیوبیساتی    تا  شاخن شارکه بظام اانیتای م تهخیاخا  انقهاه        م پیچیخه
سااز  هوشامنخ    ها  اانیتی خود را با استفاده از تخر  ارترااطی م اوازباه   دکت یو

ها از هوشمنخ  بیشت   در پیوبخسااز  م تقاع    ابخ. ب خی از ایو دکت یو پیش ب ده
عناوان اثاال    ساز  هوشامنخ ب خاوردار هساتنخ؛ باه     گی   از اوازبه پیوبخها با به ه

افزار  م ابهخام  با تأکیخ ب  استفاده از تخر  ستت« دایان»م « بو گوریون»دکت یو 

دورههایراهبردهای

 امنیتیرژیمصهیونیستی

دورانبقاوبسط

 ژئوپلیتیکی

1948-1982  

دورانتثبیتسرزمینی

1982-1996 

دورهموازنهسازی

هوشمندوپیوندسازیهای

 تاکنون2000منطقهای

ستوندکترینهایامنیتی

 رژیمصهیونیستی

استراتژیپاکسازی

(دکتریندی)قومی  

ایاستراتژیمنطقه

 (اتحادپیرامونی)

استراتژیبینالمللی

 اتحادباآمریکا

استراتژینظامی

 (برتریمطلقنظامی)

استراتژیقدرتاتمی

 (ماشینقیامت)
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ی غا ظ  شخه در بظام اانیتا   ا  کشیخه که ب  بگاه شرکه تاطع بسرت به دکت یو دست
 ت   داربخ. ابخ، هوشمنخ  پاییو آسیا تأکیخ داشته

ا  در ط احی  ها  شرکه کشیخه م گاار به سمت بگاه با عرور از دکت یو دست
هااا   هااا  اانیتاای رژیاام صهیوبیسااتی شاااهخ افاازایش پیچیااخگی م بگاااه دکتاا یو

 یو عنوان اثال در یکی از آخا  ها  اانیتی هستیم. به تارعنکروتی در ط احی دکت یو
 2018که در ساال  « ابهخام اختاپوس»ها  اانیتی رژیم صهیوبیستی با عنوان  دکت یو

( جمهور  اسالای ای ان سا  اختااپوس تصوی سااز     Hiltermann,2018ارائه شخ )
ا  از تهخیخا  م بی مها   ا  خود شرکه شخه است که با استفاده از بازمها  انقهه

ا  از تهخیااخا  علیااه رژیاام  ت دهضااخ صهیوبیساام را تهویاات کاا ده م بساات  گساا
گاباه رژیام صهیوبیساتی در     ها  هفات  صهیوبیستی را ف اهم ساخته است. دکت یو

 ابخ. ارائه شخه 11بمودار 

 های امنیتی رژیم صهیونیستی دکترین .11نمودار 

 

 راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه .3-2-2

الااب دسااتکار  در پااویش تااخر  جهاات راهراا د اانیتاای رژیاام صهیوبیسااتی در ت
ساز  اانیتی در سوریه در چارچوظ تعاال ارتنی ب  اوازبه هوشمنخ م ااخی یت   بظم
شاود.   ها  ارتراطی در سه خ ده شرکه حاض  در جنگ داخلی سوریه تع یب ای گ ه

در ماتع راهر د اج ایی رژیم صهیوبیستی با توجه به پیوبخ ترعای باا راهر دهاا  ساه     
 شود. آا یکا در دم بعخ پیوبخساز  م تقع پیوبخها خالصه ایا   ا حله

دکترین های 
امنیتی رژیم  
 صهیونیستی

دکترین انهدام  
 اختاپوس

از هوشمندی  
باالیی در قطع 

پیوندهای امنیتی  
ایران برخوردار  

 است

2030دکترین   

از هوشمندی  
باالیی در قطع 
پیوندهای خرده 
شبکه مقاومت  
 برخوردار است

 دکترین آیزنکوت

بر نگاه شبکه ای  
در اولویت دهی به 
تهدیدات تأکید  

 دارد

 دکترین داگان

از هوشمندی باال 
برخوردار است و بر 

قطع پیوندهای 
امنیتی ایران تأکید  

 دارد

دکترین دست  
 کشیده

از هوشمندی  
باالتری برخوردار  

است و بر 
پیوندسازی های  
منطقه ای تأکید  

 دارد

 دکترین دایان

بر قدرت سخت  
افزاری تأکید بسیار  

 دارد

دکترین بن 
 گوریون

نخستین دکترین  
بر . امنیتی است

قدرت سخت  
افزاری تأکید بسیار  

 دارد
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 تبعی بودن راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی .3-2-2-1

راهر د اانیتی رژیم صهیوبیستی در جنگ داخلی سوریه در دم گاام پیوبخسااز  م   
گام راهر د  آا یکا ط احی شخه اسات.   پوشابی راهر د  با سه تقع پیوبخها در هم

ژیم صهیوبیستی ه  دم با حمایت م پیوبخساز  با خ ده شرکه اتالفاان  آا یکا م ر
حمایات آا یکاا از   اباخ. پاس از    اسخ در پی تضعیب خا ده شارکه اهاماات باوده    

ن، رژیم صهیوبیستی با حمایت از ک دها  عا اش م ساوریه در   شورشیان م اعارضا
تهویات خا ده   دراابی از اعارضیو زاینه  -ها  اطالعاتی م تسلیداتی کنار حمایت

هاا  رژیام صهیوبیساتی از     شرکه اتالفان اسخ را ف اهم ساخت. در ماتع حمایات 
 خ ده شرکه اتالفان بشار اسخ در گام بتست راهر دها  آا یکا ت ار داشت.

ها  تسالیداتی باه اتالفاان     رژیم صهیوبیستی به ارسال کمک 2019در سال 
هاا  ابساابی    رالً تنها به کماک که ت ها  جوالن اعت اف ک د؛ درحالی اسخ در بلنخ 

ها  سرک به اتالفاان   ا  به ابتهال سالح در اصاحره« ایزبکو »اعت اف بموده بود. 
اسااخ باا ا  حمایاات از ایااو رژیاام در ب اباا  بی مهااا  اسااخ اذعااان کاا ده بااود   

(www.jewishvirtuallibrary.orgحمایاات .)  هااا  رژیاام صهیوبیسااتی از اعارضاایو
نت ل آا یکا در خوشه شااا  ب ا  تضاعیب خا ده   سور  در چارچوظ سیستم ک
پوشاابی ترعای راهرا د رژیام      هام  12شاود. در بماودار    شرکه اهامات تع یب ای

 کنیخ. صهیوبیستی م آا یکا را اشاهخه ای
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 مقایسه تطبیقی راهبرد امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی .12نمودار 

 

 پیوندسازی در خوشه شامات. 3-2-2-2

ا   ها  انقهاه  ائتالفکشیخه به دبرال  رژیم صهیوبیستی در چارچوظ دکت یو دست
با ماحخها  دملتی م غی دملتی غی اتتاصم بوده اسات. با ا  رژیام صهیوبیساتی     

ها  راهر د  اناسب جهت ائتالف م پیوبخسااز    ک دها  ع اش م سوریه از گزینه
اانیتی بوده است. تهویت پیوبخها  سیاسی م تسلیداتی با ک دها در تالاب راهرا د   

ست ش شرکه اتدخان ب  ف از ا زها  ت کیاه م اعا اظ   ب  اساس گ 1اتداد پی ااوبی
(. پااس از اعااالم اسااتهالل انقهااه Hafeez & Waseem,2017تاا ار داشااته اساات )

، رژیم صهیوبیستی تنها بازیگ  سیاسی بود 2017خوداتتار ک دستان ع اش در سال 
 طلری ک دها  ع اش حمایت ک د. طور جخ  از استهالل که به

 2هیوبیساتی در تالاب سیاسات آااوزش م تجهیاز     آا یکا باا کماک رژیام ص   

                                                                                                                                 

1. Peripheral Alliance 
2. Train and equip 

 چالشگران تهدیدساز
نظامی خرده شبکه مقاومت و حضور 

 ایران و متحدان آن در سوریه

 چالشگران تهدیدساز
خرده شبکه مقاومت و حضور نظامی ایران 

 ن در سوریهآ متحدانو 

 های راهبردی گام
گام نخست: تضعیف حکومت بشار اسد و 

 خرده شبکه مقاومت
 گام دوم: تجزیه سوریه و حمایت از کردها

 سوریهگام سوم: خروج ایران و متحدان آن از 

 های راهبردی گام
گام نخست: تضعیف حکومت بشار اسد و 

 خرده شبکه مقاومت
گام دوم: خروج ایران و متحدان آن از 

 سوریه

 ابزارهای اجرای راهبردها
گیری از قدرت ارتباطی در قالب سیستم  بهره

 کنترل
 درگیری مستقیم نظامی -1
 تحریم و انسداد اقتصادی -2

 و قدرت نرمدیپلماسی عمومی  -3
ای بر مبنای پیوندهای  متحدان منطقه -4

 پیرو -حامی

 ابزارهای اجرای راهبردها
گیری از قدرت ارتباطی عمدتاً  بهره

 اجبارآمیز )برتری نیروی هوایی(

 راهبرد امنیتی اسرائیل در جنگ داخلی سوریه راهبرد امنیتی آمریکا در جنگ داخلی سوریه

تبعیت 
 راهبردی

قدرت ارتباطی اسرائیل 
بخشی از سیستم کنترل 
آمریکا در منطقه غرب 

 آسیا است

 

یکسان شدن تهدید 
 واحدهای چالشگر
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 500بزدیاک باه    2015بی مها  ک  د م اتالفان اساخ را حمایات کا د م در ساال     
ایلیون دالر توسط پنتاگون به اتالفان اسخ اختصااص داد. باا تصا ف کوباابی در     

ک د توابستنخ انااطق   PYDآا یکا با کمک بی مها   1«سنتکام»بی مها   2014سال 
(. حمایات رژیام صهیوبیساتی از ک دهاا     clawson,2016)ا پس بگی باخ  ک دبشیو ر

ضمو تأایو انافع اانیتی آا یکا به تهویت بازداربخگی ایاو رژیام در ب ابا  خا ده     
کنخ. افازایش فضاا     ا  آن کمک ای شرکه اهامات م افزایش عمق راهر د  انقهه
تأثی گااار با    هاا    ا  باا خا ده شارکه    تنفس راهر د  م تهویت پیوبخها  انقهاه 

ساز  اانیتی در خوشه شااا  یکی از اهخاف کاالن دکتا یو    پویایی تخر  م بظم
 کشیخه رژیم صهیوبیستی است. دست

 قطع پیوندها در خوشه شامات .3-2-2-3

م ابهخام اختاپوس به اسئله تضاعیب خا ده شارکه اهاماات م      2030ها   دکت یو
ا  داربخ. ات ج اشت ک هاخف   یژها  ای ان تم کز م تضعیب بازمها  بظاای انقهه

ا  جمهور  اسالای ای ان اسات. در   ایو دم دکت یو اانیتی تضعیب اتدخان انقهه
گام سوم راهر د  آا یکا خ مج ای ان م اتداخان آن از ساوریه در کناار تضاعیب     
بشار اسخ ت ار دارد. گام دمم راهر د  رژیم صهیوبیستی در ترعیت راهر د  از گام 

آا یکا خ مج ای ان م تضعیب خ ده شرکه اهاماات تع یاب شاخه    سوم راهر د  
افازار    یابی به ایو هخف راهر د  اساتفاده از ابزارهاا  ساتت    است. ب ا  دست

ها  ارتراطی بظاای  تخر  بظاای با ادوریت ب ت   هوایی ب ا  ض به زدن به گ ه
گاام دمم   ت یو ابزار اج ا  راهر د رژیام صهیوبیساتی در   خ ده شرکه اهامات اهم

 است.
گی   رژیم صهیوبیستی از ابزارها  اجرار  ب ا  تقاع پیوباخها     الگو  به ه

ترییو ک د.  2«ارده مینگیت»توان ب  اساس الگو  تهاجم  خ ده شرکه اهامات را ای
صور  اداخمد م باا    کنخ تا خود به ب  اساس ایو الگو رژیم صهیوبیستی تالش ای

هوایی باه باابود  اهاخاف م کماک باه بی مهاا        ب دار  از ب ت   در بی م   به ه
                                                                                                                                 

1. CENTCOM 
2. Orde Wingate 



 1397 پاییز ♦ منهو سیشماره  ♦م دهسال  ♦ روابط خارجی     30

خواباخه   1«بفاوذ دمربا د  »اتالب دملت ا کز  اتخام بمایاخ. ایاو الگاو  جنگای     
حملاه   300رژیم صهیوبیستی بیش از  2019( تا سپتاار  سال Joost,2018شود. ) ای

ارتاش   21هوایی ب  ضخ خ ده شرکه اهامات ابجاام داده اسات. سا بگوبی ایاگ     
ت از ابتهال سالح به جنوظ لرنان باا بمرااران اسای ها  ابتهاال در     سوریه م امابع

اهلل در  اسا ائیل ابراار اسالده حازظ     2017گی باخ. در آمریال    همیو تالب ت ار اای 
بزدیکی داشق را بابود ک د. بابود  کارخابه تسلیدا  اوشکی سوریه در ساپتاار   

وبیساتی باا رمسایه    مگوهاا  رژیام صهی   بیز در همیو سال اتفاش افتاد. گفت 2017
کیلاوات  دمرتا  از ا زهاا  جاوالن م      80ب ا  عهب رابخن استشاران ای ابای تاا   

 2«طا ح آزاد  عمال  »تسهیل حمله به ا اکز بظاای ای ابی در سوریه در چارچوظ 
مگوها  ط فیو همواره اقا ح   در تقع پیوبخها  بظاای بی مها  اهامات در گفت

 بوده است.
آا یکا ب ا  مرمد به خاک سوریه، رژیم صهیوبیساتی بیاز   به دلیل عخم تمایل 

تمایلی به حضور بظاای زاینی بخارد م تنها از ط یق ب ت   هاوایی در پای اجا ا     
توجاه باه    گام سوم راهر د  آا یکا م گام دمم راهر د  خاود اسات؛ بنااب ایو باا    

ریه درصخ از انااطق ساو   60تهویت خ ده شرکه اهامات پس از آزادساز  بیش از 
هاا  اطالعااتی باا آا یکاا      استم ار فشارها  بظاای رژیم صهیوبیستی م همکاار  

ها  بظاای خ ده شرکه اهاماات تاا آیناخه بزدیاک      ها م گ مه جهت تضعیب هسته
هایی است که رژیم صهیوبیساتی   بهاط تی ه ادل 3مجود خواهخ داشت. در تصوی  

تم  اورد حملاه هاوایی   صور  اس ب ا  آسیب رسابخن به خ ده شرکه اهامات به
 ت ار داده است.

 
 
 
 

                                                                                                                                 

1. Long Range Penetration 
2. Freedom Of Action 
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 های خرده شبکه مقاومت نقاط حمله هوایی رژیم صهیونیستی به پایگاه .4تصویر 

 

سناریو  ادتمل ب ا  جنگ داخلی سوریه با توجه به گاام ساوم راهرا د  آا یکاا را     
حمایات آا یکاا م رژیام    بینای کا د کاه در آن     تاوان در ساناریو  پایش رم پایش     ای

صهیوبیستی از تجزیه سوریه م تدت فشار تا ار دادن حکواات بشاار اساخ از ط یاق      
ها  شاخیخت  در کناار حمایات از     ها  هوایی رژیم صهیوبیستی م اعمال تد یم بمراران

خ ده شرکه ک دها ادااه خواهخ داشت. همچنیو حضور خ ده شرکه ت کیه در ا زهاا   
ا  از راهرا د   خالصه 13است. در بمودار  بینی داخلی سوریه در آینخه بزدیک تابل پیش

 کنیخ. اانیتی رژیم صهیوبیستی در جنگ داخلی سوریه را اشاهخه ای

 راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه .13نمودار 

 

شبکهایشدهمحیط

پویشقدرتبراساس)

(موازنهسازیهوشمند  

 راهبردهایاجرایی
راهبردامنیتملی

 اسرائیل

 پیوندتبعیباآمریکا

(تشویق)پیوندسازی  

پیوندهایتسلیحاتی،

اطالعاتیوپزشکیباخرده

 شبکهمخالفاناسد

پیوندهایتسلیحاتی،

اطالعاتیوپزشکیباخرده

 شبکهکردها

(تنبیه)قطعپیوندها  

استفادهازابزارهایاجباریو

سختافزاریبرایقطع

 پیوندهایخردهشبکهمقاومت
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 گیری نتیجه

باا   2019جنگ داخلی سوریه بیش از هفت سال به طاول ابجاایاخه اسات. در ساال     
هاا  سیاسای با ا  کساب ااتیاازا        زبای  م آغااز چاباه  هاا   کاهش شخ  درگیا   

ژئوپلیتیکی م تثریت دستامردها  س زاینی در تالب رتابات م همکاار  با ا  تهیاه     
شاخه راهر دهاا     ها در سا حخا  انااطق تصا ف    تابون اساسی م اخی یت درگی  

اانیتی ماحخها  دملتای دچاار تداوال  اهمای شاخه اسات. ع بساتان ساعود  م         
فارس در کنار آا یکا م رژیم صهیوبیستی از سا بگوبی   ی خوشه خلیجماحخها  دملت

ابخ م در تالاب تهویات پیوباخها  تسالیداتی م دیپلماتیاک باا        بشار اسخ بااایخ شخه
 ک دها به دبرال کسب فضا  ژئوپلیتیکی در داخل خاک سوریه هستنخ.

درصاخ از خااک ساوریه را باه دسات آمرده م       65خ ده شرکه اهامات حخمد 
ابسته است از سهوط حکوات داشق جلاوگی   کناخ. رمسایه باا گسات ش دااناه       تو

ها  راهر د  باا آا یکاا در بیا من از ا زهاا  خاارج بزدیاک باه چالشاگ           رتابت
ا اتب شرکه بظم جهاابی تراخیل شاخه اسات.      راهر د  جخ  ب ا  آا یکا در سلسله

خ سیساتمی  ها  استم  داعش م اضمدالل بی مها  ض پویش تخر  بعخ از شکست
گاباه ک ا د، ت کیاه م     هاا  ساه   ها  گاشته را بخارد. خا ده شارکه   رمبخ پ شتاظ سال

اهامات به دبرال بسط س زاینی خود باا اساتفاده از تاخر  اجراار  بیساتنخ. خا ده       
زبی در پی کاهش تهخیخا  خ ده شرکه ک دهاا   شرکه ت کیه با استفاده از تخر  چابه

 ه ااو در ا زها  ت کیه م سوریه است.با استفاده از ایجاد م بسط انقه
رژیم صهیوبیستی در گام دمم راهر د  خود به دبرال خ مج ای ان م اتداخان  
آن از سوریه م همچنیو تضعیب بشار اسخ م عخم بازگشت بظم اانیتی حاضا  باه   

ها   است؛ از ایو رم با استفاده از ب ت   هوایی م همکار  2012ها  پیش از  سال
جابره به دبرال افزایش فشار ب  خ ده شرکه اهامات م کااهش ساقح   اطالعاتی چنخ

پای   اانیتی خود در ا زها  سوریه است. اکناون باا تضاعیب بشاار اساخ       آسیب
بیناخ؛ اااا    ا ز خود را در مضعیت شکننخه ای رژیم صهیوبیستی یکی از دشمنان هم

ها  بظااای   ایگاهب دار  جمهور  اسالای ای ان از فضا  س زاینی م استه ار پ به ه
 ها  آتی باتی خواهخ اابخ. در سوریه چالش اانیتی رژیم صهیوبیستی در سال
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