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 (2020-2022) رانیا یاسالم یدر برابر جمهور لییاسرا ینظام یاستراتژ
 احسان اعجازی1

 چکیده:

کرده است. در  انریا یدر جهت مهار قدرت نظام یتالش فراوان لییگذشته اسرا دهه کیدر 

 یستراتژااز چه  رانیمهار ا یبرا لییصورت است: اسرا نیمقاله بد نیا یراستا، پرسش اصل نیهم

ر و موجود آشکا ،یدانیبهره گرفته است؟ براساس شواهد م 2022تا  2020 یهاسال نیدر ب ینظام

خصوص  و به ییایدر ،ینیزم عرصه خود در ینظام یتوانمند شیافزا قیتا از طر کندیتالش م لییاسرا

به طور مداوم،  متحدهاالتیاز ا یحاتیتسل یدهایخود، خر یدفاع عیدر صنا یگذارهیسرما ،ییهوا

 یهاگروه ابله بخود، مقا ییپدافند هوا ستمیس تیتقو ران،یمتعلق به ا یو پهپاد یضربه به اهداف موشک

 یعرب یو کشورها لییسراا نیب یائتالف نظام جادیاهلل، احماس و حزب ژهیدر منطقه به و رانیا یابتین

را از حمله  انریا ،یبریتمرکز بر حمالت سا تیمستمر و در نها ینظام یهاشیرزما یمنطقه، برگزار

 انجام شده است. یمورد یمطالعه یفیاز روش ک یریگمقاله با بهره نیبدارد. ا باز یلییبه اهداف اسرا

 نظامیایران، اسراییل، استراتژی نظامی، ائتالف نظامی، برتری  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

حل برای تضمین ثبات و در پی و مزمن در منطقه غرب آسیا به مشکلی غیرقابل منازعات پی

فوراً  نظم در جهان شده است. هر درگیری نظامی در این منطقه به طور بالقوه این ظرفیت را دارد که

های ممکن است به سرعت قدرتای و چه بسا جنگی جهانی تبدیل شود چرا که به یک جنگ منطقه

یک معمای  های منطقه غرب آسیا درای مداخله کنند. در دورانی دولتبزرگ در جنگی منطقه

روی خود پیش راهی در های نظامی مختلف،وسل به استراتژیجز ت اند، دولتهای گرفتار شدهامنیت

 بینند.نمی

ر مستقیم و غیرمستقیم در مناقشات در این بین دو بازیگر اصلی در منازعات اخیر، که به طو

مقابل  کنند تا طرفهای گوناگون تالش میمنطقه درگیر هستند، یعنی ایران و اسراییل، به شیوه

عیار بین این را از آغاز یک جنگ تمام عیار بازدارند چرا که به خوبی آگاه هستند که یک جنگ تمام

دارد که در برابر  شود. با این وجود، اسراییل تالش تواند به نابودی هر دو بازیگر منجردو بازیگر می

ایران به یک برتری نظامی دست یافته و آن را حفظ کند. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله 

تا  2020های اسراییل برای مهار ایران از چه استراتژی نظامی در بین سال که، ین صورت استه اب

کند تا از طریق می میدانی، آشکار و موجود اسراییل تالش بهره گرفته است؟ براساس شواهد 2022

گذاری در ی زمینی، دریایی و به خصوص هوایی، سرمایهعرصه افزایش توانمندی نظامی خود در

موشکی و  متحده به طور مداوم، ضربه به اهدافصنایع دفاعی خود، خریدهای تسلیحاتی از ایاالت

های نیابتی ایران در منطقه سیستم پدافند هوایی خود، مقابله با گروهپهپادی متعلق به ایران، تقویت 

برگزاری  اهلل، ایجاد ائتالف نظامی بین اسراییل و کشورهای عربی منطقه،به ویژه حماس و حزب

 کشانده های نظامی مستمر و در نهایت تمرکز بر حمالت سایبری، ایران را در منطقه به انزوارزمایش

 بدارد.   ی نظامی مهار کرده و ایران را از حمله به اهداف اسراییلی باززهآن را در حوو 

 روش پژوهش

ی موردی انجام شده است که براساس آن با استفاده گیری از روش کیفی مطالعهاین مقاله با بهره

از استراتژی  ها تالش شده است تا چارچوبی کلیاز اطالعات و اسناد منتشر شده توسط اندیشکده

 ظامی اسراییل علیه ایران ارائه شود. ن

 پیشینه پژوهش

 تهدیدات» ای با عنوان(، در مقاله1401« )محسن شفیعی سیف آبادی»و « محمد عابدی اردکانی»

 بین کارزار راهبرد مبنای بر) بخش ثبات راهکارهای و ایران علیه صهیونیستی رژیم امنیتی نظامی

ایران را  علیه صهیونیستی رژیم امنیتی نظامی تا تهدیداتاند کوشیده« (دومینو نظریه و هاجنگ



 

 77 

اتژ
تر

اس
 ی

ظام
ن

 ی
سرا

ا
یی

 ل
ور

مه
 ج

ابر
 بر

در
 ی

الم
اس

یا ی
ان

ر
 (

20
22

-
20

20
)

 

 نظریه و هاجنگ بین کارزار راهبرد برمبنای ایران امنیت بخش ثبات کارهایراه و بررسی کرده

 ایذایی اقدامات و اند که تهدیداتبولیتت را تشریح کنند. آنها چنین نتیجه گرفته ویلیام دومینوی

 یافته افزایش «آن کیفیت» و «کمیت» و گرفته خود به ترجدی شکل دومینو یک اسراییل مانند

نظامی  است. تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش فوق در این است که تالش شده است تا تنها بر استراتژی

 شده است.  اسراییل تمرکز شود و از پرداختن به دیپلماسی تهاجمی اسراییل علیه ایران پرهیز

سیاست در حال تکامل اسراییل در »ای با عنوان ( در مقاله2020)« شیرا عفرون»و « داسا کایا»

ی ی نحوهدرباره های متفاوتیکنند که مقامات امنیتی اسراییلی دیدگاهاذعان می« قبال ایران

اسراییل،  اند که مقامات امنیتیای ایران دارند. آنها به این نتیجه رسیدهی هستهبرخورد اسراییل با برنامه

ایران دارند.  ایی هستهی کمتری در قبال برنامهگونه نسبت به مقامات سیاسی آن، لحن هشدار

متحده فشار وارد خواهد کرد آنها تاکید دارند که اسراییل با کشورهای عربی خلیج فارس به ایاالت

بالستیک  ی موشکیبرنامه ی ایران در خصوصای ایران با مصالحهی هستهها و برنامهتا بین لغو تحریم

ها منوط به ای و لغو تحریمای که توافق هستهایش پیوند برقرار کند به گونههای منطقهو فعالیت

شود. در  ای ایرانهای نظامی و منطقهپذیرش مصالحه از سوی مقامات ایرانی در خصوص فعالیت

های نظامی ه شده است و به توانمندیهای نظامی اسراییل اشاری فوق به طور کلی به استراتژیمقاله

اسراییل  ای نشده است. این در حالی است که در پژوهش حاضر به ابعاد توانمندی نظامیاسراییل اشاره

 به طور گسترده پرداخته شده است. 

کند که ایران تصریح می« روابط ایران و اسراییل»ای با عنوان ( در مقاله2022« )مارتا فورالن»

نویسد او می در تالش هستند تا موقعیت استراتژیک خود را در برابر یکدیگر تقویت کنند. و اسراییل

سازی روابط با کشورهای عربی و ایران با که اسراییل با حمله به اهداف ایرانی در سوریه و عادی

ی به گفتهدارند. ایش در این راستا گام برمیی هستهنظامیان مسلح و پیگیری برنامهپشتیبانی از شبه

دو  توان سومحاسبه از سویای ندارد اما نمیکدام از آنها به تقابل نظامی عالقهاو در حالی که هیچ

طرف را نادیده گرفت. پژوهش فورالن تا حدود زیادی دارای بعد تاریخی است و در آن به مسائل 

اسراییل را  ی نظامیاستراتژیک نظامی چندان پرداخته نشده است. اما پژوهش حاضر صرفاً استراتژ

 مورد بررسی قرار داده است. 

 چارچوب نظری

 حدود که توسیدید نظیر افرادی که ایگونه به برخوردارند طوالنی قدمتی از گراییواقع نظریات

 زمان گذشت با. شودمی شناخته سنتی گرایواقع اولین عنوان به زیستمی میالد از قبل سال 400

 مفاهیمی بر تاکید با مورگنتا و کار کالزویتز، گروسیوس، هابز، ماکیاولی، نظیر دیگری اندیشمندان

 نگاه اما. گرفتند جای گراواقع متفکران جایگاه در...  و بقا اعتماد، عدم امنیت، ترس، قدرت، نظیر
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 مشترکات برخی وجود رغمعلی کالسیک گراییواقع با گراییواقعنو تا شد سبب والتز کنت سیستمیک

 باشد.  متمایز و متفاوت اصول برخی در ها،مفروضه در

 مفاهیمی شامل المللبینروابط  تحلیل و تبیین برای گرایانواقع مفروضات کلی، طور به   

. شودمی آنارشی و قوا موازنه بقا، ملی، منافع محوری، قدرت عقالنیت، محوری، دولت نظیر

 بیان زیر صورت به را گراییواقع مفروضات توانمی اساس برهمین (166:1394فیروزآبادی، دهقانی)

 :(Steans and Others, 2010: 57). کرد

 .هستند المللبین نظام در اصلی بازیگران هادولت •

 هستند. دولت کنندهتعریف هایویژگی «داریخویشتن» و استقالل حاکمیت، •

 .دهدمی رفتاری انگیزه هادولت به ملی منافع پیگیری و امنیت قدرت، •

 .کنندمی عمل طلبانه منفعت ایشیوه به هاانسان همانند هادولت •

 که معناست بدان آنارشی. است آن آنارشیک وضعیت المللبین نظام مشکل تریناساسی •

 کند.  اداره را هادولت بین روابط تا ندارد وجود جهانی سطح در مرکزی اقتدار یک

 یک به منازعه که شودمی سبب جهانی حکومت یک نبود همراه به هادولت تهاجمی نیت •

 لحظه هر که گردد ظاهر المللبین روابط در واقعیتی صورت به و شود تبدیل اجتناب قابل غیر پدیده

 .دارد وجود آن وقوع احتمال

 .گرددمی ضروری امنیت و نظم حفظ برای قوا موازنه •

 شرطی به هستند نقش دارای المللبین نظام در المللبین حقوق و المللیبین نهادهای •

 .بگیرند قرار پشتیبانی مورد بزرگ هایقدرت طرف از که

 اصلی شکل گرایانواقع البته. گرددمی تلقی ضروری المللیبین هایپدیده فهم برای قدرت •

 دانند. می نظامی قدرت را قدرت

 جهت در همواره انسان نتیجه در. است خودپرست و خواهخود همواره و ذاتا بشر سرشت •

 .باشد دیگران ضرر به عملش که صورتی در حتی کندمی عمل خود منافع

 تهاجمی گراییواقع

. شوندمی بندیتقسیم تدافعی گرایانواقع و تهاجمی گرایانواقع گروه دو به ساختاری گرایانواقع

 درصدد همواره بایستی هادولت که کنندمی استدالل مرشایمر، جان نظیر تهاجمی، گرایانواقع

 اقدام بیشتر قدرت کسب برای بود ممکن که زمان هر و باشند بیشتر قدرت کسب برای فرصت

 هدف باید هژمونی کسب که ایگونه به کنند بیشینه را خود قدرت باید هادولت آنها باور به. نمایند

 گرایانواقع اما. بقاست تضمین برای راه بهترین جایگاهی چنین به دستیابی زیرا باشد هادولت نهایی

 قدرت که دهدمی هادولت به بسیاری انگیزه المللبین نظام که کنندمی استدالل چنین تدافعی
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 هژمونی کسب دنبال به هادولت اگر بود خواهد ابلهانه بسیار حال عین در اما دهند افزایش را خود

 والتز که آنچه کسب دنبال به باید بلکه سازند بیشینه را قدرت نباید هادولت آنها اعتقاد به. باشند

  (Mearsheimer,2010:81).باشند نامد،می «قدرت از مناسبی میزان»

ها پذیرند که دولتگرایان ساختاری تدافعی را نمیگرایان ساختاری تهاجمی این دیدگاه واقعواقع

ها کند که دولتمی تنها باید درصدد دستیابی به میزان مناسبی از قدرت باشند. میرشایمر استدالل

 المللی نامعینی روبرو هستند که در آن هر دولت ممکن است از قدرت خود برای صدمهبا محیط بین

کند پیدا می های نسبی اهمیت دوچندانیزدن به دیگری استفاده کند. در چنین شرایطی، توانایی

تری به دست بیاوریم. رت بیشها تا حد ممکن قدکند که در مقایسه با دیگر دولتو امنیت ایجاب می

تواند امیدش می قدرت دریاها برای بازداشتن دشمن بدان معناست که حداکثر چیزی که یک دولت

ای منطقه یای و نبود هیچ قدرت چیرهی منطقهشدن خودش به یک قدرت چیرهرا داشته باشد تبدیل

ساختاری تدافعی  گرایانگرایان تهاجمی این استدالل واقعدیگری در هیچ جای جهان است. واقع

دانند. این سازی قدرت خودشان پرهیز کنند به صراحت مردود میها باید از بیشینهرا که دولت

دارند. به  ی دریافت متفاوتی است که این دو مکتب از معمای امنیتنظر تا حدودی زادهاختالف

سوی  تواند بدون برانگیختن واکنشی مشابه ازها توسط یک دولت میی میرشایمر افزایش تواناییگفته

-غرض نمی سازی قدرت لزوماً موجب نقضطرف مقابل، امنیت آن دولت را بهبود ببخشد. بیشینه

ای برآیند. گی منطقهای عقالیی درصدد دستیابی به چیرتوانند به شیوهها میشود و بنابراین دولت

العاده فوق الملل است که تواناییگرایی، سنتی چندوجهی و پرسابقه از تحقیق در روابط بینواقع

پرسند آیا این گرایی میجویی و پذیرش جرح و تعدیل دارد. به یقین منتقدان واقعبرای سازگاری

خشونت  است و در آن شدنشدن و جهانیسنت در جهانی که به ادعای خودشان در حال کوچک

هاست همچنان موضوعیت دارد یا نه. ولی آنان که تر از جنگ میان دولتدر داخل کشورها رایج

باید  شان باشندبینیکنند برای آنکه شاهد تحقق پیشبینی میگرایی را پیشمنسوخ شدن واقع

  (1012:1394)گریفیتس، .مدتها در انتظار باشند

کنند معمواًل به گرایی تهاجمی سیاست خارجی خود را تنظیم میکشورهایی که براساس واقع

راهبردهایی  های سخت رفتاری است که در آن دولتآورند. موازنهی سخت روی میاستراتژی موازنه

های ائتالفها و ضدهای نظامی خود اتخاذ و همچنین ائتالفرا برای ایجاد روزآمدسازی قابلیت

های قدرتمندترین دولت کنند، بدین منظور که با قابلیتیجاد و حفظ میرسمی یا غیررسمی را نیز ا

چارچوب  همچنین از کشورهایی که در (19: 1390. )هنسن و دیگران، یا دولت تهدیدگر برابری کنند

رود که استراتژی بازدارندگی را در دستور کار خود قرار کنند انتظار میگرایی عمل مینظریات واقع

توسط طرف  قبولها به دنبال جلوگیری از انجام عملی غیرقابلاین استراتژی دولت دهند. براساس
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سازی است که به قصد ای که استراتژی بازدارندگی ناظر بر اصل منصرفمقابل هستند به گونه

در واقع بازدارندگی یا  (156:1394گریفیتس،). گیردجلوگیری از اقدامی مشخص صورت می

  ( 260:1391)قاسمی، .شودرفتار نامطلوب و یا جلوگیری از حمله پیگیری میباهدف جلوگیری از 

 حفظ برتری نظامی

-و فرماندهان نظامی در سال ی نظامی معتبر در اختیار نداردهاسراییل در حال حاضر یک گزین

احتمال  رو باید سطح آمادگی ارتش برای یک درگیری نظامی را افزایش دهند چرا کههای پیش

، رئیس «آویو کوخاوی» (Lev-Ram,2022). ل آتش بین اسراییل و جمهوری اسالمی وجود داردتباد

های عملیات ستاد مشترک ارتش، نیروی هوایی اسراییل در حال تقویت قدرت خود است تا برای

رسد نیروی هوایی در حال افزایش ذخایر تسلیحاتی خود است. هوایی گسترده آماده شود. به نظر می

ها و حسگرهای هوایی است. همچنین اسراییل مقادیر در حال به روزرسانی و گسترش جنگندهارتش 

های نظامی فراوانی از تسلیحات با دقت باال را ذخیره کرده است. آنها مدعی هستند که این آمادگی

اخیراً ارتش اسراییل  (Israel Radar, April 4, 2022). گیردبا هدف حمله به ایران صورت می

جنگ »ها و در های اطالعاتی خود را بهبود بخشیده است که خود را در درگیریدرت آتش و قابلیتق

روی زمینی نی نشان داده است. در همین راستا ارتش اسراییل باید اصالحات جدی در« هابین جنگ

که نیروی زمینی به سرعت عمل کند و به خوبی از آن محافظت شود، در خود اعمال کند به طوری

های ضدتانک، توپخانه و مواد شرایطی که دشمن بقای نیروی زمینی اسراییل را از طریق موشک

های نیروی دهد. ارتش اسراییل باید توانایی خود را برای بسیج سریعمنفجره مورد تهدید قرار می

 توانند به سرعت در سرزمین دشمن دست به مانور بزنند و بهذخیره و عادی )منظم( خود، که می

از طریق  اسراییل (Finkel, 2022).اهلل و حماس ضربه وارد کنند،  بهبود ببخشدنیروی نظامی حزب

سازی قدرت نظامی خود در منطقه غرب آسیاست تا بدین های تسلیحاتی درصدد بیشینهخرید

 قبال کشورهای شیوه بقای خود را تضمین کند. البته این رویکرد حاکی از نیات تهاجمی اسراییل در

 تواند باشد. منطقه غرب آسیا از جمله ایران نیز می

 دهه یک. است بوده اسراییل امنیتی مشکالت درصد 80 منبع ایران گذشته، دهه یک طول در

 از اما کند نظامی حمله ایران ایهسته تاسیسات به تا کرد پیدا دست توانایی این به اسراییل قبل

 سناریویی دو برای را خود باید حداقل اسراییل ،2021 سال در. کرد پرهیز ایحمله چنین شروع

 نظامیانشبه یا ایران که است این سناریو اولین. است داشته نقش آن ایجاد در ایران که کند آماده

 مانند کنند، حمله اسراییل به مستقیم طور به مسلح ادهایپهپ یا کروز موشک با آن به وابسته

 اسراییل اگرچه. دادند انجام سعودی عربستان نفتی تاسیسات علیه پیش سال دو آنها که حمالتی

 اسراییل که شودمی سبب احتماالً ایحمله چنین دارد، اسراییل از بهتری دفاعی هایقابلیت دارای
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 تاسیسات به اسراییل که شودمی گزینه این شامل سناریو دومین. کند حمله ایران خاک به تالفی برای

. کند حرکت ایهسته تسلیحات ساخت سمت به سرعت به ایران اگر کند حمله ایران ایهسته

 دهدمی نشان المللیبین جامعه به که چرا است زیاد بسیار ایحمله چنین انجام توانایی اهمیت

 توافقی به که کنند تالش سختی به است ممکن آنها نتیجه در. است جدی اسراییل حمله تهدید

 تشدید را ایران علیه اقتصادی هایتحریم یا کند، تضمین را اسراییل امنیت که کنند پیدا دست

 در ایران تا است شده سبب که دالیلی از یکی. کنند آماده نظامی گزینه برای را خود حتی یا کنند

 گزینه یک دارای آن که است نکرده ثابت واشنگتن که است این شود گستاخ متحدهایاالت برابر

 بین حتی یا اسراییل، و ایران بین مستقیم نظامی برخورد احتمال. است ایران برابر در معتبر نظامی

 هایقابلیت آنکه مگر ندارد اختیار در ایگزینه هیچ اسراییل اما. است اندک هنوز اهلل،حزب و اسراییل

 (Eiland. 2021). ببخشد بهبود را خود سایبری واحدهای شامل خود دفاعی و تهاجمی

رئیس بعدی ستاد کل ارتش اسراییل خواهد بود که جایگزین ژنرال « هالیویهرتزی »ژنرال 

 افزایش و مشترک ستاد موفقیت (Lev-Ram, 2022). شودمی 2023در اول ژانویه « و کوخاویآوی»

 نظامی، مسائل و نیست نظامی یفرمانده این انحصاری مسئولیت تنها اسراییل دفاعی نیروی قدرت

-سیاست یحلقه هدایت و دخالت نیازمند رود،می شمار به ملی امنیت برای حیاتی موضوعی اگرچه

 برای اسراییل دفاعی نیروی آمادگی یدرباره فراوانی هایپرسش اخیر هایسال در. است نیز مداران

 احتماالً  نیست آماده بعدی جنگ برای اسراییل ارتش که اتهام این. است شده مطرح بعدی جنگ

 تقویت باید اسراییل دفاعی نیروی لجستیکی آمادگی که است مشخص اما. است شده تکرار بسیار

 آمادگی. بگیرد قرار بررسی مورد مدت طوالنی در باید اسراییل امنیتی نیازهای که حالی در شود،

 اخیر هایسال در دهند،می تشکیل را اسراییل رزمی نیروهای اکثریت که اسراییل، زمینی نیروهای

 منجر که نشد استفاده زمینی نیروی از نظامی اخیر کارزارهای در .است یافته کاهش متعدد علل به

 و نیروها نفس به اعتماد و شد ذخیره و اجباری وظیفه سربازان میان در بودن اهمیتبی حس به

 اجباری وظیفه سربازان بین آمادگی میزان در شکاف کرد؛ تضعیف را استقرار و اعزام برای آنها آمادگی

 زند،می دامن شانوظایف انجام برای ذخیره واحدهای توانایی یدرباره تردیدها به که ذخیره، و

. شد ارتش در زمینی نیروی اهمیت کاهش به منجر که هوایی و اطالعاتی ویژه، نیروهای بر تاکید و

 تقویت برای ضروری هایگام. شود روزرسانی به باید زمینی نیروهای نقش جدید عملیاتی مفهوم در

 پیشرفته خودکار ابزارهای اغلب که مدرن نظامی نیروی یک تاسیس .شود برداشته باید زمینی نیروی

 به زمینی نیروی چنین .شود نهادینه اطالعاتی و باریآتش هایقابلیت و کندمی ترکیب یکدیگر با را

 سایبری، و اجتماعی هایرسانه در اصلی تکنولوژیکی تغییرات. دارد نیاز قدرتمند ذخیره واحدهای

 حالی در باید اقدامات این .شوند ترکیب یکدیگر با باید فعاالنه دفاع و ها،زمینه همه در باریآتش
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 (Hayman and Others, 2022).شوند گرفته نظر در نیز ایبودجه هایمحدودیت که بگیرد انجام

 دفاعی نیروی. دهد افزایش را خود زمینی نیروی توانمندی تا است گرفته تصمیم اسراییل

 نظامی حمله متعاقب احتماالً که شودمی آماده بزرگ ایمنطقه جنگ یک برای دارد اسراییل

 بمباران که دارند انتظار اسراییل دفاعی فرماندهان. شد خواهد آغاز ایران ایهسته یپروژه به اسراییل

 رهبری به اش،نیابتی هایهگرو و ایران با عیارتمام درگیری یک به منجر ایران ایهسته هایسایت

 و لبنان خاک عمق به که کرد خواهد مجبور را اسراییل زمینی نیروی درگیری این. بشود اهلل،حزب

 دارد قصد اسراییل. بشود کشورها این خاک از موشکی و راکتی یحمله مانع تا کند نفوذ سوریه

 دفاعی نیروی. بدهد ترتیب لبنان علیه را سریعی یحمله فوراً شد آغاز هادرگیری آنکه از پس

 به حمله برای هوایی نیروی حالیکه در است خود رزمی نیروهای تجهیز حال در سرعت به اسراییل

 هایماشین جدید، تسلیحاتی سیستم به خود تجهیز حال در ارتش همین در. شودمی آماده ایران

 زیادی شمار دریافت حال در ویژه واحدهای. است شده بندیطبقه هایویژگی با هایموشک و زرهی

 همچنین .دهند انجام را خود هایعملیات مستقل طور به بتوانند تا هستند انتحاری پهپادهای از

 بین، این در. است گرفته کار به را« 5 باراک» یعنی جهان در تانک بهترین اسراییل دفاعی نیروی

 اسراییل .کنندمی رصد را اوکراین در نبرد میدان در تحوالت اسراییل دفاعی نیروی از تیم چندین

 همان در خود نیروی تمام از باید و دارد نیاز دوربرد هایموشک به که است شده مصمم اکنونهم

 اطالعاتی جنگ که اندرسیده نتیجه این به اسراییل نظامی ریزانبرنامه. کند استفاده جنگ اول روزهای

 باید که داد نشان اسراییل به اوکراین جنگ همچنین. شد نخواهد سخت جنگ جایگزین سایبری و

 شهری مناطق در ترپیچیده جنگ یک برای و کرد محافظت پهپادها برابر در زرهی خودروهای از

 مفروضات و طوالنی هایجنگ از که بود این اسراییل برای اوکراین جنگ درس بزرگترین. شد آماده

 سریع پیروزی یک به آینده هایجنگ در باید روسیه، برخالف اسراییل، نتیجه در. کند پرهیز اشتباه

  (Israel Radar, November 6, 2022). کند پیدا دست

 خریدهای تسلیحاتی

 است ابزار تهاجمی اسراییل ترینمنعطف و پذیرتریناز آنجایی که نیروی هوایی دسترس

تسلیحاتی  خریدهای ،(Finkel, 2022) دهد قرار حمله مورد روز یک طول در را هدف هزاران تواندمی که

اسراییل  های تسلیحاتیدر حوزه نیروی هوایی برای اسراییل اهمیت زیادی دارد. یکی از مهمترین خرید

 35های اف جنگنده اش در قبال ایران حائز اهمیت است، خریدکه در رابطه با استراتژی نظامی

، 2021به آمریکا سفارش داد که تا سپتامبر سال  35ف فروند ا 50است. اسراییل در سه قرارداد 

و اسکادران « جنوب شیرهای» 116ها را دریافت کرد که در قالب دو اسکادران فروند از این جت 30

ها از اند. این جتدر جنوب اسراییل مستقر شده« نفاطیم»در پایگاه هوایی « عقاب طالیی» 105
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اردن و  گیری دوباره به اهدافی در سوریه، عراق، لبنان،سوختتوانند بدون عملیات این پایگاه می

اما برای حمله به ایران نیاز  (Sharp, 2022) اکثر نقاط مصر، ترکیه و عربستان سعودی حمله کنند

« پگاسوس» گیری دارند. همچنین قرار است اسراییل هشت فروند هواپیمایبه عملیات سوخت

متحده دریافت کند. این هواپیما یک میلیارد دالر از ایاالت 2.4به مبلغ « اِی 46-کی.سی»بویینگ 

در حین  هاتواند مسافر، سوخت و تجهیزات را حمل کند و به جنگندهتانکر چندکاره است که می

متحده درخواست در همین راستا اسراییل از ایاالت (Sharp,2022). رسانی کندماموریت سوخت

تسلیحاتی  این خریدهای (Egozi, 2021). را نیز کرده است« 72جی.بی.یو »های سنگرشکن دریافت بمب

نشان از این دارد که اسراییل برای حفظ بقای خود در هراس است و از نیات دیگر کشورهای منطقه 

برابر دشمنان  نیز بیم دارد و در نتیجه با خرید تسلیحات پیشرفته قصد دارد که یک بازدارندگی در

 ایجاد کند. ای خود منطقه

 پهپادی ایرانضربه اهداف موشکی و 

 تهاجمی پهپادهای و بالستیک و کروز هایموشک شامل خود تسلیحاتی ذخایر شدت به ایران

-سیستم تا است کرده مجبور را منطقه سطح در ایران مخالفان یهمه که است داده توسعه را خود

 سیستم پیوند طریق از را، خود اولیه هشدار هایقابلیت و کرده تقویت را خود هوایی دفاع های

 نظامی حضور متحدهایاالت که چرا ببخشند بهبود متحده،ایاالت و همسایگان با خود پدافندی

 (Kahwaji, 2022). دارد خاورمیانه در توجهی قابل

 تحلیلی ایمصاحبه در «تی کلنل» به مشهور 35 اف یجنگنده خلبانان از یکی گذشته یهفته

 در ایمنطقه ابرقدرت یک «تی کلنل» یگفته به. داد ارائه ایران کنونی نظامی سازهایساخت از

 رویکرد رود ومی شمار به اسراییل دولت علیه اصلی تهدید که است، ظهور حال در( اسراییل) ما کنار

 جهش یک ایران او ادعای به. کشید خواهد پیش چالش به روپیش هایسال در را اسراییل امنیتی

 ایران ایهسته تهدیدات از فراتر او هشدارهای. است داده انجام اشنظامی هایقابلیت در العادهفوق

 این در. بگیرد قرار رصد مورد باید آفریقا سراسر و سرخ دریای در ایران اقدامات او ادعای به. است

 گذشته، در. کند استفاده اوکراین با جنگ در آنها از تا است فروخته پهپادهایی روسیه به ایران اواخر

 اما فروختند،می خاورمیانه کشورهای به را خود پیشرفته تسلیحات روسیه، مثل بزرگ، هایقدرت

 ایران نظامی صنعت که ایگونه به است شده برعکس تسلیحات فروش مسیر حاضر حال در

 یحوزه در اندازه چه تا ایران که دهدمی نشان این. کندمی تامین را روسیه تسلیحاتی نیازهای

هدف  رسد چنین ارزیابی در راستای اهمیتبه نظر می (Gold, 2022). است کرده پیشرفت نظامی

 قراردادن توانمندی موشکی و پهپادی ایران صورت گرفته است. 

 ایران داخل در نظامی اهداف باید اسراییل گوید:می برجسته صهیونیست تحلیلگر لیمور، یائوف
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 باال ایران با ایهسته مذاکرات در را سفید پرچم متحدهایاالت آنکه از پس ؛بدهد قرار هدف مورد را

 خشم آنکه بدون بدهد، قرار هدف مورد را ایران ایهسته تاسیسات تواندنمی اسراییل او گفته به. برد

 تواندمی صهیونیستی رژیم اما. است شده امضا ایهسته توافق که زمانی در نشود موجب را جهانی

 گویدمی صهیونیست تحلیلگر این. کند خرابکاری پهپادها و هاموشک شامل ایران نظامی نیروی در

 از را کار این تواندمی احتماالً که کند حمله ایران داخل به باید هدف این به دستیابی برای اسراییل

 قرار اساس این بر اسراییل دفاعی تشکیالت در اصلی مفروض دهد. انجام موساد نیروهای طریق

 را اول ضربه که کرد خواهد تالش بلکه گرفت نخواهد نادیده را خود به حمله تنها نه ایران که دارد

 اما کند حمله اسراییل به پهپادهایش با که کردمی تالش ایران گذشته در. کند وارد را اسراییل به

 (Israel Radar, March 11, 2022)د. گیرمی کمک نیز هایشماهواره از امروزه

 سوریه در اسراییل هدفگیری برای دقیقی هایموشک گران اسراییلی ایرانبه ادعای تحلیل

 داندمی دقیقاً ،«ایران امور مخصوص ارتش فرمانده» به معروف کالمان، تل ژنرال. است کرده مستقر

 خاورمیانه در آنچه همه تقریباً»: گویدمی معاریو او به. دهداسالمی انگیزه می جمهوری چیزی به چه

 یمن، عراق، سوریه، بلکه نیست، ایران تنها اسرائیل نظر از ایران. «است ایران به مربوط افتدمی اتفاق

 و بزرگ تصویر به باید اسراییل که ورزدمی اصرار کالمان. هستند ایران با همراه نیز غزه و لبنان

 هایگروه و ایران تهدید برای اسرائیل که ایالعاده فوق اهمیت از بخشی عنوان به. کند نگاه هاانگیزه

 اسرائیل ارتش در جدیدی بخش 2020 ژوئن در است، قائل خاورمیانه در ایران به وابسته نظامیشبه

 و یمن و عراق مانند کشورهایی شامل. کالمن ریاست به سوم حلقه و استراتژی یک - شد افتتاح

 عنوان به غیررسمی طور به کالمان که است دلیل همین به شود،می شامل را ایران عمدتاً  سوم حلقه

 مخفیانه آرزوی ایران که کندمی ادعا کالمان. شودمی نامیده «ایران امور مخصوص ارتش فرمانده»

 ذخایر نظر از تواندمی ایران که کندمی اعتراف او. دارد ایمنطقه قدرت یک به شدن تبدیل برای ای

 تبدیل قدرتی چنین به پیشرفته نظامی صنایع و قدرتمند ارتش کرده،تحصیل جمعیت انرژی، عظیم

 برای بلندپروازی مدت بلند کشور این دارد، وجود دیگر مشکل یک فقط و»: افزایدمی کالمان. شود

 و صبر با که است رژیمی ایران حکومت که کندمی استدالل او. «دارد اسرائیل دولت بردن بین از

 و 30 هدف با آنها کنند،نمی نگاه صبح فردا به آنها. کندمی عمل بلندمدت استراتژیک انداز چشم

 (Israel Radar, September 7, 2021). کنندمی ریزیبرنامه آینده سال 40

 برقراری ائتالف نظامی

 دیپلماتیک روابط و اندرسانده امضا به اسراییل با صلح معاهدات اردن و مصر بحرین، امارات، اگرچه

 در و نداده شکل رسمی نظامی اتحاد هیچ اسراییل با اما اندکرده برقرار( نامشروع) دولت این با

 سیاسی علوم استاد ،«عبداهلل عبدالخالق». اندنکرده شرکت کشور این با دفاعی همکاری هایبرنامه
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 که چرا است نگرفته شکل عربی کشورهای و اسراییل بین نظامی اتحاد هیچ که گویدمی امارات در

 تعهدات اجرای به) ملزم را آن امضاکنندگان همه که شودمی مکتوب توافق یک شامل اتحادی هر

 بین تفاهم یپایه بر که هستیم محوری یک گیریشکل شاهد بیشتر ما او یگفته به. کندمی( خود

 یک تشکیل روی بر کار حال در عربستان و امارات افزایدمی او. دارد قرار عربی هایدولت و اسراییل

 ای،منطقه امنیت افزایش برای دارند تمایل که هستند عربی رومیانه هایدولت از متشکل محور

 که کندمی ادعا دانشگاه استاد این. باشند داشته نظامی همکاری اسراییل با هوایی، پدافند شامل

 دامن منطقه کل در هراس به پیشرفتش، حال در ایهسته یبرنامه با همراه ایران خصمانه اقدامات

 خاورمیانه در غیرعرب و عرب هایدولت از بسیاری برای مشترک دشمن یک به را ایران و است زده

 تردید تحلیلگران اما است نکرده امضا صلح پیمان یک اسراییل با عربستان اگرچه. است کرده تبدیل

 که شودمی سبب( خاورمیانه هوایی پدافند اتحاد) مید ائتالف در عربستان حضور احتمال که ندارند

 بایدن دولت وجود این با. کنند فصل و حل را یکدیگر با عمده اختالفات عربستان و متحدهایاالت

 کرده مشروط را امارات به «بی 9 کیو ام» پهپادهای و 35 اف هواپیماهای شامل تسلیحات فروش

 ی سخت اسراییلتوان در چارچوب استراتژی موازنهها را میاین ائتالف (Kahwaji, 2022). است

منطقه  که اسراییل در تالش است با برقراری ائتالف نظامی با کشورهای عربیتفسیر کرد به طوری

 ایران را در محاصره خود قرار دهد. 

 تقویت سیستم پدافند هوایی

 گنبد مانند و شودمی نصب هاکشتی روی بر «دُم -سی» به موسوم دریایی آهنین گنبد سیستم

 این در .است شده طراحی کوچک پهپادهای و هاموشک ها،راکت با مقابله برای زمینی آهنین

 رهگیری و سیستم این آمیزموفقیت ردیابی شامل که شدند سازیشبیه واقعی تهدیدات آزمایش

 سیستم گویدمی اسراییل، موشکی مدیر ،«پاتل موشه». شدمی برانگیزچالش سناریوهای در اهداف

 به جدید سیستم این او یگفته به. کندمی تقویت را اسراییل عملیاتی پذیریانعطاف «دُم -سی»

 دارای اکنون هم که شودمی تبدیل اسراییل چندالیه موشکی و هوایی پدافند سیستم از بخشی

 حمالت با آزمایش این. شودمی سه پیکان و دو پیکان داوود، فالخن آهنین، گنبد هایسیستم

 سابق مدیر و اسراییل ملی امنیت شورای سابق مدیر ایلند، گیورا. است شده همزمان ایران پهپادی

 اقدام یک با خود پهپادی حمالت از بعد اگر ایران که گویدمی اسراییل دفاع وزارت در ریزیبرنامه

 چنین او یگفته به. شد خواهد گستاخ بعدی اقدامات انجام برای تهران نشود مواجه بازدارنده

 زیاد سرعت به حمالت این شدت فوری، متقابل اقدام یک بدون اما دارد، کمی شدت حمالتی

 فاقد ایران گویدمی اسراییل، دریایی نیروی سابق یفرمانده ،«ماروم الیزر» دیگر، سوی از. شد خواهد

 است آورده روی دریایی چریکی هایفعالیت به کشور این نتیجه در است واقعی دریایی نیروی یک
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 به آمریکایی و اسراییلی اهداف به حمله برای را مسلح پهپادهای و انفجاری هایقایق که طوری به

 تا سازد پنهان را هایشفعالیت که است آسان ایران برای کندمی نشان خاطر ماروم. گیردمی کار

 خلیج بر خود هایعملیات ایران او یگفته به. شودمی نزدیک خود نظر مورد اهداف به که زمانی

-عملیات اخیراً ایران دریایی نیروی پهپادی واحد اولین البته. است کرده متمرکز سرخ دریای و فارس

 (Egozi, 2022).است کرده آغاز هند اقیانوس در را خود های

-راکت ایشامل گنبد آهنین )برسیستم پدافند هوایی اسراییل در حال حاضر چهار الیه است که 

کیلومتر(، پیکان دو )برای  300هایی با برد کیلومتر(، فالخن داوود )برای موشک 70هایی با برد 

کیلومتر(. این سپر  2000هایی با برد کیلومتر( و پیکان سه )برای موشک 1000هایی با برد موشک

 دفاعی هوایی در شکل زیر نمایش داده شده است. 

 
 (BBC News, 25 February 2013)منبع: 

شود. اسراییل جایگزین پیکان سه می 4ندی پیکان ی نه چندان دور سیستم پدافالبته در آینده

در حال ساخت این سیستم با همکاری آژانس دفاع موشکی پنتاگون است. همچنین اسراییل در 

شود. لیزر آهنین می شامل سیستمی پنجم سیستم پدافند هوایی خود است که ی الیهحال توسعه

ها و پهپادها ساخته خواهد ها، موشکبرای محافظت از اسراییل در برابر راکت« دیوار لیزری»این 

که  ی دفاعی لیزری هستنددر حال گسترش سه برنامه« رافائل»و « اِلبیت»شد. دو شرکت اسراییلی 

پایه زمینامه شامل یک سیستم لیزری مکمل سیستم پدافند هوایی کنونی خواهد بود. اولین برن
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باتری متحرک  است که در کنار و همزمان با گنبد آهنین کار خواهد کرد. دومین برنامه شامل یک

کند و سومین برنامه شامل یک سیستم شود که از نیروهای نظامی در میدان نبرد محافظت میمی

از باال، حتی در میان ابرها، تشخیص شود که بر روی پهپادها نصب شده و تهدیدات را هوایی می

را که « سِسنا» یک هواپیمای« البیت»، صنایع دفاعی اسراییل و شرکت 2021دهد. در سال می

 100 کرد به لیزر مجهز کردند و آن توانست پهپاد را با موفقیتدر ارتفاع سه هزار پایی پرواز می

 (Lappin, 2022). درصد سرنگون سازد

 و پنهانکاری مسلح، پهپادهای تا است خواسته محلی دفاعی تولیدکنندگان از اسراییل حکومت

 این هاگزارش طبق. ببرند کار به ایران علیه را آن بتوانند تا کنند تولید و طراحی را دوربردی

 خواهد قرار اسراییل ارتش اختیار در را بیشتری تهاجمی هایگزینه سرنشینبدون جدید هایسیستم

 ایجاد زیادی مشکل باختری یکرانه یا غزه نوار روی بر پرسروصدا سرنشین بدون سیستم یک. داد

 جدید پهپادهای این. بود خواهد زامشکل برد دور هایماموریت در سیستمی چنین اما کند،نمی

 جزئیات که ساخت خواهد قادر را اپراتور که باشند داشته را( مهمات) حمل خاص ظرفیت باید

 این .دارد زیادی فاصله اسراییل با پهپادی سیستم این که حالی در بکند روزرسانی به را عملیات

 را قدرتمند بسیار جنگی هایکالهک با همراه وزنسبک تسلیحاتی سیستم باید همچنین پهپادها

-طبقه اطالعات وجز که سالهاست اسراییل تاکتیکی سرنشین بدون هایسیستم توسعه. کنند حمل

 اسراییلی مسلح پهپاد دو یدرباره اطالعاتی به اسراییل مردم امروز به تا. دارد قرار شده بندی

 در( مایل109) کیلومتر 176 حداکثر  450 هرمس. پیتی هرون و 450 هرمس: دارند دسترسی

 این پروازی ارتفاع حداکثر. کند پرواز تواندمی( مایل186) کیلومتر 300 برد تا و دارد سرعت ساعت

 تواندمی پیتی هرون. بماند آسمان در ساعت 17 از بیش تواندمی و است( مایل 3.4) متر 5486 پهپاد

 که کند صعود پایی هزار 45 ارتفاع به و کند پرواز ساعت هر در( مایل 230) کیلومتر 370 حداکثر

 این آیا که نیست مشخص هنوز. کندمی سودمند رصد و شناسایی اطالعات، آوریجمع برای را آن

 گفته به. خیر یا بیاورند دست به را جدید پنهانکار و دوربرد پهپاد یک هایویژگی توانندمی پهپاد دو

 هایپلتفرم از ترکیبی شوندمی ساخته پروژه این در که جدید مسلح پهپادهای اسراییل دفاعی منابع

 (Saballa, 2022). هستند جدید هایطراحی و کنونی

 سرزمین نزدیک اطالعاتی هایقطب تاسیس حال در تدریج به اشامنیتی هایسرویس و اسراییل

 را تهران هایفعالیت نزدیک از تا کرد خواهد قادر را اسراییل شبکه این سازیفشرده. هستند ایران

 به تا دارد قصد اسراییل راستا همین دهد. در ترتیب ایران داخل را پنهانی هایعملیات و کند رصد

 مسائل تحلیلگر ،«دیوید بِن آلون». ببخشد شتاب امارات به رادارها و ضدموشکی هایسیستم فروش

 برای پایگاهی عنوان به امارات در اسراییلی رادارهای استقرار که کندمی تاکید موضوع این بر امنیتی،
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 توانندمی آنها شدند، نصب هاسیستم این که زمانی. کرد خواهد عمل ایمنطقه هوایی دفاعی آرایش

 هاسیستم این واقع در. بدهند را اشغالی هایسرزمین به ایران موشکی حمالت یدرباره اولیه هشدار

 یک بحرین و اسراییل حال، همین در. داد خواهند را حیاتی هشدار اسراییل ارتش به پیشاپیش

. کنند همکاری یکدیگر با دفاعی و اطالعاتی مسائل خصوص در تا کردند امضا را تاریخی ینامهتوافق

 باشد داشته نظر در اسراییل است ممکن گویدمی اسراییلی، دفاعی تحلیلگر ،«دومبه روجکِس امی»

 کندمی قادر را موساد و ارتش اسراییل اقدام این. سازد مستقر بحرین در را خود دریایی نیروی تا

 یدرباره ارزشمندی اطالعات و بفرستد ایران درون به را خود تجهیزات و جاسوسان ویژه، نیروهای تا

 پایگاه یک که داد نخواهد اجازه اسراییل به احتماالً بحرین که حالی در. کند آوریجمع ایران

 بحرین آبهای در اسراییل هایکشتی گاه به گاه استقرار اما کند دایر بحرین در دائمی اسرییلی

 (Israel Radar, February 8, 2022) .است موثر گزینه یک

 های نیابتیگروهضربه به 

 از را خاورمیانه رزهایم که دارد قصد ایران کنند کهمقامات امنیتی و اطالعاتی اسراییل ادعا می

 را منطقه عیتیجم نقشه تا است کرده اعزام سوریه به را شیعه نیابتی نیروهای ایران. کند ترسیم نو

ها در هراسند که در اسراییلی. سازند تبدیل شیعی دولت یک به را سوریه نهایت در و دهند تغییر

 گمان آنها به. نبود شده برایشان شناخته این از پیش که هستند روبرو رشدی به رو تهدید با سوریه

 هدایت دقیق هایموشک خصوص به جدید هایموشک تولید برای مکانی عنوان به سوریه از ایران

 تاسیسات این از یبرخ تا است آن دنبال به ایران موارد برخی در. کندمی استفاده دوربرد یشونده

 تراتژیکاس سیستم از بخشی به سوریه که گفت باید خالصه طور به. سازد منتقل زمین زیر به را

مسشتاری  رحضو (Gold, 2022). دهدنمی رخ خالء در موضوع این. است شده تبدیل منطقه برای ایران

یکی  لهوفصل این مسئهای امنیتی اسراییل تبدیل شده است و حلنگرانیایران در سوریه به یکی از 

 از ارکان اصلی استراتژی نظامی اسراییل در قبال ایران است. 

ی شمالی، های اخیر ارتش اسراییل آمادگی خود را برای یک منازعه در جبهههمچنین در سال

دریایی و زمینی  داده است. نیروهای هوایی،فزایش ااهلل به عنوان متحد ایران، به خصوص علیه حزب

ی پیشرفته اند. تسلیحاتی شمالی برگزار کردهاسراییل مانورهایی را با توجه به سناریوی جنگی در جبهه

رسانده  این باور جدید خریداری شده است و ارتش اسراییل طرح جنگی دارد که سران ارتش را به

  (Lev-Ram,2022) .های نظامی نصراهلل را نابود سازدابلیتاست که ارتش این ظرفیت را دارد که ق

ها و اسراییل از منازعات پیشین متفاوت است. در جنگ بعدی استراتژی - اهللجنگ بعدی حزب

بیشتری همراه خواهد  شود و احتماالً از جنگ پیشین با تلفاتهای جدید به کار گرفته میتاکتیک

، دو تحلیلگر اطالعاتی در موسسه مطالعات امنیت «ایتای شاپیرا»و « ایتای برون»ی بود. به گفته
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در جنگ  کند.ملی اسراییل، اسراییل متوجه شده است که اتکای صرف به قدرت آتش کفایت نمی

ها را به سوی اسراییل شلیک سابقه از موشکهای نیابتی ایران حجمی بیاهلل و گروهبعدی، حزب

ارتش اسراییل  های ارتش را مختل سازند.گی غیرنظامی و عملیاتخواهند کرد با این هدف که زند

همچنین  هزار راکت شلیک خواهد کرد. 4کند که در اولین روزهای جنگ آینده به طور روزانه برآورد می

های نظامی و پایگاه ی خود را به درون اسراییل خواهد فرستاد تا شهرهااهلل هزاران نیروی زبدهحزب

تسلیحات  ی اطالعات هدفمند وتر بر پایههای کشندهرف کنند. ارتش اسراییل نیز قابلیتاسراییل را تص

جنگ بعدی با  دهد که اولین روزهایقدرتمندتر کسب خواهد کرد. برآوردهای اسراییل نشان می

 ی احتمالی، هر دو طرف احتماالً هاای همراه خواهد بود. با توجه به میزان تخریبهای گستردهویرانی

پیش از آنکه  کنند تا به سرعت به اهداف خود دست پیدا کنند و به جنگ پایان دهندتالش می

فرسایی را متحمل شوند. برخی پیامدها برای اسراییل غیرقابل پذیرش ی طاقتمجبور شوند هزینه

در چنین  های مرزی.اهلل به شهرکی موفق حزباست مانند تخریب گسترده در داخل یا حمله

ی قاطعانه به یک پیروزی مشخص گیرد تا با یک حملهی ارتش تحت فشار زیادی قرار میشرایط

برای اسراییل  ترین گزینهدست پیدا کند. در شرایط تنش شدید، اسراییل چندین گزینه دارد. فوری

حاضر  اهلل در لبنان است. رهبران اسراییل در حالگیری حزبتخریب لبنان و محو مراکز تصمیم

ی دیگر نفوذ عمیق به خاک سوریه اند که دست به چنین اقدامی خواهند زد. گزینهکردهتهدید 

رد مو ای اسراییل را از خاک سوریهنظامی ایران یا نیروهای سوریههای شبهاست به خصوص اگر گروه

-دها پیامگزینه مله مستقیم به ایران خواهد بود. هر کدام از اینی سوم حهدف قرار بدهند. گزینه

خواهد  ثباتی اسراییل رژیم اسد را بیتوجهی خواهد داشت. در سوریه حمالت گستردههای قابل

خواهد شد و  ای بزرگتری را سببهای منطقهکرد. بمباران استراتژیک اهدافی در داخل ایران لرزه

تمایل  کند. حداقل در تئوری، اسراییل و ایرانهای بزرگ را تحریک به مداخله در منطقه میقدرت

طرف در پی  های شدیدی برای دوعیار پرهیز کنند چرا که هزینهدارند که از وقوع یک جنگ تمام

   (Israel Radar, October 7, 2022) خواهد داشت.

ی هوایی در سوریه و دیگر حمله 400تاکنون بیش از  2017گوید از سال ارتش اسراییل می

ایش انجام منطقه از کارزار حمله به ایران و متحدینهای منطقه غرب آسیا به عنوان بخشی بخش

کند که با هدف بازدارندگی یاد می« هاجنگ بین جنگ»داده است. اسراییل از این کارزار به عنوان 

باره اسراییل، در این ، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی«عامیکم نورکین»شود. در برابر ایران انجام می

آمیز نبوده است، اما بدون فعالیت ما وضعیت ممکن است درصد موفقیت 100این کارزار »  گوید:می

سیستم  اهدافی که اسراییل آنها را مورد اصابت قرار داده است شامل موارد زیر است:«. بدتر شود

و  کنندایران آنها را فرماندهی می پدافند هوایی ساخت روسیه، پایگاه پهپادی که مشاوران نظامی
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تحلیل » گر شرکت، تحلیل«استفن کوهن» در لبنان. اهللپذیر دقیق حزبهای موشک هدایتسیستم

شدن  کند حمالت اسراییل موجب کشته، یک شرکت مشاوره اسراییلی، ادعا می«استارامنیت نورث

بانی پشتی نظامیان موردو شبه اینظامی ایرانی، سربازان سوریه نفر شامل فرماندهان 300بیش از 

ایران شده است. در ابتدا تمرکز این کارزار بر روی سوریه بود چرا که از طریق این کشور تسلیحات 

مورد حمایت  شود. اما به تدریج این کارزار به جنگجویاناهلل ارسال میایرانی برای اعضای حزب

ی ایران در سوریه ها به طور مستقیم مواضع نظامایران در سوریه گسترش یافت و پس از آن اسراییلی

امنیت ملی  ، پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات«کارمیت والنسی»را مورد حمله قرار دادند. خانم 

کند به سبب این کارزار نظامی نیروهای ایرانی عمدتاً از مواضع خودشان در نزدیکی اسراییل، ادعا می

اند. او در کرده ه نقل مکانتر در شرق سوریهای امنمرزهای اسراییل عقب نشینی کرده و به مکان

های نظامی کامالً آماده این یک استراتژی کارآمد است، اما برای مقابله با سنگربندی» افزاید:ادامه می

نفوذ گسترده خود  گویند ایرانگران نظامی میتحلیل«. ناشی از آن، ناکافی است ایران و تهدیدات

اهلل و هنوز به حزب رهبری این کشور نفوذ دارد اعضای را در سوریه حفظ کرده است، هنوز در میان

هدف قرار  توانند اسراییل را یک دقت فزاینده مورددهد که میهای پیچیده موشکی میسیستم

توان فهمید که تمرکز حمالت ای که ژنرال نورکین به نمایش گذاشته است میدهند. طبق نقشه

ژنرال بازنشسته  ،«اوریون عساف»یل  بوده است. اسراییل بر دمشق و نزدیک مرزهای سوریه با اسرای

کارزار اسراییل توانایی ایران برای تالفی علیه اسراییل را کاهش داده است. اما او  :گویداسراییلی، می

 افزاید:می کند که این استراتژی خطرات دیگری را برای اسراییل به وجود آورده است. اواذعان می

در  -شودتر میین اسراییل و ایران که روز به روز آشکارتر و مستقیمبا چندین حمالت متقابل ب» 

اسراییل  رود. جنگ در سایه بین ایران وخطر افزایش تنش باالتر می -دریا، حمالت پهپادی و موشکی

ی جدیدی وارد شده است به طوری که طرفین برای انجام عملیات نظامی به پهپاد به مرحله

که  گوید کارزار نظامی اسراییل باید تا زمانیمی« نورکین»اند. ژنرال دهوابستگی بیشتری پیدا کر

 (Nissenbaum, 2022). تهدید ایران پابرجاست، ادامه پیدا کند

 یهمه در آنچه است. شده داده نسبت اسراییل به است شده سوریه به که مهمی هوایی حمالت

 است شده وارد آسیب سوریه غیرنظامی هایزیرساخت به که است این است مشترک حمالت این

 این. پردازدمی ایران تقویت به آنها طریق از دیگران، اجبار یا خودش یاراده بر بنا اسد، حکومت که

 و ایران بین اختالف ایجاد هدف با که هاستجنگ بین استراتژی کارزار یادامه ظاهراً حمالت

 شدت اما. دهد نشان را ایران از میزبانی یهزینه اسد حکومت به تا است شده تدوین سوریه

 بر تمرکز گذشته در اگر. نیست انگارینادیده قابل سوریه ملی هایزیرساخت علیه حمالت سرعت و

 و سوریه هایزیرساخت به آسیب روی بر زیادی تاکید اخیر حمالت در بود، ایران به آسیب روی
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 بازسازی سنگین بار که هافرودگاه یعنی -سوریه حکومت برای حساس هدف روی بر خاص طور به

 از شفاف، پیام یک ارسال برای اسراییل انگیزه. است شده -کشندمی دوش به را سوریه اقتصادی

. است مشخص ای،هسته توافق از نظرصرف سوریه، در ایران استحکامات علیه مستمر فعالیت طریق

 به اسراییل تا است شده موجب سوریه و روسیه ایران، سوی از واکنش عدم با همراه تحوالت این

 (Kaduri, 2022) . ببخشد شدت خود هایجنگ بین کارزار

 عنصر یک یدهندهنشان است، شده داده نسبت اسراییل به که سوریه، به اخیر هوایی حمالت

: گیردمی صورت اصلی هدف سه با حمالت این. است شمالی مرزهای قبال در اسراییل استراتژی در مهم

 ایجاد طریق از رانای نیابتی نیروهای و اهللحزب توسط نظامی وسازهایساخت از جلوگیری. 1

 شیعه نیابتی نیروهای هایزیرساخت به آسیب. 2 اهلل،حزب به استراتژیک تسلیحات انتقال در اختالل

 تالش .3و اندشده مستقر اسراییل علیه جبهه یک گشودن برای آنجا در که سوریه جنوب در

 بین کمپین» اسراییل سالها این طول در. دمشق و تهران بین اختالف ایجاد برای مدتطوالنی

-سنگر. است بوده همراه موفقیت با هاسال این طول در کمپین این.است انداخته راه به را «هاجنگ

 به نیروها استحکام این. است نیافته تحقق مطلوبی صورت به هنوز سوریه در ایرانی نیروهای بندی

 یافتهسازمان طرح یک بدون قدس نیروی. است شده تضعیف وسعت و سرعت لحاظ از آشکاری طور

 صورت «هاگجن بین کمپین» قالب در که عملیاتی صدها. دهدمی ادامه سوریه در خود فعالیت به

 روند هب فراوانی آسیب اسراییل گذشته، سال پنج طول در. است بخشیده شدت امر این به گرفته

 لبنان اهلل حزب اوقات گاهی و سوریه به تهران از دقیق تسلیحات اجزای شامل تسلیحات انتقال

 بهرا  راییلاس سوریه، در ایرانی اهداف به هاسال این طول در اسراییل حمالت. است کرده وارد

 اقدام به ستد خاورمیانه سراسر در ایران هایخرابکاری علیه که است کرده تبدیل مهم بازیگری

 بالقوه شریک یک به را آن و است کرده تقویت را اسراییل ایمنطقه موقعیت واقعیت این. است زده

 ایران، عنیی مشترک، دشمن یک علیه سنی کشورهای دیگر و فارسخلیج حاشیه هایدولت برای

 و «هاجنگ بین کمپین» علت به سوریه جنوب در ایرانی نیروهای که حالی در. است کرده مبدل

 را تصور این نباید برندمی سر به رکود حالت در آشکاری طور به سوریه، در داخلی جنگ فروکش

 ایرانی یروهاین استحکام واقع در. است شده تضعیف منطقه در اشعمده نقش و اهللحزب که کرد

حمله به  (Valensi, 2022). است کرده حفظ را سوریه داخل و جنوب در اهللحزب موقعیت و قدرت

ای گونه به های نیابتی در واقع اقدامی در راستای تقویت بازدارندگی اسراییل در برابر ایران استگروه

ای ضربه ای خود شامل لبنان، سوریه و حماس به اسراییلکه ایران نتواند از طریق متحدین منطقه

 وارد کند. 
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 های نظامیبرگزاری رزمایش

 هایسال در اسراییل دفاعی نیروی رزمایش بزرگترین جزئیات اسراییل، دفاع وزیر ،«گانتز بنی»

 شده سازیشبیه جنگ یک و ایران به شده سازیشبیه حمالت شامل رزمایش این. کرد افشا را اخیر

 ایران به که پیامی". شودمی غزه و لبنان سوریه، در ایران نیابتی نیروهای علیه جبهه چندین در

است  خود نظامی هایگزینه ارزیابی حال در اسراییل حکومت. بود نخواهد اشتباه شد خواهد ارسال

 باید ایران .دهد انجام گیرد،می تصمیم آن یدرباره حکومت که را اقدامی هر تا است آماده ارتش و

 موجب اوکراین در جنگ. باشد سوریه سوی به باید هاچشم همه حاضر حال در اما. "باشد نگران

 حالیکه در و کند منتقل سوریه از خارج به را خود تجهیزات و نیروها از برخی روسیه تا است شده

 مصمم هااسراییلی. کند پر را آن خالی جای تا دارد تالش ایران کندمی ترک را سوریه روسیه،

 مهم تاسیسات و هاپایگاه نیز و اسراییل - سوریه مرز. بیفتد اتفاقی چنین ندهند اجازه که هستند

 و تاسیسات ساخت به ایران. است بوده اخیر هایسال در مهمی هایدرگیری شاهد سوریه، در

 به اسراییل و. بدهد قرار هدف مورد را اسراییل آنجا از تا دهدمی ادامه زدهجنگ کشور این در پایگاه

 «هاجنگ بین جنگ» را خود عملیات اسراییل. دهدمی ادامه تاسیسات آن نابودی برای هایشتالش

 جمهوری که جایی هر و سوریه لبنان، در ایران تاسیسات به زدن ضربه هدف با کارزار این. نامدمی

 که کرد تاکید باید. پذیردمی صورت است، اسراییل با جنگ برای شدن آماده حال در اسالمی

 اسراییل به اول بار برای آنها که دهدمی قرار هدف مورد را ایران نیابتی نیروهای زمانی تنها اسراییل

 که چرا نیست کارآمد دیگر گزینه این که اندشده متوجه اسراییل رهبران اما. باشند کرده حمله

 همچنین اسراییل. سازد مستقر اسراییل مرزهای نزدیکی در تهاجمی تاسیسات است مصمم ایران

 تسلیحات این .کندمی نظامی اقدام نامدمی بازی یتغییردهنده را آنها که تسلیحاتی قاچاق علیه

 (Nagel, 2022). هستند دقیق یشوندههدایت تسلیحات همان

 یحمله آن در که کرد آغاز را ماههیک نظامی رزمایش یک اسراییل 2022می  ماه پایان در

-بی یگستره و سطح یک در «آتش هایارابه» رزمایش. شد سازیشبیه ایران به گسترده هوایی

 باالترین تحول حال در پیوسته طور به منطقه یک در تا کرد آماده را ارتش و شد انجام ایسابقه

 داده انجام امروز به تا اسراییل که نظامی رزمایش بزرگترین عنوان به. کند حفظ را آمادگی سطح

 فرماندهان همه رزمایش این در. کردند شرکت رزمایش این در ذخیره و وظیفه سرباز هزاران است،

 عملیات انجام با آمریکا هوایی نیروی ایران، به پیام با هدف ارسال. داشتند حضور اسراییل نظامی

 با اسراییل. کرد شرکت رزمایش این هوایی بخش در اسراییلی هایجنگنده به رسانیسوخت

 گذشته سال از ایران با مقابله هزینه. کندمی آماده سناریوها همه برای را خود ،نظامی قدرت افزایش

 گذشته هایسال در ،های اطالعاتی اسراییلبه ادعای دستگاه. است کمتر بعد سال به نسبت و بیشتر



 

 93 

اتژ
تر

اس
 ی

ظام
ن

 ی
سرا

ا
یی

 ل
ور

مه
 ج

ابر
 بر

در
 ی

الم
اس

یا ی
ان

ر
 (

20
22

-
20

20
)

 

 تهدید با امروز اما کردمی مقابله( غزه نوار) جنوب از و( لبنان)شمال از هاییراکت با باید اسراییل

 ایران ایهسته اهداف به حمالت «آتش هایارابه» رزمایش. است مواجه نیز ایران سوی از ایفزاینده

 اسراییل ارتش برای چالشی تواندمی ایران پنهانی و زیرزمینی ایهسته تاسیسات. کرد سازیشبیه را

 چرا بگیرد نظر در را منطقه سراسر در ایران نیابتی نیروهای فعالیت باید اسراییل همچنین. باشد

 ارتش. بزنند تالفی به دست ایران علیه اسراییل اقدام اولین با توانندمی نظامیشبه هایگروه این که

 شودمی نامیده «منزل وحی» یا «گاسپل» که مصنوعی هوش پلتفرم از رزمایش این در اسراییل

 پلتفرم این از استفاده با. کرد استفاده واقعی زمان در اهداف خصوص در اطالعات آوریجمع برای

 (Carlin, 2022). شد خواهد تولید هدف هزاران هستند حرکت در نیروها حالیکه در

 گیرینتیجه

 رانیا یو موشک ینظام یو توانمند یااست تا برنامه هسته دهیکوش لییاسرا ریاخ یهادر سال

 یاتیح دیتهد کیخود بلکه  یمل تیامن هیو بالقوه عل یفور ،یجد دیتهد کیرا نه تنها به عنوان 

در تالش  لییاسرا ا،یدر منطقه غرب آس یاسیس یفضا نیبکشد. در چن ریبه تصو یجهان تیامن یبرا

خود را در منطقه حفظ کند. کوشش  ینظام یمختلف برتر یهاوهیاز ش یریگبوده است تا با بهره

 لییکه اسرا یدارد به طور لییاسرا ینظام نیدر دکتر یاساس یگاهیجا ینظام یتوانمند یدر ارتقا

 یهاانواع کمک افتیسو و در کیاز  یمهم و حساس دفاع عیدر صنا یگذارهیتا با سرما کوشدیم

از جمله  یامنطقه گرانیباز گریخود در برابر د ینظام یبرتر گرید یاز سو متحدهاالتیاز ا ینظام

 را حفظ کند.  رانیا

خود  یروز در دو بخش نظام یهایدر تالش بوده است تا از تکنولوژ لییاسرا گرید یسو از

 یماهایو هواپ 35اف  یهاجنگنده دیبا خر ییهوا یروین تیتقو .را داشته باشد یحداکثر یاستفاده

فالخن داوود،  ،ییایدر ،ینیزم نیخود شامل گنبد آهن ییپدافند هوا ستمیس تیرسان و تقوسوخت

برخوردار  16و اف  15 اف یبانیکه از پشت 35اف  یها. دارا بودن جنگندهنیآهن زریو ل سهدو و  کانیپ

 جادیا نی. همچنزیادی دارد تیاهم لییاسرا ییهوا یروین یحمله به اهداف دوردست برا یباشند برا

ها و راکت کیتبالس یهامقابله با موشک یبرا لییاسرا یتوانمند یبیترک ییپدافند هوا ستمیس کی

مطمئن خواهد شد  یادیتا حدود ز لییخود اسرا یپدافند یتوانمند شیبا افزا. دهدیم شیرا افزا

 یموشک حمالت یدرباره لییوجود اسرا نیرا خواهد داشت. با ا رانیا یمقابله با واکنش نظام ییکه توانا

 یجبهه همزمان یحمله رتدر صو ستیلبنان و حماس نگران خواهد بود و مشخص ن ران،یهمزمان ا

 چگونه عمل خواهد کرد.  لییاسرا یهیچندال ییپدافند هوا ستمیمقاومت س

 ،یاهلل، حماس و جهاد اسالممانند حزب ا،یدر منطقه غرب آس رانیا یابتین یهابه گروه ضربه

حمالت  با انجام لییاسرا ریاست. در دو سال اخ رانیا هیعل لییاسرا ینظام یاز ارکان مهم استراتژ یکی
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راستا،  نیآنها بکاهد. در هم ینظام یها تالش کرده است تا از توانمندگروه نیخود به مواضع ا ییهوا

 یرویاز ن یریگها با بهرهگروه نیبه ا حاتیتا از انتقال تسل انددهیکوش لییاسرا ییایو در ییهوا یروین

در  هیسور یهابه بمباران فرودگاه لییاسرا ییهوا یروین یکه حت یاکنند به گونه یریجلوگ ینظام

 زیپره حاتیحامل تسل یماهایانهدام هواپ از لییوجود اسرا نیآورده است. با ا یدمشق و حلب رو

 کند.  یریدر منطقه جلوگ اریجنگ تمام ع کیکرده است تا از وقوع 

خود  یگذاشته است تا بتواند حضور نظام لییاسرا اریدر اخت یفرصت میابراه یهامانیپ تینها در

کند. در واقع  هیتوج یو امارات متحده عرب نیبا بحر ینظام یهمکار را به بهانه فارسجیخل یدر آبها

است هرچند  رانیا هیعل یعرب -یعبر یائتالف نظام کی جادیا یبزرگ به سو یگام هامانیپ نیا

 ائتالف وجود دارد.  نیا یریگدر برابر شکل یو فن ینظام ،یاسیموانع س

تالش خواهد  کپارچهی ینظام یاستراتژ کیهمه موارد فوق در  بیبا ترک لییاسرا رسدینظر م به

موازنه  کیکند تا  یتیمسائل امن ریاطراف خود درگ یکرده و در مرزها یرا مهار نظام رانیکرد که ا

احتماالً  یطیشرا نیکند. در چن جادیاو لبنان  هیدر سور رانیا ینظام یدر برابر حضور مستشار ینظام

 هیدر سور یرانیبه اهداف ا ییمعطوف به حمالت هوا رانیا هیعل لییاسرا ینظام یمرحله اول استراتژ

 در دستور کار قرار خواهد گرفت. رانیا یابا برنامه هسته یمقابله نظام یخواهد بود و در مرحله بعد
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