
 

 

 
 

 
 

 

 از منظر غافلگیری نظامی امنیتی لبنان روزه 33جنگ بررسی و تحلیل مقاله پژوهشی: 
20.1001.1.20084897.1400.19.86.2.9 

 3رضا کلهر ،2ناصر پورصادق ،1پورنظامیقدیر 

 20/28/0022 :مقاله پذیرش                                                                                          20/27/0022: مقاله دریافت
 

 چكیده
الت مهم و صورت گرفت از تحوّ ا...حزب ویژه علیه لبنان به رژیم صهیونیستیتوسط  م .۶۰۰۲که در سال  روزه ۳۳جنگ 

 5۳31/ تیرماه ۶۰۰۲به لبنان در ژوئیه  رژیم صهیونیستیی جانبهتهاجم وسیع و همه است. غربی جنوبآسیای تأثیرگذار منطقه 

ششمین  درواقعکه  روزه ۳۳است. جنگ  رژیم صهیونیستیعات اعراب و عطفی در مناز یانجامید، نقطه طول بهروز  ۳۳که 

تر و در نوع خود طوالنی رژیم صهیونیستیهای پیشین رود، در مقایسه با جنگمی شمار به رژیم صهیونیستیجنگ اعراب و 

رژیم جانبه زیرا در این نبرد سنگین و همه ؛فرد استالعاده و منحصربهنظیر و از ابعاد مختلف و متفاوتی دارای اهمیتی فوقبی

بنابراین تهاجم  ؛پیش از جنگ با هماهنگی و حمایت آمریکا برای خود تعیین کرده بود دست نیافتبه اهدافی که  صهیونیستی

رژیم این موفقیت، معادالت داخلی لبنان،  تبعبهبا پیروزی رزمندگان مقاومت اسالمی پایان یافت و  رژیم صهیونیستیی گسترده

اصلی  سؤالپاسخ عالمانه به این  دنبال بهاین مقاله  گردید.تغییر و تحوّالت جدید و اساسی  و منطقه دستخوش صهیونیستی

 حزب ا...صورت تأیید غافلگیری  در "چار غافلگیری شد؟د حمله رژیم صهیونیستیدر آغاز لبنان  حزب ا...آیا " که :ستا

 اند؟هبود در شروع جنگ چه لبنان حزب ا...غافلگیری علل و عوامل  -5 گردد:االت فرعی مطرح میؤس ،لبنان در شروع جنگ

 ؟اندماکددر آینده  از منظر رویکردی، ساختاری و روشی امنیتی-کارهای پیشگیری از غافلگیری نظامیراه -۶

 باز) پرسشنامه و مصاحبه شامل کیفی و کمی هایداده ترکیب از و بوده ایتوسعه کاربردی تحقیقات یمرهزُ در پژوهش این

حجم جامعه آماری و انتخاب  .است شدهاستفادهبا رویکرد آمیخته  تحلیلی –توصیفی تحقیق روش همچنین از و (بسته و

چند ماه قبل از  زمانی لحاظ به پژوهش این قلمرو نفر بوده است. 0۰و به تعداد  شمار تمامصورت هدفمند و اعضای جامعه به

حوزه قلمرو نفوذ  مکانی ازلحاظو  م .۶۰۰۲تا پایان سال ( م .۶۰۰۲ ژوئیه)رژیم صهیونیستی علیه لبنان  روزه ۳۳شروع جنگ 

عوامل در ادامه علل و  .باشدمیراهکار پیشگیری از غافلگیری نظامی امنیتی  ارائه موضوعی ازلحاظانقالب اسالمی و 

ها و علل غافلگیری، راهکارهای برای رفع ضعف درنهایتو بندی رتبه AHPروش به قرارگرفته موردبررسیغافلگیری 

و  مؤلفه 9باالدستی، االت پژوهش، ضمن مطالعه اسناد ؤگویی به سپاسخ جهت درنهایتو  رویکردی، ساختاری و روشی ارائه

ورز نظرات خبرگان امر های اندیشهغافلگیری احصاء گردید و در قالب سه پرسشنامه و برگزاری هیئت یدر حوزه گویه ۲۰

 فلگیری نشده است.اوسه روزه دچار غلبنان در ابتدای جنگ سی حزب ا...اخذ گردید و معیّن شد که 

                                                           
 .ی دانشگاه عالی دفاع ملیعلمئتیهدانشیار و عضو  .1

 .ی دانشگاه عالی دفاع ملیعلمئتیهو عضو  استاد .2

   Rezakalhor@chmail.ir مسئول(رشته علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی )نویسنده  دانشجوی دکتری .3

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 50۰۰، زمستان 3۲سال نوزدهم، شماره 

 ۶2-1۶دوم، از صفحه  مقاله

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084897.1400.19.86.2.9
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084897.1400.19.86.2.9
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  پیشگیری غافلگیری نظامی امنیتی،، روزه ۳۳جنگ لبنان،  حزب ا... واژگان کلیدی:
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 مقدمه
جنوگ   ،یک درگیری ساده نبوود  افتاد اتفاقسه روز میان رژیم صهیونیستی و لبنان وطی سی آنچه

 بوه ای را ها، مواضوع و نتوایگ گسوترده   خود واکنش دنبال بهای که بود؛ جنگی در ابعاد وسیع منطقه

های عربی و همسایگان خوود،  های گوناگون رژیم صهیونیستی با کشورجنگ باوجود داشت. همراه

 دلیول  بوه ردار اسوت. ایوج جنوگ    فوردی برخوو  های منحصوربه سه روزه لبنان از ویژگیوجنگ سی

را بورای   فراوانیهای سنگیج و گستردگی و مدت طوالنی آن به جنگ ششم معروف است و هزینه

الت و ایجاد معادالت جدیدی در سطح لبنان، منطقه و گذاشت. جنگ ششم به تحوّ جای طرفیج بر

 جهان موجب شد.

عطفوی در  ی در برابور رژیوم صهیونیسوتی، نقطوه     حزب ا...وسه روزه و مقاومت بنابرایج جنگ سی

 هیتووج قابول  شود و تأثیر و تأثراتمحسوب می غربی جنوبآسیای تحوالت و رویدادهای منطقه 

 است. گذاشته جای را در منطقه و جهان بر

بوه   منودان عالقوه نخبگوان و  ی مختلف توسط پژوهشگران، هااز دیدگاه وسه روزهسیجنگ تاکنون 

الت بسویار مهوم در   ؤااز موضوعات و سو  یاست. یک قرارگرفته موردبررسی محور مقاومتادبیات 

دچوار   ،صهیونیسوتی  رژیوم در شوروع حملوه   ( حوزب ا... ) لبنوان کشوور  ایج است که آیا ایج حوزه 

 بوده است؟ چه، آنغافلگیری شد؟ اگر دچار غافلگیری شد علل و عوامل 

ظهوور جریانوات    ازجملوه الت سیاسی، نظامی و امنیتوی در دو دهوگ گذشوته    همچنیج با توجه تحوّ

 امنیتوی،  -ت سریع در تهدیدات نظامیهای نبرد و تغییراتر شدن صحنهتکفیری در منطقه و گسترده

چه تصمیماتی  متضمج ، پیشگیری از غافلگیریوسه روزهسیجنگ  هایآموخته درسبا استفاده از 

 خاذ نمود؟و چه راهکارهایی را باید اتّ استبرای آینده 

از برخوردار اسوت کوه   ای العادهفوق و ضرورت از اهمیتاز ایج منظر  وسه روزهسیمطالعه جنگ 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:ن جمله میآ

خاذ اتّ خصوص شروع آن وبه وسه روزهسیجنگ  یدر برهه لبنان های کشورشناسایی ضعف (1

امی و امنیتی برای جلوگیری از بروز تهدیدات مشابه با توجه به کثرت تهدیدات نظتدابیر الزم 

 .غربی جنوبآسیای موجود در منطقه 

هوا بووده و در   در جنوگ  مورداسوتفاده تمرکز بر موضووع غوافلگیری کوه یکوی از ترفنودهای       (2

 .ایمشاهد آن بوده کراتبهفتنه تکفیری  همچونهای اخیر جنگ
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جاری و  نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات گیر تصمیمساز و کمک به مراجع تصمیم (3

 .آینده

کارهای در صورت ضعف در شناخت علل و عوامل غافلگیری نظامی و امنیتی، شناخت راه (0

پیشگیری از آن دچار ضعف شده و احتمال بروز مصادیق غافلگیری در آینده افزایش خواهد 

 .یافت

از منظر غافلگیر شدن یا  وسه روزهسیروع جنگ ش بررسی و تحلیل» مقالههدف اصلی ایج 

 :باشندمی زیر شرح بهبوده و اهداف فرعی آن « نشدنغافلگیر 

علل و عوامل ، وسه روزهسیدر شروع جنگ  (حزب ا...) لبنان در صورت تأیید غافلگیر شدن (1

 گیرد.قرار  موردبررسیآن 

امنیتی در آینده  -کار پیشگیری از وقوع غافلگیری نظامیراه علل و عوامل احصاء شده برمبنای (2

 پیشنهاد گردد.

در شروع جنگ  (حزب ا...) لبنانآیا » پژوهش عبارت است از: اصلی ؤالسبا توجه به اهداف مقاله 

 «غافلگیر شده است؟ وسه روزهسی

 :باشندفرعی پژوهش موارد ذیل می سؤاالتهمچنیج 

، آنعلل و عوامل ، وسه روزهسیدر شروع جنگ  (حزب ا...) لبناندر صورت غافلگیر شدن  (1

 اند؟بوده چه

در آینده از منظر رویکرد، ساختاری و روشی امنیتی  -کارهای پیشگیری از غافلگیری نظامیراه (2

 ؟اندماکد

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

لیکج در  شدهانجامهای متعددی پژوهش ،وسه روزهسیجنگ و موضوع غافلگیری در خصوص 

تأثیر جنگ » خود با عنوان مقالهدر  ؛(1327) شفیعیآقای شود. پرداخته می آنایج مقاله به سه مورد 

در ایج نبرد سنگیج و  رژیم صهیونیستی گیرد:نتیجه می «ای ایرانلبنان بر موقعیت منطقه روزه 33

به اهدافی که پیش از جنگ با هماهنگی و حمایت آمریکا برای خود  رژیم صهیونیستی جانبههمه

با پیروزی رزمندگان مقاومت  رژیم صهیونیستیج کرده بود دست نیافت و تهاجم گسترده معیّ
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و منطقه  رژیم صهیونیستیایج موفقیت، معادالت داخلی لبنان،  تبعبهاسالمی پایان بافت و 

 ای ایران تقویت گردید.مچنیج جایگاه منطقهدستخوش تغییر و تحوّالت اساسی و ه

 گیرد:نتیجه می« اسرائیل به لبنان 2118اهداف تجاوز »در مقاله خود با عنوان ؛ (1328) ستودهآقای 

 به و دولت لبنان تو مالی هنگفتی را برای ملّ های انوسانیگرچه زیوان« 2118»حمله نظامی ژوئج 

 دنبال بهت لبونان بستگی و یکپارچگی ملّهم برای آمیز دیگری راآورد، اما تجربه موفقیت همراه

 کوه و خارجی نوشان داد رغم موانع و مشکالت داخلیلبنان علی حزب ا...داشت. در ایج جنگ، 

نابرابر  شدتبهوجود دارد و برای اولیج بار در یک جنگ  اسرائیل اموکان مقابله و شکست رژیم

 ای شد.و منطقه ملی سطوح وافتج اهداف اسرائیل درتوحقق ی از موانع

 حزب ا...تأثیر انقالب اسالمی ایران بر جنبش »(؛ در مقاله خود با عنوان 1323خانم گرمابدشتی )

تا مردم ایج  پیروزی انقالب اسالمی ایران و گفتمان برخاسته از آن باعث شد گیرد:نتیجه می« لبنان

عنوان عمق لبنان به حزب ا...به مبارزات خود انسجام دهند و بعدها  خصوص شیعیان آنسرزمیج به

 صهیونیستی رژیمها در مقابل تجاوزات از آن مؤثرترها و تر از دیگر گروهراهبردی ایران قوی

 ایستاده و در بازسازی لبنان خود را نشان دهد.

 :شناسی مفهوم -

 غافلگیری: 

خبر شخصى به شخص دیگر یا دیده شدن اثر حمله بىدر لغت حالتى است که در  غافلگیرى

که . غافلگیری حالت و صفت کسی است آیدمى به وجوددر حال انجام عملى غیرمنتظره  شوخصى

 (2101 :1321 دهخدا،) .شودست که غافلگیر غافلگیر کند/ حالت و صفت کسی ا

در زمان، مکان و  ساختج ضربت به دشمج وارد عبارت است از:غافلگیری  در اصطالح نظامى

غافلگیری یعنی تک به  انتظار و آمادگی پذیرش و واکنش الزم علیه آن را نداشته باشد. حالتى که

ها، پوشیده دشمج در زمان و مکان و طریقی که برای آن آمادگی نداشته باشد. مخفی داشتج طرح

ر حرکات در داشتج حرکات و استعدادهای خودی، عملیات پوشش و فریب تاکتیکی و سرعت د

شود. بسیاری از و سرعت حاصل می ءغافلگیری نقش دارند. غافلگیری با حفظ اسرار نظامی، اختفا

 (810: 1328رستمی، ) .اندعنوان یکی از اصول جنگ پذیرفتهرا به« غافلگیری»های جهان ارتش

رعایت اصل غافلگیری در تضمیج ضریب موفقیت عملیات، کاهش تلفات نیروهای خودی و 

، ایج اصل ترکیبی از حفاظت اطالعات و درواقعافزایش تلفات دشمج تأثیر مستقیمی دارد. 

 (108: 1321، 2 گزیده اسناد عملیات والفجر) .تعملیات فریب اس
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 آن در که تیعدم امن از است شرایطی... غافلگیری»کند می استدالل نظامی نظرصاحب گِرِی، کالیج

 کندمی تأکید گِرِی اما «است جنگ یبالقوه یا واقعی یمشخصه» همواره و «ببریم سر به باید

 که است غافلگیری تأثیرات و پیامدها برای ریزیطرح و مواجهه هااستراتژیست برای چیز تریجمهم

 خودی ذهنی هایقالب و اقدامات تأثیرات مواقع، برخی «.دشمج نه و شودمی کنترل ما توسط»

 مکرراً که کسانی همانند را نظامی و سیاسی رهبران که است چالشی امر ایج. اندغافلگیری منشأ

 سیاسی و راهبردی مثبت نتایگ به نبرد میدان موفقیت تبدیل در خویش قیعدم توف واسطهبه

 و نظامی فرهنگ یک از ناشی مسئله ایج. کندمی گیجی و پریشانی دچار ؛گردندمی غافلگیر

: 2118گِرِی،کالیجانگارد )می نادیده را سیاست سیاسی و نظامی ابعاد میان پیوند که است راهبردی

 تصمیمات و هاتوانایی مقاصد، نیات، از صحیح و هوشمندانه درک و عدم شناخت .(182

 .اندازدمی خطر به را حیاتی منافع و شده تهدید از نادرست برداشت به منجر دشمج، راهبردی

 .(132: 1322ویلی، )

 حائز باید که است رویدادی راهبردی غافلگیری پتانسیل ،ینیبشیقابل پ رویدادهای تمامی میان در

 تا باشد برخوردار شرط دو از باید غافلگیری .کرد آوریجمع موردش در را اطالعات تریجاهمیت

 از بینیپیش در ناکامی واسطهبه مزبور غافلگیری کهآن نخست :گردد اطالق آن به راهبردی صفت

 مبادرت آن به که است کسی سوی از عامدانه اقدامی از ناشی کهآن دوم. دهدمی رخ قربانی سوی

 تواندمی یحتّ مزبور یپدیده بلکه ؛نیست نبرد آغازکننده کیفیت صرفاً راهبردی غافلگیری. کندمی

 (313: 2118 ،همکاران و پارکر) .رندیدرگ آشکار نبرد یک در طرف دو که بپیوندد به وقوع هنگامی

 :اهمیت غافلگیری

امّا اهمیتش آن را تا  ؛های نظامى استهای اجراى تاکتیکاگرچه غوافلگیرى تنها یکى از شیوه

 اندپیروزى نامیده «برراه میان»از اصول جنگ ارتقاء داده است. غافلگیرى را  اصلیک سوطوح 

های افلگیرى چنانچه با ترکیبغدارد.  ذارى در موفقیت هر یگانو بسیار اثرگزیورا نوقوش مستقیم 

تعادل قدرت را قاطعانه  ؛و جوسارت تقویت گردد یگانگیکاری، سرعت، فریب، مختلفى از پنهان

کالینز، ) .نمایدمیجا و راه دستیابى به پیروزى را با تالشى بسیار کمتر از حدّ تصور هموار جابه

1321 :72) 

موضوع غافلگیر نمودن دشمج و همچنیج پیشگیری و مقابله با غافلگیری از دستورات دیج مبیج 

 شود.وضوح مشاهده میبه سلم(ووآلهعلیهاهلللی)صاکرمهای پیامبر ده که ایج امر در جنگاسالم بو
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نباید از حمله ناگهانی دشمج  گاهچیهکه  1نمایدصراحت امر میآن کریم بهدر قرخداوند متعال 

نماید غفلت نمود و برای جلوگیری از غافلگیری فریضه عظیم نماز را نیز به نماز خوف تبدیل می

دهد در صورت جراحت و نزول باران که مجبور هستید اسلحه خود را بر زمیج ی دستور میو حتّ

 یدهندهنشانایج امر  بگذارید و خود را کناربگذارید نباید وسایل دفاعی خود همچون زره و کاله

 باشد.ه به عدم غافلگیری از حمالت دشمج در هر شرایط میاهمیت بسیار واالی توجّ

 فرمودند: (العالیدظله)م ایخامنه امامحضرت فرماندهی معظم کل قوا 

اند و باید نیروهای مسلح ما به آن توجه داشته باشند، خوشبختانه توجه هم کرده که[ ]خصوصیتی»

وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِج قُوَّةٍ وَ مِج رِباطِ » شریفه ی عمل به آیهآشکار است، مسئله ایج کامالً

است. معنای ایج آیه ایج است که غافلگیر نشوید؛ معنایش « 2عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم الخَیلِ تُرهِبونَ بِه

کمبود امکانات، کمبود سالح و  براثرایج است که اگر چنانچه دشمنی به شما حمله کرد، شما 

شما  خسارت که خسارت شما خسارت ملت است، مهمات، کمبود آمادگی، خسارت تحمل نکنید

 3«.خسارت اسالم است

 :راهبردی غافلگیری

 هیعل که یارکانهیز یجنگ یهالهیح بر و دارد ینظام امور در شهیر ی،راهبرد یریغافلگ مفهوم

 و شوارتز ازنظر .کندیم داللت بندند،یم کار به ما هیعل هاآن ای میبندیم کار به شیخو دشمنان

 در که معمول هایغافلگیری از را آن که است اساسی عنصر سه دارای راهبردی غافلگیری رندال

 بر ایگسترده و عمیق تأثیرات دارای -1 :سازدمی متمایز باشند،می متداول امروزی یپیچیده دنیای

 تغییر بپیوندند، وقوع به اگر که هستند رویدادها از الگوهایی -2است،  کشور یک یا سازمان روی

 چالش به جوهان درباره را خود مفروضات سازندمی وادار را گیران تصمیم ایجاد و آینده در بزرگی

 تغییر را -هاپارادایم-رقابت و بازی قواعد -3. باشندمی امروز دشوار هایگزینه مستلزم و بکشند

 از یکی م .1221 سال در شوروی جماهیر حاداتّ ناگهانی فروپاشی ،مثالعنوانبه. دهندمی

 در عظیم دگرگونی موجبات زیرا ؛رودمی شمار به بیستم قرن راهبردی هایغافلگیری تریجبزرگ

                                                           
 نساء سوره مبارکه 112. آیه 1

 انفال همبارک ، سوره81آیه. 2

 31/1/1320،رانیا یاسالم یر دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش جمهور. د3
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 جماهیر حاداتّ بقای تداوم یدرزمینه متعارف و مرسوم ذهنیت و فراهم را جهانی اقتصاد و سیاست

 (20-28: 2117 ،همکاران و شوارتز. )ساخت مواجه چالش با را شوروی

 اکتساب، -الف: دهدمی رخ مرحله دو ایج از یکی در راهبردی غافلگیری کئونگ، وای لی ازنظر

( تشخیص) درک -ب و اطالعاتی یجامعه توسط راهبردی خطراعالم انتشار و ارزیابی ارسال،

 فوق مراحل از مرحله دو هر یا یک در ناکامی کهدرحالی. گذارانسیاست توسط راهبردی تهدید

 راهبردی غافلگیری به منجر تهدید، تحقق صورت در ،(باشدمی تهدید درک در خطا نتیجه که)

 غافلگیری وقوع احتمال گذارانسیاست توسط تهدید دقیق ادراک تعریف اساس بر شود،می

 (1: 1222کئونگ،  )لیوای .بردمی بیج از را راهبردی

 :مفهوم پیشگیری 

 ،معیجبستج )شدن، جلو لغوی عبارت است از؛ جلوگیری، دفع، صیانت، مانع ازنظرپیشگیری 

 .ناخواستهبد و  اتفاقاتلوگیری از اقدامات احتیاطی برای ج :یعنیاصطالحی  ازنظر و (02: 1381

 یبه جلوو  گرفتج یشیپدستی کردن، پیش» در مفهوم متداول آن در واژهایج  (28: 1370مشیری، )

  اردبیلی،) .آمده استنیز  «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن» یبه معنالی و آمده؛ «چیزی شتافتج

 :اند ازآن عبارت یهامؤلفهدرنتیجه  (83: 1372

 نباشد. سرکوبگراست که قهرآمیز یا  اقدام پیشگیرانه تدبیری -

 یافته باشد.طور مستقیم به پیشگیری اختصاصاقدام پیشگیرانه تدبیری است که به -

ا اثرگذاری بر فکر بکاهد، یعنی ب کنی منجر نشود، باید از شمار آناقدام پیشگیرانه اگر به ریشه -

 ( شود.انگاریدر اینجا سستی و سهل)کاهش اقدام  منجر بهکارکنان، 

بلکه بر  گذارد؛شه به عمل بر فرد تأثیر مییند گذار اندیآتنها از راه فراقدام پیشگیرانه نه -

تریج زهکه مبنای یکی از تا مؤلفهاست. ایج  مؤثرها یا شرایط محیطی نیز موقعیت

زمان دربردارنده رساند که پیشگیری باید هممی ؛ی پیشگیری نیز قرارگرفته استهابندیتقسیم

 (122: 1323رایجان اصلی، ) .باشدفرد و محیط پیرامون وی 

 از منظر غافلگیری لبنانعلیه  رژیم صهیونیستی وسه روزهسیبررسی شروع جنگ 

، موقعیت ژئوپلیتیک لبنان، حمالت ایج موضوع الزم است وقایع قبل از جنگبیشتر برای تحلیل 

صورت مختصر به وسه روزهاز جنگ سی رژیم صهیونیستیو اهداف  رژیم صهیونیستی

 قرار گیرد. موردبررسی
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با  صهیونیستیعلیه لبنان، زمانی رخ داد که رژیم  رژیم صهیونیستی م .2118حمله نظامی ژوئیه 

ای را ملل، حمالت گسترده سازمان هاینامهقطع( و 2) و( 1) اسلوخود در  تعهداتنادیده گرفتج 

ای و تریج هدف آن ایجاد شرایط جدید سیاسی در سطح ملی، منطقهبه لبنان آغاز کرد که مهم

در  خود قبلی رژیم با استفاده از تجارب ایج سازد. محققجوهانی بوود که بتواند اهداف خود را 

تواند کرد که میگونه تصوّر می، ایجم .1222و  م .1227 در سال ازجملهحمله نظامی به لبنان، 

ابزاری نیرومند در تقابل با  با بویروت را اشغال نماید و از ایج طریق و شوهر سرعت جنوب لبنانبه

اهداف  از کدامهیچ به کهدرحالیو دولت سوریه وارد عمل شود؛  حزب ا...های فلسطینیان، خواسته

رژیم از توصاویر ذهونی قوبلی و محاسبات  ، بسیاریحزب ا...خود دست نیافت و با پیروزی 

ایج  در شد. وارد مرحله جدیدی رژیم صهیونیستیو موسئله اعوراب و  ریختهم به صهیونیستی

ایج جنگ را با  از رژیم صهیونیستیمقاله برای نشان دادن جوانب مختلف جنگ، صرفاً اهداف 

 .دهیمقرار می موردبررسیو لبونان  رژیم صهیونیستیاستفاده از سیر تاریخی موسئله 

 ژئوپلیتیک لبنان موقعیت

تریج سرزمیج که کوچک حالدرعیجالمللی است و و بیج الجیشیسوقکشور لبنان دارای مووقعیت 

باشد، اما از می کیلومترمربع 11082ریج بوده و مساحت آن حدود پس از بح غربی جنوبآسیای 

کشور را از  ایج خواص فورهنگی، سویاسی، مذهبی، اقتصادی و تجاری برخوردار است که تنوع

 سازد.متمایز می غربی جنوبآسیای سایر کوشورهای عربی 

، محسوب ی اروپا، آفریقا و آسیاکه پل ارتباطی بیج سه قاره قرارگرفتهایج کشور در موقعیتی 

شود؛ بنابرایج، محل مناسبی برای تبادالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ایج کشور می

های غربی از سوی دیگر امروزه کانون پیوند میان دنیای عرب و مسلمانان از سویی و ارزش

 228با مرز ساحلی  مدیترانه دریای موقعیت ساحلی لبنان با( 82: 1322االسالمی، باشد. )شیخمی

کشور را چهارراه  ایج مهم بیروت، طورابلس، صوور، صویدا و جونیه، بندرهایکیلومتری و 

آسیای  منطقه بهمنزله دروازه ورود و بوه اده اسوتفریقا قرار دآمواصالتی سه قاره آسیا، اروپا و 

خود همواره  جدید بنابرایج ایج کشور در گذشته و در تاریخ ؛شودمحسوب می غربی جنوب

از  ایمنطقه فراهای و قدرت ،سویکها، نوژادها و مذاهب مختلف از اقووام، گوروه موردتوجه

 سوی دیگر بوده است.

 %0ارامنه و  %8اعراب فلسطینی،  %2 حدود اعوراب لبنانی، %23شوامل  های نژادی لبونانگروه»

 رسمیت بهفورقه دیونی  12در لبنان نزدیک بوه  گردند.می ازجمله کردهاشامل بقیه نژادها 
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که دربرگیرنده یازده فرقه موسیحی  برخوردارند خاصی تنوعهای مذهبی از . فرقهاندشدهشناخته

ها، کاتولیک، پروتستان هایارمنی های ارتدوکس،ارتدوکس، کاتولیک، ارمنیها، شوامل مارونی

 گروهو... پنگ  هانوستوری ها،ودانیکَ ها،های کاتولیک، التویجهای ارتدوکس، سریانیسریانی

: 1378، سمیرمی نادری) شوند.می« هاو اسماعیلیها ها، علویدروزی سُنّیان، ،اسالمی شامل شیعیان

10) 

فوراهم سواخته    داخلوی  را برای تعارضوات و جنوگ   زمینه زیادی قومی و مذهبی توا حودّ تنوعایج 

 م .1278ایوج کشوور را در سوال     خوود یابی بوه اهودافهای استعماری جهت دستو قدرت است

پیموان طووائف،    انجام متعاقوب طوول کشوید و سور    م .1272 سوال  وارد جنگ داخلی کردند که توا 

ای ی لبنوان را در سوطح موونطقه   موقعیت جغرافیوای  آنچه حاکم شد. از سوی دیگر داخلی بسآتوش

صهیونیسوتی   رژیوم  با مربوط به همسایگی ایج کشور سازدمی ویوژه در وضعیت کنونی مضاعفبوه

یسوتی از  و رژیوم صهیون  سوو یوک و لبنانی از  فلسطینی های مبارزگروه موردتوجه هومواره است که

 از سورزمیج اشوغالی،   شمالی به بهانه برقراری امنیت در مرزهای رژیم سوی دیگر بوده اسوت. ایوج

هایی از چندیج بار بوه خواک لبنان حمله نظامی کرده و بخش ،م .1202 تأسیس خود در سال زمان

، 1202 هوای سوال  در نووظامی  هوای را اشغال کرده اسوت. در حوومله   های جنوبی و بیروتقسمت

بوار بووه منواطق     المللی، هوور بدون توجه به قواعد و قوانیج بویج ،م .1228و  1223 ،1222، 1272

 ایوج  بور  هوای سونگینی را  کورده و تولفات و هزینه حمله لبنان های اقتصادیمسکونی و زیرساخت

ر باشد کوه سورانجام مجبومی م .2118ژوئیه  روزه 33است که آخریج آن جنگ  آورده وارد کشور

 د.بوس گردیو آتوش 1711نامه به پذیرش قطع

مسئله حیواتی اسوت. ایووج رژیووم در قورارداد کمو         امنیت مورزها بورای رژیوم صهیونیستی یک

با مصر تا حد زیادی مرزهای جنوبی و جنوب غوربی خوود را بوا ایوج کشوور آرام     م .1272دیوید 

ویوژه در گوذرگاه   دربواره ترددهوای موورزی بووه     و با دولت مصر (12: 1372)عبدالمجید،  ساخت.

در حوال حاضور بوه دلیول      (381: 1372)سولیمانی،   موعاهده امونیتی منعقود نموود.  « حفَرَ» راهبردی

ایج بخش از مرز  کوشور، از طرف دولت مصر و برقراری صلح مویان دو رژیم صهیونیستی حمایت

و سرزمیج فولسطیج اشوغالی در موعرض تهدیدات خارجی کوومتری قوورار دارد. از سووی دیگور     

و میوان دو کشوور    باشدمی هم تا حد زیادی تأمیج و اردن رژیم صهیونیستیامنیت مورزهای مویان 

سابقاً هوم دولوت اردن بوا     (377)همان،  است. منعقدشده م .1220سوال  قرارداد امنیتی و مرزی در
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نمود کوه   بومباران فولسطینیان در اردن را هایپایوگاه م .1271در سال  رژیم صهیونیستیدستی هوم

نیروی مقاومت فلسطیج عموالً جایگواهی بورای مقابلوه بوا       پسازآنبه سوپتامبر سیاه معروف شد و 

رژیوم   شواه حسویج بوا    زموان  اردن در رژیم صهیونیستی در ایج کوشور در اخوتیار نداشت. دولوت 

سوازش نومود و در حوال حواضر نیز پادشواه ایوج کشور خوود را یکوی از محورهوای     صهیونیستی

رژیوم  در پیِ توأمیج امنیوت بوورای     غرب ر اردوگاهداند و داصلی اجرای طرح خاورمیانه بزرگ می

رژیوم   و حول معضالت ایج رژیم در منطقه است. بر ایوج اسواس موورزهای شوومالی   صهیونیستی

و هوم در حوال حاضور،     گذشوته  هایشود، هم در دههکوه به سوریه و لبنان منتهی می صهیونیستی

مربووط   رژیم صهیونیستیتریج اختالف سوریه با ماست. مه ماندهباقیناامج  صهیونیستیبرای رژیم 

 باشدمی م .1287های جوالن در سال شغال بلندیو اِ م .1202اشغال سورزمیج فلسطیج در سال  به

های گسترده و در مقاطعی جنگ با سووریه، نتوانسوته بوا دولوت     تالش باوجود صهیونیستیو رژیم 

سووی دیووگر جوونوب     نماید و مشکل شناسایی خود را حل نمایود. از  ءسوریه قرارداد صلح امضا

یاسور عرفوات    رهبوری  بههای فلسطینی محل استقرار چریکعمالً  ،م .1222و بیروت تا سال  لبنان

 شدند.درگیر میرژیم صهیونیستی های فلسطیج در مقاطعی با سربازان بود و نیرو

های جنوبی لبنان صوورت توانایی، بخشدر  همواره ایج بوده کوه رژیم صهیونیستیتریج هدف مهم

امنیوت منواطق و   کمربنود امنوی در شومال بورای      صورت ایجرا ضمیمه خاک خود سازد و در غیر 

کنون ایوج  تا رژیم صهیونیستی تریج موشکلد. موهمشمالی ایجاد نمای نشیج صهیونیستهای شهرک

صوورت جداگانوه قورارداد صولح     سوریه و لبنان به هایاز دولت ت که نتوانسته با هر یکبووده اسو

تونیده اسوت و انعقاد هرگونوه صولحی    هم بهل لبنان و سوریه تا حد زیادی نماید، زیرا مسائ ءامضا

 های فلسطیج بوده است.رفع اشغال از سرزمیج حل مسئله آوارگان فلسطیج و درگرو بوه سووریه

و هوم بورای    رژیوم صهیونیسوتی  برای  همآنجنوبی  مرزهای و مطالب فوق کشور لبنان به توجهبا 

و سوریه متقوابالً   رژیم صهیونیستیبورخوردار است.  راهبردینیروهای مخالف ایج رژیم از اهمیت 

و  اعوراب  منازعوه  کنند و نقش لبنوان در می استفاده یکدیگر از لبنان برای اعمال فشار و تهدید علیه

 هایعالقهها، از سوی دیگر بیج ایرانیان و لبنانی ساز بوده است.همواره سرنوشت رژیم صهیونیستی

فراوانی چون پیوندهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و همویج پیونودها باعوث    

بویش از   ا...حوزب  شده است که انقالب اسالمی ایران بیش از هر جا در لبنان مؤثر باشد. در لبنان، 

 (121: 1322)آسووده،   هر گروه سیاسی اسالمی دیگر، تحت تأثیر انقالب اسالمی ایران قورار دارد. 
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منجور بوه ایجواد     لبنان با هدایت و حمایت جمهوری اسالمی ایران از آن، حزب ا...ایجاد و تقویت 

بوازیگر قووی   بوا   ای جدید و راهبردی بیج یک نظام سیاسی یعنوی جمهووری اسوالمی ایوران    رابطه

شوده   دانند،می نظامی سیاسیتنها، گروهی  اشتباهبهکه برخی آن را  –لبنان  حزب ا...ای یعنی منطقه

توان آن را راهبردی دانست و توأثیرات عمیقوی بور منوافع و اهوداف ایوران و       که می ایاست، رابطه

 (00: 1327)باقری،  پیمانانش گذاشته است.هم

 به لبنان رژیم صهیونیستیحمالت 

بوه جنووب لبنوان حملوه      بوار  چنودیج  به بهانه ایوجاد امونیت در کمربند شومالی صهیونیستیرژیم 

به  م .1272ف نموده است. ایج رژیوم در سال خاک ایج کشور را تصرّ از هایینظامی کرده و بخش

 بور رمانودهی آن را  ف« سووعد حووداد  »کرد کووه در آن   ایجاد امنیتی و یک منطقه جنوب لبنان حمله

از میان بردن مقاومت فلسطیج در ایج کشور بوود. دو حملوه    رژیم صهیونیستیداشت؛ هدف  عهده

در تحلیل  م .1222باشد که به لحاظ اهمیت جنگ موی م .2118و  1222های دیگر مربوط به سوال

 د.گردصوورت خوالصه بوررسی میابتدا ایج جنگ به ،م .2118 جنگ اهداف

نظوامی خوود را بوه جنووب      گسوترده  حمله م .1222در ژوئج  رژیم صهیونیستی :593۶الف( جنگ 

معروف شد. رابینوویچ معتقود اسوت    رژیم صهیونیستیو  اعراب لبنان آغاز کرد که به جونگ پنجم

 بود: متفاوت هاکه ایج جنگ از جهاتی بوا سایر جنگ

 ،رژیوم صهیونیسوتی  گرفوت، اموا توسوط    برای لبنان صوورت موی   ایتااندازهدر لبونان و  جونگ .1»

 ی سوریه؛و تا حدّ (ساف) فلسطیجبخش سازمان آزادی

 افتاد؛اتفاق می رژیم صهیونیستیو  اعراب بیج اولیج جنگی بود که در زمان صلح نسبی .2

 تأثیر داشت؛بروز ایج جنگ  در رژیم صهیونیستیو ساله اخیر میان مصرروند صلح پنگ .3

اواسط سپتامبر را نقطه پایانی آن تلقی کنیم، ایوج   اگر بود، ای طوالنیطور غیرمنتظرهایج جنگ به .0

 است؛ انجامیده طول بهماه  3جنگ 

 «گرفوت.  قورار  اشسیاسوی  هوای الشووعاع جنبوه  موارد فوق، ابعاد نظوامی آن تووحت   بر عالوهو  .8

 (138: 1382)صفائی، 

 دانسوت،  رژیوم صهیونیسوتی   نفع بهمدت تا حدی را در کوتاه م .1222توان جنگ ژوئج می درواقع

رژیم مسائل اعراب و  بندیصورت نشینی و مرحله جدیدی درباعث ضعف، عقب بلندمدتاما در 

رژیوم  بندی، رابینوویچ اهداف شود. در یک جمع غربی جنوبآسیای ای و صلح منطقه صهیونیستی

 :کندصورت زیر بیان میجنگ را به ایج از صهیونیستی
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عورض چهول    بوه  ایجاد حریم امنیتی در جنوب لبنان و «ساف» نابود ساختج استحکامات نظامی. 1

 اندازهای ساف؛و موشک توپخانه مؤثرورد بُ اندازهبهکیلومتر؛ یعنی 

 طتسولّ  محدود کردن منظورویژه در بیروت، بهبه لبنان در بقیه نقاط «ساف»ت از میان بردن موقعی. 2

 ؛رژیم صهیونیستینقش آن در جنگ اعوراب و  سازمان بر نظام سیاسی لبنان و کاهش ایج

کشور و  ایج یا نسبی آن از مونظور عوملی کوردن خروج کاملبه لبنان . شوکست ارتش سوریه در3

 ؛رژیم صهیونیستییک جنگ بیج سوریه و  بروز دستی در احتمالپیش

آن، تحوت   سیاسوی  برای بوازسازی دولت لبوونان و نووظام   امکانات فراهم ساختج ترتیبایجبهو . 0

 (132 )همان: «.جبهه لبنان»جمیل و  بوشیر ، یوعنیرژیم صهیونیستیحدیج و استیالی متّ نفوذ

جنووب لبنوان    هوای غربوی و مرکوزی   بخش سمت به یم صهیونیستیرژدر روزهای نخست جنگ، 

حومه  روز بهظرف سه  رژیم صهیونیستی رد و نویروهایکو محدودی مقاومت« ساف»حرکت کرد. 

 فلسوطینی  ر شد که نیروهایطرح فیلی  حبیب مقر اساس بر« ساف»نشینی ت رسیدند. با عقببیرو

، مووتشکل از  چنودملیتی  نیروهوای  همیج تواریخ  رو د کنند ترک را خاک لبنان م .1222اوت  21از 

بیوروت   از فلسوطینیان  آموریکا، فورانسه، انگلستان و ایتالیا وارد بیوروت شودند توا بور امور خوروج      

جمهووری   ریاست به رژیم صهیونیستی خواست اساس بر «بشیر جمیل»نوظارت کونند. متعاقب آن 

ی، حاکی از ایج بود کوه  جمهوریل بوه ریواستیروت و انتخاب بشیر جوماز ب« ساف»رسید. خروج 

ط سوریه و اسوت. مورکز سیاسی لبنان از تسلّ جنگ در لبنان، در شرف توکویج یطلبانهاهداف جاه

ا ویژگوی  مووعمولی، دولوت موورکزی مووقتدری بو     غیر شکل بهآمده و در نظر بود تا بیرون « ساف»

 بور  مبنوی د. درخواست دولوت جدیود لبنوان    گرد گذاری، بنیانصهیونیستیرژیم همکاری نزدیک با 

لزوم خوروج نویروهای سوری از شرق و شمال ایج کشور را که از جانوب نیروهوای نظوامی برتور     

 (182 )همان: حساب آورد.منطقی بعدی به قدم تواند، مویشنیز حومایت موی رژیم صهیونیستی

انعقاد قرارداد صلح با دولت لبنان بوود؛ ایوج قرارداد بوا نماینودگانی   ، رژیم صهیونیستیهدف دیگر 

رسوید، مفواد اموونیتی     ءبوه امضوا   1223 موی 17در  ماده 12در  و لبنان رژیم صهیونیستیمریکا، آ از

 ای کوه حودود آن را ارتوش   در محودوده آن  اساس برخوردار بود که بر قورارداد از اهمیت خواصی

 عهوده  برت آن را گوردیده و امنی موستقر رژیم صهیونیستینمود، ارتش تعییج می رژیم صهیونیستی

 (21: 1372)اسداللهی،  مشروعیت بخشیدن به اشغال بود. معنای بهگرفت و ایج می
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ای در جنووب  یافت تا در محدودهاجازه می رژیم صهیونیستیارتش »نوامه، ایوج مووافقت اساس بر

یافوت )تقریبواً نیموی از کول     واقع در شمال شوهر صوویدا امووتداد موی   « االولی»تا رودخانه  که لبنان

 (23 )هموان:  «.مشترک با ارتووش لبوونان تشوکیل دهود     زنی گشتمساحت کشور لبنان( واحدهای 

کردن جنوب لبنان به خاک خوود بووود و    هضمیم رژیم صهیونیستی هدف توان گفت کهمی درواقع

-به پیروزی صهیونیستیجنگ گرچه رژیم  ایجدر  (77 )همان: در ایوج رابطه اقداماتی را انجام داد.

توووان و قودرت ارتوش     تودریگ بوه نیروی مقاومت،  گیریشکل با ، امایافتدستمودت های کوتاه

مجبوور بوه تورک اراضوی      سورانجام برای حضور در خاک لبونان توحلیل رفت و  رژیم صهیونیستی

 ا...هوای حووزب   روزیعطفی در تاریخ پی نقطه خوود نووبهشد که به م .2111اشغالی لبنان در سال 

 د.گردی

و گووسترده   سوطحی  چنود  یابی به اهوداف بورای دست رژیم صهیونیستی :۶۰۰۲ب( تجاوز نـظامی 

بوا توووجه بووه     رژیوم  ژوئیه آغاز نموود. ایوج   خوود، حمالت نظامی هوایی، دریایی و زمینی را در

هوایی از  یوا بخوش   همه بهتواند کرد که میگونه توصور میایج م .1222تجارب قبلی خود از جنگ 

سورباز خوود توسوط    دسوتگیری دو   بهانه بهدست یابد. در ابتدا، حمله را  شدهتعییجاهداف از پیش 

ب شروع جنگ گونه وانمود سواخت کوه موسبّلبنان تووجیه نومود و در سطح جهانی ایج حزب ا...

مشوخص نبوود، ولوی     کوامالً  شوده ریوزی برناموه نویروی موقاومت است. در روزهای اولیه، اهوداف 

کواندولیزا رایوس، وزیر اموور   ازجملهاز طریق محافل سیاسی و مسئوالن سیاسی کشورها  سرعتبه

رژیووم  ایوووج کووشور و مووقامات   وقوت  جمهوور آمریکووا و جوورج بوووش رئیوووس   وقوت  خارجوه 

 د.پرده از اهداف پنهان ایوج حمله برداشته ش صهیونیستی

 روزه 33از جنگ  رژیم صهیونیستیاهداف 

صوورت ذیول بیوان    را به رژیم صهیونیستیای تریج اهداف ملی و منطقهتوان مهمدر یک بررسی می

 :نمود

 سازی برای خولع سوالح کوامل آن؛زمینه لبنان و یا حزب ا...نوابودی  .1

 ایوجاد توفرقه و جنگ داخلی در لبنان؛ .2

 در لبنان؛ حزب ا...از مویان بوردن پایگاه اجتماعی و سیاسی  .3

 ؛م .2111 سال در لبناننشینی از جنوب در عقب رژیم صهیونیستی ارتش جبران شکست .0

در رابووطه بوا حمواس و تشوکیل دولوت مسوتقل        رژیوم صهیونیسوتی  فکنی مسائل داخول برون .8

 فلسطینی؛
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از طرف دولت  رژیم صهیونیستیو توالش بورای شوناسایی  لبونان در نوشاندهایجاد دولت دست .8

 لبنان؛

های جوالن و انعقواد قورارداد صولح بوا سووریه و      عمال فشار بر سوریه برای حل مسائل بلندیاِ .7

 ایج کشور؛ طرف از رژیم صهیونیستیشناسایی 

مونظور برقراری روابط گسترده دیپلماتیوک  به ل عربوَبا سایر دُ رژیم صهیونیستیرفع مشکالت  .2

 و اقتصادی با ایج کشور؛

 ؛رژیم صهیونیستی نفع به غربی جنوبآسیای برقراری صلح در  .2

 در داخل کشور و در سطح منطقه. رژیم صهیونیستیمهار نیروهای مخالف  .11

 یشناسروش
 و عوامول  علول  بوه  دسوتیابی  ،هودف  کوه ازآنجوایی ای اسوت.  توسوعه  ایج پژوهش از نوع کاربردی

از نووع کواربردی    ؛نیروهای مسلح قرار گیرد مورداستفادهتواند بوده و میلبنان  حزب ا... غافلگیری

کارهوای پیشوگیری از غوافلگیری اسوت؛     شناسوایی و بوازنگری راه   دنبوال  بوه نظر به اینکوه   بوده و

. قلمرو است شدهانجام آمیخته رویکردو با  تحلیلی توصیفیبا روش باشد. ایج تحقیق میای توسعه

( توا  م .2118 ژوئیوه ) علیوه لبنوان   رژیم صهیونیستی روزه 33چند ماه قبل از شروع جنگ زمانی آن 

 موضووعی نیوز   لحواظ  بوه و  حوزه قلمرو نفوذ انقالب اسوالمی مکانی  ازنظرو  م .2118سال  پایان

و  وسوه روزه سوی در شوروع جنوگ    لبنوان  حزب ا...امنیتی  نظامی غافلگیری و عوامل عللشناخت 

 باشد.از تهدید مشابه می کارهای پیشگیریراه

هوای ذیول   بوا ویژگوی   و محور مقاوموت  آسیا غربایج مقاله خبرگان حوزه  موردنظر جامعه آماری

 باشند:می

طوح مختلوف تواکتیکی،   امنیتوی در سو   و اطالعواتی  نظوامی،  -های دفاعیآشنایی با حوزه -

 ؛خصوص راهبردیعملیاتی و به

 ویژه کشورهای سوریه و لبنان؛محور مقاومت به جغرافیاییمناطق حضور در آشنایی و  -

خصووص تهدیودات   بوه  امنیتوی  عد نظامی وبُ های تهدیدات دراصول و تئوری آشنایی با -

رژیم صهیونیستی و عربسوتان کوه در   ها، آمریکا، مانند تهدیدات تکفیریبدیع و معاصر ه

 نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هست. گیر گریبانحال حاضر 
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های فوق طوی جلسوات طوفوان مغوزی بوا اسوتادان و خبرگوان در        با ویژگی آماری جامعهاعضای 

، واجوا، آجوا، سوپاه،    ()ص االنبیواء خواتم تحقیق از ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکوزی   موضوع

 .اندشدهانتخابکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 

و بوه تعوداد    شمار تمامصورت هدفمند و معه آماری انتخاب اعضای جامعه بهبا توجه به حجم جا

 بوده است. نفر 01

هوای علموی و تخصصوی،    بورداری از کتواب  ای از ابزار فویش روش کتابخانهها با در گردآوری داده

هوای  هوا، آرشویو و سوایت   ناموه ، پایوان اولدستمقاالت علمی و پژوهشی موجود، اسناد و مدارک 

ها بوا روش پیمایشوی از طریوق برگوزاری جلسوات      گردآوری دادهه و در استفاد دانشگاهیاینترنتی 

 .است استفاده شدهترکیبی  عمیق و یافته وهای ساختپرسشنامهطوفان فکری، مصاحبه و 

خبرگی  برحسبلذا روایی  ه وشد ، نظرات نخبگان اخذهای غافلگیریو گویه هامؤلفهتدویج برای 

آلفای کرونباخ پرسشنامه  SPSS افزارنرمحاسبه پایایی، با استفاده از تحصیل شده است. برای م

 .از پایایی مناسبی برخوردار استمحاسبه که مطابق جدول زیر 
 : آلفای کرونباخ1جدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

13231 81 

 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه
های اصلی آن احصاء شده و گویه هامؤلفهبرای بررسی و تحلیل مبحث غافلگیری الزم است ابتدا 

وسه سیو مدل مفهومی متناسب تدویج گردد و سپس مصادیق غافلگیری همچون شروع جنگ 

و وضعیت غافلگیری و همچنیج علل و عوامل آن برحسب مدل  شدهدادهبا ایج مدل مطابقت  روزه

 های متعدد غافلگیرییهو گو هامؤلفهدر ایج راستا  بررسی و تحلیل گردد و شدهتدویجوی و الگ

 تدویج گردید. شکل زیر به گویه 81و  مؤلفه 2با 

پرورش،  -3 آوریجمعریزی و طرح -2 ساختار -1 از: اندعبارت لگیریفاصلی غا هایمؤلفه

 .دکتریج -2 محیط -2 حریف -7 آمادگی -8 توان -8 گیران تصمیم -0 و انتشار وتحلیلتجزیه
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 های غافلگیریو گویه هامؤلفه :2جدول 

 تصمیم گیران و انتشار وتحلیلتجزیهپرورش،  آوریجمعریزی و طرح ساختار

 ملی انسجام و قدرت
 از فرضیات بینیپیش و برآورد

 دشمج نیات و هاتوانمندی

قدرت و هوشمندی راهبردی 

گران در ارائه تحلیل تحلیل

 اتکاو  اطمینانقابلو  جانبههمه

 توسط تهدید پذیرش و درک

 گیران تصمیم

 و هماهنگی یکپارچگی،

 جامعه بیج تعامل

 کشوری و م.ن اطالعاتی

 نسبت برآورد در نگریژرف

 دشمج به

ارزیابی صحیح، تعییج ارتباط، 

 قابلیت اعتماد و دقت اخبار

 موقعبه اقدام و تصمیم

 ابالغ و( گیریتصمیم قدرت)

 مجریان به هنگام به

 و سیاسی نظام تعامل

 نهادهای با اجرایی

 و امنیتی و دفاعی

 اطالعاتی

 و روندها از صحیح درک

 تهدیدات بینیپیش

 دوجانبهتعامل تفاهم و اعتماد 

گران اطالعاتی و بیج تحلیل

 گیران تصمیم

 به گیران تصمیم اعتماد

 گرانتحلیل و کارشناسان

 اطالعاتی

 بیج پیوستگی و تعامل

 تاکتیکی، سطح سه

 راهبردی و عملیاتی

 مأموریت صحیح درک

 و ترکیب –تفسیر مناسب )تجزیه

 احتمالی مفهوم از( گیرینتیجه

 توسعه و شدهارزیابی اخبار

 فرضیات

 تصمیم در انسجام و هماهنگی

 تاکتیکی، سطوح در) گیران

 (راهبردی و عملیات

 روند از برخورداری

 اطالعاتی نیروی جذب

 – جذب -نشان) کارآمد

 -دانش آموزش

 (شناخت

 اطالعات به مناسب دسترسی
 موقعبههای انتشار گزارش

 )آنی( یهشدار

 و حدانمتّ به جابی اعتماد

 پیمانانهم

 و اطالعاتی ساختار

 سطوح در امنیتی

 فنی و تاکتیکی راهبردی،

 

 منابع و عوامل صحیح تعییج

 اطالعاتی

استفاده بهینه از ابزارها و 

 افزارهای تحلیلنرم

( جناحی) سیاسی از پرهیز

 تصمیم رده در اطالعات شدن

 گیران

 از کشور برخورداری

 و مناسب ساختار

 بحران مدیریت هماهنگ

 برآوردهای در تجدیدنظر

 و ارزیابی از پس اطالعاتی

 اطالعات و اخبار تفسیر

 و اولیه فرضیات برمبنای

 مداوم صورتبه بعدی

ای های نوبهانتشار گزارش

 اطالعاتی

 امکانات با تصمیمات انطباق

 از پیشگیری برای اختیار در

 غافلگیری

 چابکی، آمادگی،

 قوام و پذیریانعطاف

 اطالعاتی و دفاعی

 

 ارائه برآورد اطالعاتی آوریجمع تالش بر نظارت

 کارپای از دقیق برآورد داشتج

 در خودی نیروهای آوردن

 نیاز هنگام
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 تصمیم گیران و انتشار وتحلیلتجزیهپرورش،  آوریجمعریزی و طرح ساختار

 اطالعات حفاظت

 اصلی عناصر وتحلیلتجزیه

 هاینیازمندی سایر و اخبار

 موقعبه گیریبهره و اطالعاتی

 هاآن از

ثبت و مرتب کردن اخبار در 

 های مرتبط به همگروه

 توجه و اعتقاد باور، عدم

 به( م.ن غیر) گیران تصمیم

 و بحران از قبل ریزیطرح

 جنگ

 

 عناصر پیشنهاد و تجدیدنظر

 سایر و اخبار اصلی

 اطالعاتی هاینیازمندی
  

 

 با اخبار آوریجمع طرح تهیه

 و اخبار اصلی عناصر به توجه

 اطالعاتی هاینیازمندی سایر
  

 
 شواهد و قرائج صحیح تعییج

  

 

 در فرمانده به موقعبه کمک

 با ریزیطرح راهنمای صدور

 در صحیح وتحلیلتجزیه

 کالن سطح

  

 

 عناصر صحیح تعییج و تبییج

 سایر و اخبار اصلی

 اطالعاتی هاینیازمندی
  

  

 دکتریج محیط حریف آمادگی توان

 توان از برخوردار

 یا برتر بازدارندگی

 متوازن

 انگیزه) روحی آمادگی

 مهارتی و( اراده –

 مقابله برای نیروها

 توانمندی شناخت

 فنی و نظامی اطالعاتی،

 خودی به نسبت دشمج

 محیط در حضور

 و داخلی)

 (خارجی

راهبردهای 

 اطالعاتی

 هایزیرساخت ایجاد

 از پیشگیری برای الزم

 غافلگیری

 شناسیدشمج

 و دکتریج شناخت

 درزمینه دشمج توانمندی

 نیرنگ و فریب عملیات

 در توانمندی

 و داخلی) محیط

 (خارجی

های سیاست

 اطالعاتی

 نیروی داشتج اختیار در

 و ماهر انسانی

 کارآزموده

 

 

 

 و برآورد تهیه

 و دفاعی هایطرح

 امنیتی

 کارهایراه شناخت

 ،بینیپیشغیرقابل

 ابتکار اقدام، پیچیدگی

 دشمج آمادگی و عمل

 کافی شناخت

 محیط به نسبت

 و داخلی)

 (خارجی
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 دکتریج محیط حریف آمادگی توان

 داشتج اختیار در

 تجهیزات و امکانات

 با مقابله برای الزم

 تهدید

 و رزمایش اجرای

 هاآموزش

 و اختفا اقدامات شناخت

 دشمج کاریپنهان

 نزدیکی و دوری

 به نسبت تهدید

 کشور منافع
 

 

 بسیگ در عمل سرعت

 آوردن کارپای و

 امکانات
   

نظور خبرگوان در   در قالب پرسشنامه اول  های غافلگیری،و گویه هامؤلفهای پس از تدویج و احص 

اخذ و با اسوتفاده از   1یمراتبسلسهبندی روش رتبهها بهو گویه هامؤلفهخصوص اهمیت هر یک از 

 .بندی شدندرتبه مؤلفههر  هایو گویه هامؤلفهو  قرارگرفتهتحلیل  مورد Expert Choiseافزار نرم

 
 غافلگیری هایمؤلفهبندی رتبه :1 نمودار

در حووزه غوافلگیری    مؤلفوه تریج نخبگان مهم ازنظرگردد طور که در نمودار فوق مشاهده میهمان

ساختار و  یهامؤلفهباشند و و انتشار می وتحلیلیهتجزپرورش،  مؤلفهو سپس  یرانگ یمتصم مؤلفه

بندی شودند  رتبه نیز هامؤلفهیک از های هرترتیب گویه یجبه هم های پایانی هستند.دکتریج در رتبه

هوای  و گویوه  هوا مؤلفوه اداموه در قالوب پرسشونامه دوم     در هسوتند.  مالحظوه قابول  2که در جدول 

سیاسوی و اطالعواتی(    )نظوامی،  نوع ازنظر)تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی( و  سطح ازنظرغافلگیری 

 است. مشاهدهقابل 3جدول در قالب  یطورکلبهقرار گرفتند که نتیجه آن  یموردبررس
 

 

 

                                                           
1. AHP 

 ی غافلگیریهامؤلفهبندی رتبه
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 غافلگیری هایمؤلفه: مقایسه سطح و بُعد 3جدول 

 

عد اطالعاتی از دیگور سوطوح   د در حوزه غافلگیری سطح راهبردی و بُشوطور که مشاهده میهمان

هوایی باشود کوه    توجه و تمرکوز بور گویوه    یدبابنابرایج و ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند 

غوافلگیری در   یهوا مؤلفهعد اطالعاتی دارند. پس از تحلیل بیشتریج نقش را در سطح راهبردی و بُ

 زمانهای غافلگیری در و گویه هامؤلفهقالب دو پرسشنامه مزبور، در قالب پرسشنامه سوم وضعیت 

 :آمد به دست 2 نمودار به شرحنتایگ نظرات خبرگان  که شدبررسی  وسه روزهسیشروع جنگ 
 

 سطح بُعد مؤلفه ردیف

 راهبردی عملیاتی تاکتیکی سیاسی نظامی اطالعاتی

 30/0 13/0 23/2 08/3 28/3 07/0 ساختار 1

 20/3 28/3 17/3 02/2 27/3 87/0 آوریریزی و جمعطرح 2

 08/0 83/3 88/2 73/2 88/3 87/0 و انتشار لیوتحلهیتجزپرورش،  3

 21/0 70/3 83/2 12/0 23/3 82/3 رانیگ میتصم 0

 73/0 38/0 07/3 22/3 72/0 18/0 توان 8

 10/0 32/0 73/3 12/3 71/0 18/0 آمادگی 8

 88/3 28/0 08/3 72/2 11/0 81/0 حریف 7

 32/0 80/3 11/3 87/3 18/0 12/0 محیط 2

 33/0 21/3 23/3 33/3 13/0 03/0 دکتریج 2

 23/0 22/3 13/3 22/3 12/0 22/0 متوسط
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 با رژیم صهیونیستی روزه 33 در جنگ غافلگیری لبنانمیزان  یهامؤلفهبندی اهمیت رتبه: 2 نمودار

 

ی محور به حوزه مسلط مبنای نظر خبرگانبر؛ دشوکه در نمودار فوق مشاهده می طورهمان

 روزه 33غافلگیری در تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در جنگ  هایمؤلفهمیانگیج امتیاز ، مقاومت

توان نتیجه گرفت که کشور لذا میباشد. است که متوسط به باال می را کسب نموده 3328 نمره 8از 

و  محیط، دکتریج هایمؤلفه ،هامؤلفهشده است. در بیج افلگیری ندر آن برهه زمانی دچار غلبنان 

غافلگیری های برای احصای علل و عوامل غافلگیری، گویهبودند.  هامؤلفهتریج قوی گیران تصمیم

جدول  شرح بهها بندی گویهقرار گرفت که رتبه وتحلیلتجزیهحسب نظر نمونه آماری مورد نیز بر

 باشد.زیر می
 

 با رژیم صهیونیستی روزه 33 در جنگغافلگیری لبنان  میزان هایبندی گویهرتبه :0جدول 

مؤلفهکد  هکد گوی مؤلفه   امتیاز گویه 

22/3 برخورداری کشور از ساختار مناسب و هماهنگ مدیریت بحران 112 ساختار 1  

33/3 های الزم برای پیشگیری از غافلگیریایجاد زیرساخت 811 توان 8  

پرورش،  3

و  لیوتحلهیتجز

 انتشار

33/3 ارائه برآورد اطالعاتی 312  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

33/3 آورینظارت بر تالش جمع 210  

3.67 3.69
3.79 3.82 3.84 3.85 3.9

4.06 4.11

3.4
3.5

3.6
3.7

3.8
3.9

4

4.1

4.2

حریف توان طرح 

ریزی و 

جمع 

آوری

آمادگی پرورش، 

تجزیه و 

تحلیل و 

انتشار

ساختار تصمیم 

گیران

دکترین محیط

رتبه بندی  اهمیت مؤلّفه های غافلگیری 
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رانیگ میتصم 0 ریزی )غیر ن.م( به طرح رانیگ میتصمعدم باور، اعتقاد و توجه  012 

 قبل از بحران و جنگ

33/3  

دشمج نسبت به شناخت توانمندی اطالعاتی، نظامی و فنی  710 حریف 7

 خودی

33/3  

پرورش،  3

و  لیوتحلهیتجز

 انتشار

00/3 افزارهای تحلیلاستفاده بهینه از ابزارها و نرم 313  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

00/3 تعییج صحیح قرائج و شواهد 211  

00/3 هااجرای رزمایش و آموزش 810 آمادگی 8  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

88/3 منابع اطالعاتیتعییج صحیح عوامل و  212  

رانیگ میتصم 0 گیری( و ابالغ به هنگام به )قدرت تصمیم موقعبهتصمیم و اقدام  010 

 مجریان

88/3  

 -برخورداری از روند جذب نیروی اطالعاتی کارآمد )نشان 118 ساختار 1

 (شناخت -دانش آموزش –جذب 

88/3  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

87/3 به دشمج نگری در برآورد نسبتژرف 210  

87/3 ساختار اطالعاتی و امنیتی در سطوح راهبردی، تاکتیکی و فنی 111 ساختار 1  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

در برآوردهای اطالعاتی پس از ارزیابی و تفسیر اخبار  دنظریتجد 218

 مداوم صورتبهو اطالعات برمبنای فرضیات اولیه و بعدی 

87/3  

87/3 داشتج نیروی انسانی ماهر و کارآزمودهدر اختیار  813 توان 8  

87/3 کاری دشمجشناخت اقدامات اختفا و پنهان 712 حریف 7  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

های و پیشنهاد عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی دنظریتجد 217

 اطالعاتی

72/3  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

72/3 دسترسی مناسب به اطالعات 213  

، پیچیدگی اقدام، ابتکار عمل ینیبشیپرقابلیغکارهای شناخت راه 713 حریف 7

 و آمادگی دشمج

72/3  

 لیوتحلهیتجزپرورش،  3

 و انتشار
گران در ارائه تحلیل قدرت و هوشمندی راهبردی تحلیل 318

 اتکاو  نانیاطمقابلو  جانبههمه

72/3  

آوریریزی و جمعطرح 2 اخبار با توجه به عناصر اصلی اخبار و سایر آوری تهیه طرح جمع 212 

 های اطالعاتینیازمندی

72/3  

72/3 از توان بازدارندگی برتر یا متوازن برخوردار 810 توان 8  
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رانیگ میتصم 0 آوردن نیروهای خودی در هنگام  کاریپاداشتج برآورد دقیق از  018 

 نیاز

72/3  

آوریریزی و جمعطرح 2 72/3 مأموریتدرک صحیح  211   

 لیوتحلهیتجزپرورش،  3

 و انتشار
72/3 ای اطالعاتیهای نوبهانتشار گزارش 312  

رانیگ میتصم 0 72/3 اطالعاتی گرانلیو تحلبه کارشناسان  رانیگ میتصماعتماد  011   

آوریریزی و جمعطرح 2 22/3 بینی تهدیداتدرک صحیح از روندها و پیش 218   

22/3 شناسیدشمج 818 آمادگی 8  

زمینه عملیات فریب و شناخت دکتریج و توانمندی دشمج در 711 حریف 7

 نیرنگ

22/3  

11/0 حفاظت اطالعات 117 ساختار 1  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

11/0 ها و نیات دشمجبینی فرضیات از توانمندیبرآورد و پیش 212  

11/0 عملیاتی و راهبردی تعامل و پیوستگی بیج سه سطح تاکتیکی، 118 ساختار 1  

یکپارچگی، هماهنگی و تعامل بیج جامعه اطالعاتی ن.م و  112 ساختار 1

 کشوری

11/0  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

های اطالعاتی عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی لیوتحلهیتجز 211

 هااز آن موقعبهگیری و بهره

11/0  

اجرایی با نهادهای دفاعی و امنیتی و تعامل نظام سیاسی و  113 ساختار 1

 اطالعاتی

11/0  

11/0 پذیری و قوام دفاعی و اطالعاتی، انعطافیآمادگی، چابک 110 ساختار 1  

رانیگ میتصم 0 11/0 رانیگ میتصم)جناحی( شدن اطالعات در رده  یاسیپرهیز از س 012   

11/0 دوری و نزدیکی تهدید نسبت به منافع کشور 210 محیط 2  

11/0 های دفاعی و امنیتیتهیه برآورد و طرح 811 آمادگی 8  

11/0 در اختیار داشتج امکانات و تجهیزات الزم برای مقابله با تهدید 812 توان 8  

پرورش،  3

و  لیوتحلهیتجز

 انتشار

11/0 های مرتبط به همثبت و مرتب کردن اخبار در گروه 311  

رانیگ میتصم 0 11/0 رانیگ میتصمدرک و پذیرش تهدید توسط  012   

پرورش،  3

و  لیوتحلهیتجز

 انتشار

 احتمالی مفهوم از( گیرینتیجه و ترکیب –تفسیر مناسب )تجزیه  310

 فرضیات توسعه و شدهیابیارز اخبار

11/0  

 دکتریج 2

 
 

11/0 راهبردهای اطالعاتی 212  
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پرورش،  3

و  لیوتحلهیتجز

 انتشار

11/0 )آنی( یهشدار موقعبههای گزارشانتشار  317  

پرورش،  3

و  لیوتحلهیتجز

 انتشار

11/0 ارزیابی صحیح، تعییج ارتباط، قابلیت اعتماد و دقت اخبار 312  

رانیگ میتصم 0 انطباق تصمیمات با امکانات در اختیار برای پیشگیری از  013 

 غافلگیری

11/0  

11/0 اطالعاتی یهااستیس 211 دکتریج 2  

رانیگ میتصم 0 تاکتیکی،  در سطوح) رانیگ میتصمهماهنگی و انسجام در  017 

 عملیات و راهبردی(

11/0  

11/0 )داخلی و خارجی( طیحضور در مح 212 محیط 2  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

ریزی با به فرمانده در صدور راهنمای طرح موقعبهکمک  213

 صحیح در سطح کالن لیوتحلهیتجز

11/0  

11/0 )داخلی و خارجی( طیشناخت کافی نسبت به مح 211 محیط 2  

22/0 )داخلی و خارجی( طیتوانمندی در مح 213 محیط 2  

22/0 قدرت و انسجام ملی 112 ساختار 1  

پرورش،  3

و  لیوتحلهیتجز

 انتشار

گران اطالعاتی و بیج تحلیل دوجانبهتعامل تفاهم و اعتماد  318

 رانیگ میتصم

22/0  

ریزی و طرح 2

آوریجمع  

های تبییج و تعییج صحیح عناصر اصلی اخبار و سایر نیازمندی 212

 اطالعاتی

33/0  

33/0 آوردن امکانات کاریپاسرعت عمل در بسیگ و  812 آمادگی 8  

رانیگ میتصم 0 00/0 پیمانانحدان و همجا به متّاعتماد بی 018   

11/8 روها برای مقابلهنی مهارتی و( اراده –آمادگی روحی )انگیزه  813 آمادگی 8  

 

 یگیرنتیجه

 طوول  بوه روز  33کوه   م .2118بوه لبنوان در ژوئیوه     رژیم صهیونیسوتی  جانبهتهاجم گسترده و همه

نووعی کوه ایوج جنوگِ     رویدادهای تواریخی منطقوه بوود، بوه     وقایع و تریجبااهمیتانجامید یکی از 

رود، زیورا نتوایگ و   موی  شومار  بوه  ِ آسویا ی غورب منطقهتاریخ منازعات  ی دری عطفویرانگر، نقطه

لبنان بر کل منطقه و خارج از آن توأثیر گذاشوت و اهمیوت آن را از جهوات      بر عالوهپیامدهای آن 

 ساخت. دوچندانمختلف 
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ایوج  ، برای از بویج بوردن   لبنان حزب ا...جُنبش علیه  رژیم صهیونیستیآمریکا و  که حملهپس از آن

قدرتمنودتر از پویش    لبنوان  حوزب ا... عنووان حوامی اصولی    بوه  نبش با شکست پایان یافت، ایرانجُ

 بود، از جنگ خارج شد. قرارگرفته موردپذیرشنفوذش  کهدرحالی

لبنوان در آغواز حملوه رژیوم      حوزب ا... در پاسخ به سؤال اصلی ایج پژوهش که عبارت بود از: آیا 

و  نظوران ایوج حووزه   صواحب گونه مطورح نموود کوه    ایج صهیونیستی دچار غافلگیری شد؟ بایستی

در ابعواد   روزه 33نوگ  جبر ایوج باورنود کوه     در ایج پژوهش مورداستفاده خبرگان جامعههمچنیج 

 ،در ایوج نبورد  منطقه تأثیرگذار بووده اسوت.    امنیتی -تغییر شرایط نظامینظامی بر  -مختلف سیاسی

وسوه روزه  تنها دچار غافلگیری نظامی امنیتی نشد بلکوه در طوول ایوج نبورد سوی     لبنان نه حزب ا...

در  کوه نحووی بوه  تحمیل نموود،  دشمج صهیونیستیهای متعددی را در سطوح مختلف به غافلگیری

 ایوران  عنوان عمق راهبردی جمهوری اسالمیبه حزب ا... اطالعاتی -جایگاه نظامی پایان ایج جنگ

 نتوایگ ایوج نبورد    ، همچنویج مضاعف گردیدو توانایی ابزار بازدارندگی آن  پیداکردهارتقا  در منطقه

و موجب رشد  هافزایش داد ازپیشبیشرا  غربی جنوبآسیای صلح  درروندتوان تأثیرگذاری ایران 

 طور غیرمسوتقیم به زنی ایرانقدرت چانه حالدرعیجایران شد.  موردحمایتگرای های اسالمجریان

ای افزایش یافت و موجب تقویت و ارتقای جایگاه آن و همچنویج ارتقوای   در معادالت مهم منطقه

 جایگاه محور مقاومت اسالمی در سطح منطقه گردید.

 توان تحلیل زیر را در خصوصدر ایج مقاله می آمدهعملبه وتحلیلتجزیه برمبنایبر ایج اساس و  

 ارائه نمود: روزه 33جنگ  غافلگیری در شروع هایمؤلفهمصادیق و 

 انود نمووده  اظهوارنظر  مصداق خصوص ایج در حوزه محور مقاومت به مسلط خبرگان از نفر نُه -1

 .باشدمیبه باال  متوسط که است نموده کسب را 3328 نمره 8 از مصداق نمره متوسط که

 .اندشدهارزیابیخوب  حدّ در رو به باال و همگی متوسط غافلگیری مؤلفه نُه -2

های ایوج مصوداق   اند، گویه( را احراز نموده22/3ها امتیاز باالیی )تمامی گویه کهایج به توجهبا  -3

 .اندشدهگرفتههای اساسی در نظر عنوان قوّتبه

جوا بوه   اعتمواد بوی  " گویوه  و مؤلفه از "مهارتی نیروها برای مقابلهآمادگی روحی و " هایگویه -0

 .باشندمی گویه 81 بیج از هاگویه تریجقوی گیران تصمیم مؤلفه از "پیمانانمتّحدان و هم

 و "ارائه برآورد اطالعاتی" ،"های الزم برای پیشگیری از غافلگیریایجاد زیرساخت" هایگویه -8

 باشند.می مؤلفه 81 بیج در هامؤلفه تریجضعیف "آوریجمع تالش بر نظارت"
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