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 چکيده

ای کشورهای اسالممی  رژیم صهیونیستی تاکنون چندین مرحله حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته    

م . ایالن رژیال  داشته استم ۲۰۰۷و دیرالزّور سوریه در سال  م1981از جمله اوسیراک عراق در سال 

ای جمهوری اسممی باشد که گزینه حمله نظامی پیشگیرانه به تأسیسات هستهسال می ۲۰قریب به 

ای و سیاست خارجی خود قرار داده اسالت. اماالا تالاکنون جسالارت     ایران را در رأس تبلیغات رسانه

املی بررسالی عالو   واکنش نظامی علیه جمهوری اسممی ایران را نداشته است. پژوهش حاضر ضمن

بب عدم واکنش رژیم صهیونیستی بوده است، تمش نموده تا در راستای پاسخ به سؤال اصلی که س

داشالت(    خواهالد  امکالان  ایران اسممی جمهوری علیه صهیونیستی رژیم پیشگیرانه )حمله پژوهش

ده اربردی بوروش تحقیق از نظر هدف ک .رژیم را نیز مورد بررسی قرار دهدآن  جنگ اقدام عوامل

 -ایباشالد. روش گالردآوری اعمعالات کتابهاناله    تحلیلالی مالی   -ظر ماهیت و روش، توصیفیو از ن

برداری و یادداشت برداری بالوده  باشد. ابزار گردآوری اعمعات؛ فیشاسنادی)واقعی و مجازی  می

 است.
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 همقدم

پیروزی انقمب اسممی نه تنها حاضر نشد رژیم  ی ایران از فردایجمهوری اسمم

المقدس از صهیونیستی را به رسمیت بشناسد، بلکه مبارزه با آن را در جهت آزادی بیت

های ی اسممی ایران به حمایت از گروهدانست. در این راستا جمهورهای خود میاولویت

نان علیه آن رژیم حمایت نموده، روابط مبارز فلسطینی پرداخت، از حرکت شیعیان لب

شورهای جبهه مقاومت برقرار کرد و به دنبال راهبردی با دولت سوریه به عنوان یکی از ک

د. روشن های خصمانه رژیم صهیونیستی بوهای مسلمان علیه سیاستبیدار کردن ملت

ن واقعی که است در این شرایط جمهوری اسممی ایران و اسرائیل غاصب به مثابه دو دشم

-رح فعالیتگر شوند. بدین خاعر پس از عدر جهت ضربه زدن به همدیگر هستند، جلوه

ای ایران، رژیم صهیونیستی نسبت به هر دولت دیگری بیشتر احساس آمیز هستههای صلح

ای ایران کاممً های هستهونیستی با مفروض گرفتن این که فعالیتتهدید کرد. رژیم صهی

یابی به بمب اتم است، از این جهت بیشتر احساس تهدید کرد که دست نظامی و در جهت

های موشکی دانست، بلکه توانمندیای ایران میا در محاصرۀ متحدین منطقهنه تنها خود ر

ربه زدن به رژیم صهیونیستی و در صورت نیاز کرد که قابلیت ضایران را نیز ممحظه می

. بدین خاعر رژیم صهیونیستی همواره به صورت های اتمی را دارندقابلیت حمل کمهک

ای ایران را ندارد و اگر الزم های هستهمل فعالیتصریح اعمم کرده است که توانایی تح

 کند. این رژیمحمله میای ایران باشد در راستای دفاع از امنیت خود به تأسیسات هسته

محدود و  هایتا جنگ گرفته ریعو س جانبههمه های، از جنگجنگی از رفتارهای عیفی

 به منطقه کشورهای را علیه ایضربه ظامین تا اقدامات چریکی ، و از عملیاتفرسایشی

عراق و « اوسیراک»یام تأسیسات هسته1981. این رژیم در اوایل سالاستاجرا در آورده 

ای مورد حمله مهاعره سوریه را بدون هیچ« دیرالزّور»ایم تأسیسات هسته۲۰۰۷در سال 

کشور  این از سوی جنگ به میمتص در قالب گذاریفرآیند سیاست قرار داده است. شناخت

را  آنان جنگ اتاقدام و عوامل دالیل و فهم رژیم این رهبران روانی ذهنی تواند فضایمی

ری رژیم صهیونیستی در گینظام تصمیم که است آن در پی تحقیق سازد. این روشن
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ای را مورد درت هستهرونده به سمت قحممت پیشگیرانه علیه کشورهای اسممی پیش

ای کشورهای بررسی قرار دهد. با توجه به سوابق این رژیم در حمله به تأسیسات هسته

عدم باور پاسخ سهمگین و ضربه دوم از سوی انقمب، حمله به تأسیسات  همسایه، و

ها نباشد. حال با توجه به تواند دور از ذهن صهیونیستوری اسممی ایران میای جمههسته

 جمهوری علیه صهیونیستی رژیم پیشگیرانه مقدمات این سؤال مطرح است که حملهاین 

 داشت( خواهد امکان ایران اسممی

 مقهومی پژوهشارچوب چ

 امکان سنجی:  

   http://fa.wikipedia.org)کند. ها بحث میامکان سنجی درباره شدنی بودن موضوع

 :حمالت پیشگیرانه

جنگ پیشگیرانه، در تاریخ، معموالً زمانى روى داده است که کشور قدرتمند، احساس کرده 

اى خود را از المللى و منطقهتدریج موقعیت بینهاى دیگر، بهکه در اثر پیشرفت قدرت

ها، از درت به ضرر آنهاى بزرگ از بر هم خوردن موازنه قدهد. درک قدرتدست مى

اند. همچنین، در ى است که در آن، به جنگ پیشگیرانه متوسل شدههاى بارز تاریهنمونه

ها، موجب یابى کشور رقیب به این سمحهاى کشتار جمعى، ترس از دستعصر سمح

توان به حمله هوایى اسرائیل غاصب به توسل به حممت پیشگیرانه شده که از جمله مى

م اشاره کرد. در هر دو ۲۰۰3ال م و حمله آمریکا به عراق در س1981عراق در  اوسیراک

دستانه و پیشگیرانه، زمامداران باید به توان نظامى و مقاصد رهبران نوع، یعنى حمله پیش

ها داشته باشند. رهبران کشور، حمله دشمن کشور رقیب توجه کنند و ارزیابى درستى از آن

ارد. اقدام نظامى زودتر ها وجود دنند؛ اما عدم قطعیت در هر دوى آنداناپذیر مىرا اجتناب

دستانه، حمله ها است؛ هرچند در حممت پیشبراى دفاع از خود، ویژگى مشترک دیگر آن

دستانه از زودتر و در جنگ پیشگیرانه، جنگ زودتر مدنظر است. به عموه، حممت پیش

است و بنابراین، نسبت به جنگ پیشگیرانه  الملل تا حدودى قابل قبولنظر حقوق بین

دستانه و تر بوده و هزینه سیاسى کمترى دارد. به دلیل اینکه هر دو حممت پیشیجرا
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پیشگیرانه، منطق راهبردى مشترکى دارند، نویسندگان کتاب، به هنگام اشاره به هر دوى 

م،سایت دانش سیاست و نمایند. )یزدان فانگرانه استفاده مىها، از واژه حممت پیشآن

 الملل روابط بین

 مبانی نظری تحقیق

ها و گیری در موضوعات مربوط به جنگ و مدلدر این پژوهش به مبانی نظری تصمیم

گیری رژیم صهیونیستی نحوی که مدل نظام تصمیمگردد. بهرویکردهای آن اشاره می

م در حممت پیشگیرانه را آن رژی گذاریبررسی و تجزیه و تحلیل شده و فرآیند سیاست

 کند.آشکار می

 به جنگ های تصمیمانواع مدل

ای در مورد گیرندگان باید از اعمعات قابل ممحظهمدل عقمیی: در این مدل تصمیم -

های گوناگون برخوردار بوده، بتوانند رفتارهای های هدفها، منابع، اهداف و اولویتارزش

گیرندگان در صدد اتهاذ ند. در چارچوب این مدل، تصمیمبینی کناحتمالی آینده را پیش

تصمیمات عقمیی « هربرت سایمون»بهترین تصمیمات هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل

 ی ارزش و واقعیت است.ی منطقی دو مقولهنتیجه

 گیری از مدل عقمیی به سادگی میسر نیست، تصمیمبهش: از آنجا که بهرهمدل رضایت -

تصمیم در معنای « بهترین»وجود، قادر به اتهاذهای مبا در نظر گرفتن محدودیتگیرندگان 

بهش بسنده خواهند کرد. سیاستمدار در های رضایتاقتصادی آن نیستند؛ بلکه به تصمیم

ها بهش بودن تصمیمرود، بلکه به رضایترساننده به شمار نمی این مدل، انسانِ به کمال

 توجه دارد.

گیرندگان در صدد تغییرات است و تصمیمکارانه ش محافظه: این روش، رومدل فزاینده -

کنند که دگرگونی عمده در های قبلی نیستند؛ زیرا تصور میبنیادی و اساسی در    تصمیم

ها ممکن است مشکمت گوناگون و غیرقابل کنترلی در ایجاد سازش و گذاریسیاست

-منافع  به داده ها وها)خواستهاظ تبدیل نهادهتوافق میان سیستم سیاسی و محیط آن از لح
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ها)تصمیمات  به وجود آورد و حتی در مواردی مشروعیت نظام سیاسی مورد سؤال قرار 

 گیرد.

گیرندگان و العاده: تأکید این مدل بر برخورداری برخی از تصمیمدل بینش فوقم -

 هوآوری و خمقیت است؛ بارات، نالعاده، ابتکها، استعدادهای فوقگذاران از تواناییسیاست

ها، نظرها و نقش سایر عوامل و گونه تواناییای از موارد وجود اینای که در پارهگونه

 دهد.الشعاع خود قرار میگیرنده را تحتنهادهای تصمیم

های وجود در مدلمهای نارسایی شود به نوعی،مدل مهتلط: در این مدل سعی می -

زمان عور همگیرندگان به صمیمحداقل ممکن کاهش پیدا کند و ت فزاینده و عقمیی به

گذاری مورد توجه قرار دهند؛ یعنی های خرد و کمن را در سیاستها و دیدگاهجنبه

که برای اتهاذ من آنکند ضهای موجود کوشش میگیرنده تحت تأثیر امکانتصمیم

ای پاره همان حال توجه خویش را برگیرد، در استراتژی معین، تمامی جوانب را در نظر می

  49-53: 13۷۰قوام، .)های سیاست خارجی نیز معطوف کنداز مسائل و جنبه

 گیریهای تصمیمحوزه

 کنند:دانشمندان علوم سیاسی سه برداشت اساسی برای پیگیری موضوع را دنبال می 

قع، تصمیمات یی: این برداشت مدعی است که تصمیمات مهم سیاسی در وابرداشت عقم -

گیرندگان توسط سایر افراد اعراف وی ول بودن هر یک از تصمیمگروهی است و نامعق

دهندگان، در قضاوت شود که رأیشود. بدین ترتیب، برداشت عقمیی متذکر میتصحیح می

 دهند.هترین انتهاب را انجام میباندیشی تاریخ، معموالً مآل

، 1شنایدرورت الگوی تصمیم سیاست خارجی ابرداشت محیطی: این برداشت که به ص -

-که نفوذ عوامل شهصیتی را مدنظر قرار میشود، ضمن آن، مشهص می3و شاپین ۲بروک

شود، این تصمیمات گردد که تصمیمات به عور کلی به افراد تحمیل میدهد، یادآور می

                                                           
1Schneider - 

۲Brooke -  

Shopen -3   
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ئولوژیکی که تابع المللی و ایدهای مهتلف نهادی، بینبازتابی است از توازن فشارهای گروه

ی سودمندی برای تشهیص انواع فشارهایی است که بر هاست. این الگو وسیلهآن

 شود.گیرندگان وارد میتصمیم

برداشت خودکامگی: این برداشت که بر مفاهیم درک و شناخت و نیز وصف کامل نیازها  -

فتار غیر عقمیی شود، بر ظرفیت ذاتی فکر انسان برای ربنیان گذاشته می« من»و مفاهیم

اند که نماید. عرفداران این برداشت در جواب به الگوی محیطی یادآور شدهأکید میت

که یکسان باشد، اغلب مبهم، نامعلوم  و در گیرندگان به جای آنفشارهای وارد بر تصمیم

گیرنده به فشارهای جا شدن است تا متحدالشکل؛ و وضعیتی که در آن تصمیمحال جابه

ها بستگی دارد.) پالمر و هد به چگونگی درک آندواکنش نشان   میمهتلف 

  165 -168: 136۷دیگران،

 المللبین نظام و جنگ شناسی جامعه
 سطح اندجنگ را بیان کرده مورد در تحلیل سطح سه جنگ، شناساناز جامعه بعضی

 سطح این در همواره. کندمی بررسی را کوچک هایگروه برخی و فردی سطح در :نهست

-تصمیم فرایند در محدود، هایگروه پویایی یا ادراکات فردی، روانشناسی نقش بر تحلیل

 دیگر عبارت به یا و جوامع ها،دولت شامل :تحلیل سطح دومین. کنندمی پافشاری گیری

 زمان به توجه با مناعق یا هادولت -شهر شهرها، یعنی الملل،بین نظام اساسی واحدهای

 زمینة که المللبین نظام هایویژگی اساس بر عوامل رشته: تحلیل سطح سومین .باشدمی

 رژیم آن که هاییدولت یا فردی هایویژگی به توجه بدون را مسلحانه هایتعارض شروع

  ۷6: 1389 ونسن، و کاپلو.)سازدمی مساعد آوردندمی وجود به را

 علل تعارض

توان موارد بر سر منافع ملی، می مناقشات در خصوص تعارض بر سر منافع ملّي: -1   

 زیر را تحت بررسی قرار داد؛ 
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خل منافع ضعیف خأل قدرت: وقتی خأل قدرتی در یک منطقه خاص گسترش به دا -الف

آید، تا سرانجام این خأل ها و تعارضاتی در پی میآید، یک سلسله کشمکشبه وجود می

 توسط قدرتی جدید پُر شود. 

های جدیدی که از موالً دولت تجدیدنظر علب بر اساس تعریفعلبی: معدید نظر تج -ب

آورد، خود را در تقابل با عمل میعور کلی سیاست خارجی خویش بهها، منافع و بههدف

 دهد.  سایر واحدهای سیاسی که درصدد حفظ توازن قدرت در منطقه و جهانند، قرار می

اره درصدد گسترش حوزه نفوذ بزرگ هموهای درتفوق و برتری: قتمناقشه برای  -ج

علبانه و های توسعهر ناشی از انگیزهاند که این امبرای تحصیل برتری بر دیگری بوده

 باشد.جویی میبرتری

که هر ایدئولوژی دارای انگیزش متفاوتی نسبت به  از آنجا تعارضات ایدئولوژیک: -۲

ی و راه و رسم متفاوتی ه و عرز زندگالملل است و شیوجهان و الگوی حاکم بر روابط بین

واحدهای  کند، عرح یک جهان بینی جدید، تضادها و تعارضاتی در روابطرا تعقیب می

 آورد.سیاسی موافق و مهالف بینش جدید در پی می

الملل، عامل اصلی تعارضات میان گروهی در عرصه روابط بین های اقتصادی:رقابت -3

های و اختمفات در کنند و کشمکشهای اقتصادی جستجو میها را در فرایند رقابتدولت

  ۲58-۲63،138۰رند.)قوام،پندااین عرصه را عامل جنگ می

 روش رئالیست تهاجمی

ها درصدد افزایش قدرت برای تضمین امنیتشان ولتهای تهاجمی، دبر عبق رئالیست

ی های تهاجم. رئالیستکنندشان استفاده میهستند و حتی از قدرت برای حفظ موقعیت

آوری ها در موقعیت قدرتمند باشند، به جمعکند که اگر دولتاستدالل می 1مانند فیمانگی

-دهند. رئالیسم تهاجمی به پیروی از دیگر  گرایشقدرت برای حفظ آن موقعیت ادامه می

ی بنیان های رئالیستها و مفروضهالملل، دستگاه فکری خود را براساس آموزههای فکری بین

                                                           
1 -mmenghiFia  
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عنوان ها را بههای رئالیستی، دولتضمن اینکه در چارچوبنهاده است. پیروان این مکتب 

-شناسند، بر این باورند که این قدرتالملل به رسمیت میبازیگران اصلی صحنه روابط بین

دهند و در تأثیرگذاری بر سیستم الملل را شکل میهای بینهای بزرگ هستند که سیاست

های تهاجمی کننده هستند. رئالیست های بزرگ تعیینلی، برون دادهای قدرتالملبین

ها درصدد متعادل کردن یک مهالف هستند که قدرتش را به کنند که دولتاستدالل می

کنند که استفاده ها همچنین استدالل میدهد. آنهای نظامی افزایش میوسیله کسب قدرت

ر سطح ای دولتی که خواستار حفظ وضع موجود دتواند براز قدرت بر علیه مهالف می

   Ehrami, 2012:14)ای هستند، سودمند باشد. منطقه

 رویکرد تهاجمی و مدل امنیتی

الملل منزلة هدف تا کسب جایگاه هژمونیک در نظام بینسازی قدرت بهاین رویکرد بر شبیه

ترین ترین و اصلیدارد. مهمهای بزرگ تأکید ها خصوصاً قدرتعنوان رفتار اصلی دولتبه

 های این رویکرد به شرح زیر است؛گزاره

 الملل؛ومرج در نظام بینساختاری بودن هرج  -

 الملل)جنگ مانند باران است ؛ناپذیر محیط بینناامنی وضعیت اجتناب -

 قاعده بازی با حاصل جمع صفر)اصل قدرت ناب ؛ -

امنیتی)دوست دائمی وجود مستقل در تشدید معضل اعتمادی به انگیزه بازیگران متغیر بی -

 ندارد ؛

دهند)اصل چوبین بودن همکاری بازیگران همواره سود نسبی را به سود مطلق ترجیح می -

 در راهبرد بزرگ امنیت ملی ؛

 کار همواره وجود دارد)صدام حسین ؛های عمعتقلب در دولت -

 یشتر .)قدرت بیشتر، امنیت بالمللامنیت بر نظام بین –سلطه معادلة قدرت  -

گرایی مدل امنیتی در رویکردهای ها و معادلة امنیتی، رهیافت واقعبا توجه به این گزاره    

 توان ترسیم کرد:تهاجمی را به شکل زیر می
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گرایی که دارای مطابق با این مدل، رویکرد تهاجمی براساس معادلة امنیت در رهیافت واقع

یه ))جلوگیری از جنگ  ، ))جلوگیری از شکست   و ))جلوگیری از نابودی   است سه ال

ها و اصول رویکرد تهاجمی این چارچوب، مدل امنیتی منبعث از اندیشهگیرد. در شکل می

از الیه دوم معادلة امنیت، یعنی جلوگیری از شکست پدید خواهد آمد؛ زیرا رویکرد 

داند. براین اساس، مدل پذیر نمییست و آن را امکانتهاجمی قائل به جلوگیری از جنگ ن

ابل ترسیم است: الیه اول، بازدارندگی؛ الیه دوم، امنیتی در رویکرد تهاجمی در چهار الیه ق

دستانه و الیه چهارم جنگ پیشگیرانه. در این رویکرد واکنش؛ الیه سوم، جنگ پیش

های است؛ اما به همان اندازه نیز به الیهبازدارندگی در پیشانی مدل قرار دارد و مبنای اصلی 

الیه دوم، یعنی فراهم آوردن استعداد و شود. بنابراین، قرار دادن واکنش در دیگر توجه می

تواند به مثل در صورت شروع جنگ، ضمن آنکه بازدارندگی است، میهای مقابله بهتوانایی

 233علی عبداله خانی -مدل امنیتی در رویکرد تهاجمی

 از جنگ جلوگیری
 

 جلوگیری از شکست

 

 بازدارندگی
 

 واکنش

 

 جنگ پیشدستانه

 

 جنگ پیشگیرانه

 

از  جلوووووووووگیری

 نابودی
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دن شرایط پیروزی در جنگ با های کمتر و در صورت فراهم بوخاتمة فوری جنگ با هزینه

های اعمعاتی در دیدستانه در الیه سوم بر توانمنهای بیشتر منجر شود. جنگ پیشفرصت

عرصه نظامی، قابلیت تحرک نظامی، و جسارت سیاسی تکیه دارد. این مدل، حمله به 

آن  کند وبینی میدشمنِ آماده حمله به کشور را قبل از آغاز جنگ و در آستانة جنگ پیش

داند. جنگ پیشگیرانه آخرین الیه مدل رویکرد تهاجمی است. مطابق این را امنیت ساز می

دستانه علیه وم، جنگ پیشگیرانه علیه کسانی که امکان بازدارندگی، واکنش یا جنگ پیشمفه

های امنیتی آنان در هایی که دکترینها  و یا دولتآنان وجود ندارد)خصوصاً تروریست

کار گرفته خواهد شد. عراحی مدل للی مبتنی بر جنگ نامتقارن است بهالمسطح بین

بندی و ای بودن آن نیست، بلکه به معنای اولویتی مرحلهبراساس چهار الیه به معنا

: 1389های بزرگ مورد نظر نسبت به یکدیگر است.)عبداهلل خانی، تکمیل کنندۀ استراتژی

۲34- ۲3۲  

 حمالت پیشگیرانه   2و مشروعیت  1قانونى بودن

حمله به عراق و پس از گیرى آمریکا براى سپتامبر و به هنگام تصمیم 11پس از تحوالت 

مداران و نظران مهتلف و سیاستانجام این حمله، مناظرات وسیعى میان صاحب

گیرندگان در خصوص قانونى بودن و مشروعیت اقدام آمریکا در حمله پیشگیرانه تصمیم

از نظر حقوق   پیشگیرانه)نگرانهاینکه حممت پیش. گرفت دام حسین درعلیه رژیم ص

گیرندگان مهم است زیرا قانونى بودن حمله، نقش الملل قابل قبول باشد، براى تصمیمبین

عام، توسل به زور ممنوع  عور بهالملل در حقوق بین کند.مهمى در مشروعیت آن ایفا مى

داند. مورد نهست، دفاع مورد توسل به زور را مجاز مىاست؛ اما منشور ملل متحد، در دو 

منشور، حق کشورها در دفاع از  51شروع یا دفاع از خود است که در این خصوص، ماده م

توانند نسبت به دفاع از شناسد. در صورت وقوع تجاوز کشورها مىخود را به رسمیت مى

ت که خود شوراى امنیت به حق حاکمیت خود به زور متوسل شوند. مورد دوم، زمانى اس
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الملل، مجوز توسل به زور را صادر نماید. با توجه به بینمرجع حفظ و صلح امنیت  عنوان

دستانه و پیشگیرانه نامحتمل است، وقوع اینکه در مورد دوم، امکان توسل به حممت پیش

حوزه نیز کند. در این د معنا و مفهوم پیدا مىواین نوع حممت فقط در حوزه دفاع از خ

دستانه مورد قبول دهد که فقط حمله پیشمى ها، نشانیه دولتالملل و روقوانین حقوق بین

پذیرد. از نظر این حقوق، اگر تهدید جدى الملل، حمله پیشگیرانه را نمىاست. حقوق بین

باشد و کشور رقیب از خود تحرک نظامى زیادى در دریا، هوا و زمین نشان دهد که گویاى 

مثل اصل تناسب، ضرورت، تواند با رعایت اصولى گى آن براى حمله باشد، کشور مىآماد

)یزدان فام،سایت دانش سیاست و روابط دستانه بزند. فوریت و تداوم، دست به حمله پیش

 الملل بین

 گیری رژیم صهیونیستی در حمالت پیشگیرانهنظام تصمیم -الف
انعقاد  قبیل از استراتژیکمانند سایر تصمیمات  یا حممت پیشگیرانه جنگ به تصمیم

، بسو آتش صلح ، پذیرشجهانی هایها و بلوک، حضور در اتحادیهنظامی هایانپیم

و  دفاعی سیاست هایپویاتر جنبه بررسی گردد.برمی دفاعی سیاست خارجی الیه به همگی

فرآیند  مطالعه ، در واقعهاآن گیریشکل حوهیگر و نبا یکد هاآن، ارتباط مؤثر بر آن عوامل

 نظام بررسی فرآیند در چارچوباین  . مطالعهاست دفاعی گذاریسیاست

 گیرد.می  صورت جنگ به )تصمیمگیریتصمیم

 رژیم صهیونیستی ماهیت نظام

ر کشور، هویت آن یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سیاست امنیتی و دکترین نظامی ه    

اساس عواملی همچون هویت ملی، نقش و جایگاه آن ر کشور است. معموالً هویت را ب

دهد به عنصری اساسی کند. اما آنچه رابطه یک هویت و سرزمین را شکل میترسیم می

شود. ماهیت غاصبانه و اشغالگر یاد می "مشروعیت سرزمینی"از آن به عنوان گردد که برمی

گوریون، ها به آن اعتراف دارند. بنیستی امری است که حتی خود صهیونیسترژیم صهیون

اگر من یک رهبر عرب بودم، هرگز وجود »سبق رژیم صهیونیستی، گفته بود: وزیر انهست

ایم. ممکن را گرفته هاآنکاممً عبیعی است، سرزمین کردم. را قبول نمی ]غاصب[اسرائیل



 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 1399بهار ، ۰1 شماره ،هارمچسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 1۲6

 

«. وش شود، اما در حال حاضر چنین شانسی وجود ندارداست پس از مدتی این مسئله فرام

دود پنجاه سال پس از آن، ایهود باراک، رهبر حزب کارگر، مورد انتقاد مهالفان دست ح

شد. بود تروریست)!  می راستی قرار گرفت و گفت که اگر او نیز یک جوان فلسطینی

خود را با هیچ چیز دیگر  توانند نبود مشروعیت سرزمینیها نمیواقعیت آن است که دولت

  ۲3: 1386جبران کنند.)کرمی،

 «نه جنگ نه صلح»فقدان نظریه 

های ریها و درگیبا توجه به تجربه انواع جنگ ]غاصب[رفت ارتش اسرائیل انتظار می    

و زیربنایی  درگیر بوده است، دست به اقدامی انقمبی هاآنهای گذشته با نظامی که عی ده

تش ریزی برای جنگ آینده بزند اماا این گونه نشد. ارفکری و برنامهدرباره الگوی 

 از ابتدای تأسیس تنها دو وضعیت را مدنظر قرار داده است: وضعیت ]غاصب[اسرائیل

 ]غاصب[ین کنندگان دکترین جنگی اسرائیلجنگ و وضعیت آرامش. به عبارتی دیگر، تدو

ود یا ر آن، جنگ به شکل محدکرد که د توان تصوراند وضعیتی میانه را میفراموش کرده

بهه جنامتقارن وجود خواهد داشت. برای مثال، وضعیتی که در آن مرزها آرام است، اما 

  ۷1: 1391گیرد. )عدنان،داخلی مورد هجوم و اصابت قرار می

 استراتژی و دکترین نظامی رژیم صهیونیستی   
 د دارد که عبارتند از: ر رژیم اشغالگر قدس چند فرض اساسی امنیتی وجود- 

 . بر این اساس، ,1990:28Arielاست) 1، تهدید وجود]غاصب[تهدید برای اسرائیل

-پنداشته میاند و بسیار وحشتناک ، بقای آن را نشانه رفته]غاصب[خطرات امنیتی اسرائیل

شوند و این امر بیشتر به سبب ماهیت غاصبانه و شیوه تأسیس نظام بر اساس اشغال 

آویو در مراحل مهتلف حیات رژیم های دیگران است. تهدیدی که مقامات تلسرزمین

اند بر خمف تهدیدی است که سران هر کشور معمولی دارند. آنها تهدید را خود حس کرده

یت یا سرزمین و یا حکومت و حاکمیت، بلکه برای کل جمعیت، نه برای بهشی از جمع
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ریهته "نبود مطرح است مفهوم رو، مسئله بود ودانند و از این سرزمین و حاکمیت خود می

 سازد.ای را نمایان میژرفای چنین مسئله "شدن به دریا 

 ]غاصب[ای است. از نظر سرزمین، اسرائیلهای گستردهدارای محدویت ]غاصب[اسرائیل-

آوری موجب کم فن»شود، گونه ژرفای راهبردی ندارد و با وجود اینکه گفته میهیچ

بر اساس قانون دگرگونی، ارزش »آرون، ه قول ریونو یا ب« جغرافیا شده استاهمیت شدن 

های جنگ و تولید همراه با نظامی، جمعیت شناختی و اقتصادی قلمرو در اثر تحول روش

  .        163-164: 13۷9بوزان، «)شودیمروابط و نهادهای انسانی دگرگون 

همه شرایط باال امنیت را برای رژیم  ]غاصب[استثنا بودن مفهوم امنیت در اسرائیل-

 صهیونیستی به صورت موضوعی درآورده که کاممً مستثنای دیگر کشورهای جهان است.

آن  یمطرح شد، دکترین نظام ]غاصب[اسرائیل یسیاست امنیت یکه برا ا هاز این فرض
 بر اصول زیر شکل گرفته است. یرژیم مبتن

پس از شکست  ژهیبه وکشورهای مسلمان و  : احساس خطر از جانباصل بازدارندگی-

م  موجب شد تا دکترین نظامی آن به این سمت 19۷3در جنگ رمضان ) ]غاصب[اسرائیل

آویو بایستی از چنان قدرت نظامی برخوردار باشد که هیچ دولتی جرأت که تلحرکت کند 

ژیم آن زمان، رگردد و از م بر می1948حمله به آن را نیابد. اما سابقه این اصل به سال 

های بازدارندگی برای جلوگیری از حممت خارجی همواره بر سیاست ]غاصب[اسرائیل

 تأکید کرده است. 

اتژیک: چنانچه اصل بازدارندگی نتواند موفق باشد و یک قدرت خارجی اصل هشدار استر-

را  ]غاصب[اسرائیلبه فراهم آوردن نیرو و توان الزم مبادرت ورزد و یا جرأت حمله به 

هشدار  به سرعتباید پیش از حمله، با خبر شود و  ]غاصب[اسرائیلبیابد، نظام اعمعاتی 

دستانه، مانع از ظیر ضربات پیشگیرانه و تهاجم پیشالزم را بدهد تا با اتهاذ اقداماتی ن

ها مبادرت به چنین اقداماتی نابودی خود شوند. در گذشته در مراحل مهتلف، اسرائیلی

م یک نمونه آن 1981در سال  اوسیراکای عراق در ه راکتورهای هستهحمله باند و کرده

 است. 
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ر نظر گرفته شده است که حتی اصل پیروزی قاعع و سریع: این اصل برای مواردی د-

سیستم هشدار سریع نیز نتواند عمل کند و نیروهای کشور دیگری وارد سرزمین فلسطین 

هیونیستی اقدام به تجاوز به خاک کشورهای دیگر اشغالی شوند و نیز مواردی که رژیم ص

کوبنده و تند ای ، بایستی به شیوه]غاصب[اسرائیل. در چنین مواردی نیروی نظامی کندیم

شود که پیروز شود و این اقدامات نیز در خاک دیگران انجام شود. گفته می

 حتی نباید یک بار هم شکست بهورد.  ]غاصب[اسرائیل

 195۰های دهه ترین نظامی اسرائیل بود که عمدتاً در فضای سالساسی دکاصول ا هانیا   

میمدی و بیشتر برای مقابله با تهدیدات متعارف شکل گرفته بود. اما مجموعه  19۷۰تا 

میمدی در منطقه روی داد، مالوجب تحوالتی در  199۰و  198۰های تحوالتی که در دهه

  13۷9مجله سیاست دفاعی،)شده است. ]غاصب[دکترین نظامی اسرائیل

 نیستیانواع بازدارندگی در رژیم صهیو

صهیونیستی چهار نوع بازدارندگی وجود دارد که دکتر جهانگیر  در دکترین نظامی رژیم 

 های رژیمخود، روش ]غاصب [کتاب دکترین نظامی اسرائیل 84کرمی در صفحه 

یک جدول  به صورتدگی را برای نیل به اهداف هر یک از چهار نوع بازدارن صهیونیستی

 کنیم.آورده است که در اینجا آن را ذکر می
 صهیونیستی انواع بازدارندگی در رژیم. 1جدول

 هاگونه

 هاویژگي

 بازدارندگي

 روزمره
 بازدارندگي خاص

 بازدارندگي

 استراتژیک

 بازدارندگي

 فزاینده

 هدف

موجود حفظ وضع  -1

و وضعیت مسالمت 

 آمیز در مرزها

جلوگیری از  -۲

زایش خصومت در اف

رت شکست مورد صو

1 

 تنظیم منازعه -1

جلوگیری از  -۲

 غافلگیری استراتژیک

به دست آوردن   -3

مشروعیت خارجي برای 

بکارگیری زور در 

صورت شکست 

 بازدارندگي

جلوگیری از  -1

 عیار تمام جنگت

 خریدن زمان -۲

پایان دادن به 

 درگیری
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ماهیت منابع در 

 (1معرض خطر)
 وجودی استراتژیک حیثیتي و استراتژیک تراتژیکحیثیتي و اس

ماهیت منابع در 

 (۲معرض خطر)
 مستقیم مستقیم مستقیم و گسترده مستقیم

اهداف تهدیدات 

 نظامي
 انکار و مجازات

بیشتر مجازات؛ برخي 

 مواقع انکار
 انکار و مجازات انکار و مجازات

 روش

تهدید به استفاده از 

زور یا استفاده از زور 

 ر دهندههشدا

ایجاد خط قرمز با 

 پشتیباني قدرت نظامي

ایجاد قابلیت 

نمایش و تظاهر به 

 پیروزی در جنگ

-گردآوری پیروزی

های نظامي و 

های نظامي قابلیت

 تظاهری و نمایشي

 بیشتر متعارف متعارف ابزار تهدید
متعارف هشدار 

 تلویحي

و  تلویحيای هسته

 متعارف

 عزم و قابلیت قابلیت معز قابلیت و عزم تکیه بر تهدید

 

 دستانه رژیم صهیونیستیپیش و استراتژی حمله پیشگیرانه

دستانه قدرت همواره تمش کرده تا با انجام عملیات پیشگیرانه و پیش ]غاصب[اسرائیل  

ابتکار عمل را از مهالف خود بگیرد. این استراتژی هم از نداشتن عمق استراتژیک 

برداشت از این بهش از سهن تلمود است و هم ناشی از شود ناشی می ]غاصب[اسرائیل

عدم عمق  باید زودتر وی را بکشی .)اگر کسی آمد که تو را بکشد، تو گوید: که می

به  ]غاصب[موجب شد که این مسئله از زمان تشکیل اسرائیل ]غاصب[استراتژیک اسرائیل

حفظ برتری نظامی  بهشی از دکترین امنیت ملی آن تبدیل شود. مأموران موساد برای

 ی بهابیدستهای دشمن برای کشورهای اند که بسیاری از تمشاسرائیل تمش کرده

های تکنولوژی برتر را در نطفه خفه کنند. برای مثال وقتی دانشمندان آلمانی در فاصله سال

های دوربرد به مصر کمک کردند، با تهدید میمدی برای ساخت موشک 196۰ -1964

   ۲1-۲۲: 138۷به همکاری خود پایان دادند.)پورحسن، اهآنموساد، 

  صهیونیستيدكترین )نظریه( جنگي جدید رژیم 
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اقدام سوریه یا حزب اهلل یا به عور مشترک با حمایت ایران برای  جنگ در شمال: -

 عملیات ضد اسرائیلی؛ خطر چنین اقدامی در کوتاه مدت ناشی از عوامل زیر است:

 و غرب؛ ]غاصب[مقاومت در منطقه علیه اسرائیل ه موفقیت نیروهایالف  فضای فزایند

 ؛ب  تصمیم واشنگتن برای خارج کردن نیروهایش از عراق

 در خاک روسیه. –عماد مغنیه  –ج  انتقام حزب اهلل به دلیل ترور فرمانده نظامی آن 

 سوریه و هاآنو در رأس  ]غاصب[کشورهای عربی دشمن اسرائیل جنگ نامتقارن:-

حزب اهلل و حماس، نظریه نظامی جنگ فرسایشی  هاآنهای شبه نظامی، در رأس سازمان

 آید. کنند که به نظر موفق هم میمستمر را دنبال می

های پیگیری گیری کاممً روشن، جنبش حماس تمشبا یک جهت مقاومت فلسطیني: -

برابر  سؤالی را درگیری عممت برای اجرای عملیات در صحنه فلسطین کرد. این جهت

-م فکر می۲۰۰6که پس از قضیه اسارت گیمرد شالیت در اواسط سال کسانی قرار داد 

 با حماس به آتش بسی عوالنی مدت دست یافت.  توانیمکردند 

اساساً این موضوع اشاره به ایران دارد که در حال تبدیل شدن به  ها:چالش فرصت -

 مکن است در چند سال آینده عملی نشود.خطری بزرگ است؛ هر چند این تهدید م

های سیستم نیترشرفتهیپآمریکا باید همیشه  های منطقه:غربي در ارتش شرفتهیپادوات -

های فروخته شده به عین حال سیستمنظامی خود را در اختیار اسرائیل قرار دهد و در 

ته باشد. ئیلی داشهای اسراکشورهای عربی باید درجه پیشرفت کمتری در مقایسه با سیستم

   ۷۲-۷3: 1391عدنان،)

 صهیونیستی در رژیم امنیتی خطوط قرمز

 م. 1948 در سال استقمل اصطمحجنگ به مانند ها؛و صهیونیست کشور موجودیت تهدید-

 رژیم نفعبه  باید همیشه نظامی موازنه)اعراب نفع به منطقه در نظامی موازنه خوردن به هم-

 ناصر توسط جدید نظامی تجهیزات خرید اثر در که م1956 جنگ مانند ؛ باشد یونیستیصه

  آمد. وجود به چکسلواکی از
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 منجر صهیونیستیرژیم  امنیتی حاد تنگناهای به که اعراب سوی از اقتصادی شدید تهدید-

 بازرگانی تجاری کشتیرانیروی بر تیران تنگه بستن و سوئز کانال کردن شود؛ مانند ملی

 چند نظامی ال سیاسی اتحاد م انجامید و1956 جنگ به که مصر توسط صهیونیستی رژیم

 اثر در که م196۷ جنگ باشد؛ مانند شده نزدیک نظامی اقدام مرحله به که عربی کشور

 به صهیونیستی رژیم با مقابله برای کشورها آن جدی تصمیم و ،اردن و سوریه مصر، اتحاد

 آمد.  وجود

 شد. منجر م19۷3جنگ  به که صهیونیستی و رژیم غرب علیه اعراب نفتیتحریم -

 در اختمل و صهیونیستی رژیم شهروندان عادی زندگی به نسبت شدید امنیتی تهدید-

 به منجرفلسطینی که  فدائیان وسطت ساحلی جاده در اتوبوس انفجار مانند جامعه؛ روند

 م شد.19۷8 در سال لیطانی عملیات

 و نظامی اقدام موجب که لبنان جنین کوهستان در سوریه 6السام هایموشک استقرار-

 شد.  م1981 در سال صهیونیستی رژیم هوایی بمباران

 هوایی حمله مانند ؛صهیونیستی یمرژ حیاتی منافع و اهداف به نسبت سیاسی شدید تهدید-

 ،هاشم عقل ترور درپی که لبنانبرق  هاینیروگاه علیه صهیونیستی م رژیم۲۰۰۰ فوریه 8

 .افتاد اتفاق لحد آنتوان ارتش ۲ شماره مرد

 و صهیونیستیرژیم  سرزمین از بهشی در چه فلسطینی مستقل کشور یک ایجاد و اعمن-

 .آن همسایگی در چه

 بمباران ؛ مانندجمعی کشتار و ایهسته هایسمح به عربی کشورهای یابیدست امکان-

ایی م تأسیسات هسته۲۰۰۷م و در سال 1981 در سال عراق اوسیراک ایهسته نیروگاه

  1388دیرالزّور سوریه. )بغدادی، 

 ی ها و تهدیدات امنیت ملی رژیم صهیونیستچالش

 آمریکایی برای حمله به ایران –ای ایران یا تصمیم اسرائیلی گریز هسته-

تر حماس  عوامل آن)حزب ا... و جهاد اسممی و به احتمال کمدرگیری نظامی با ایران و -

 در نتیجة حمله به ایران



 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 1399بهار ، ۰1 شماره ،هارمچسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 13۲

 

 تحلیل رفتن معاهدات صلح-

 ]غاصب[انزوای دیپلماتک اسرائیل-

 ]غاصب[مرزهای اسرائیل گسترش مناعق کنترل نشده در-

 به دلیل قدرت افکار عمومی جهان عرب ]غاصب[های آزادی عمل اسرائیلمحدودیت-

به دلیل نگرانی در مورد نامشروعیت بیشتر  ]غاصب[های آزادی عمل اسرائیلمحدودیت-

 اسرائیل 

  ۲91-۲95: 139۲،) یادلینافزایش مشکمت امنیتی-

 یت ملي رژیم صهیونیستي ها در نقطه مقابل تهدیدات امنفرصت

 تغییر احتمالی حکومت در سوریه-

 تشدید درگیری بین ایران و کشورهای عرب سنی-

 منافع مشترک با ترکیه-

 منافع مشترک با مصر-

 ]غاصب[المللی برای مشکمت امنیتی اسرائیلشناخت و درک بین-

 فلسطینیانپتانسیل برای تجدید روند سیاسی با -

  ۲96-۲99ن: استقمل انرژی)هما-

 یسازی در مورد امنیت ملّیل و چگونگی تصمیمئنظام سیاسی اسرا

-های ریشهمتاثر از نظام سیاسی انگلیس است ولی از سنت  ]غاصب[یلئنظام سیاسی اسرا 

نظام مند نیست و دار و استوار آن گونه که نظام سیاسی انگلیس از آن برخوردار است، بهره

سیاسی آمریکا هم نیست که پشتوانه قانون اساسی داشته باشد  سیاسی این رژیم مانند نظام

شکل نگرفته است و وجود خارجی ندارد. به  ]غاصب[ یلئو تاکنون قانون اساسی در اسرا

اند که وظایف نهادهای مهتلف جای قانون اساسی مجموعه از قوانینی را تدوین کرده

به تدریج  ]غاصب[یلئرلمان اسراسازد و پانهادهای رسمی آن را مشهص میدولت و سایر 

نظام سیاسی  دهد.رساند و به آن وجه قانونی میاین قوانین را به تصویب می

از تعدد احزاب سیاسی زیاد برخوردار است ولی از آغاز تشکیل این  ]غاصب[یلئاسرا
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نمایندگان پارلمان را به دست آورد رژیم تاکنون هیچ حزبی نتوانسته است، اکثریت آرای 

علت آن در بافت جوامع شهرک نشینان و مهاجران صهیونیست در فلسطین اشغالی که 

ین بودن حد نصاب ئنهفته است و این امر همچنین به موضوع حد نصاب در انتهابات و پا

رای اکثریت آرا برای نمایندگی پارلمان و تشکیل حکومت مرتبط است که همین امر راه ب

 مایندگی در کنیست و مشارکت در دولت بازمشارکت احزاب کوچک و متوسط برای ن

گیری از آغاز شکل ]غاصب[یلئها در اسراگذاشته و موجب شده است که همه حکومت

های ائتمفی باشند که دست کم بیش از دو حزب در آن آن تاکنون به صورت حکومت

است، به تصویب رسانده  م1968یست آن را سال اند. آیین نامه دولت که کنمشارکت داشته

صرفا قدرت اجرایی است و بعد از  ]غاصب[یل ئبه این نکته تصریح دارد که دولت اسرا

-شود و این دولت که از نهستگرفتن رای اعتماد از کنیست به انجام وظیفه مشغول می

هده دارد و در برابر ها را بر عای از مسئولیتوزیر و سایر وزرا تشکیل شده است، مجموعه

 .مردم مسئول است

 ساختار غیررسمی و یک ساختار رسمی صهیونیستی همانند دیگر کشورها، یک در رژیم   

، و ، مجلسخارجه ، وزارت، ارتشدفاع ، وزارتدولت وزیر، هیأتوجود دارد. نهست

هستند.  دفاعی هایگیریروند تصمیمدر  رسمی بازیگران تریناز مهم اعمعاتی هایسازمان

 های، رسانهاحزاب اقتدار رهبری، سطوح دیگر مانند افکار عمومی غیررسمی انبازیگر

    :1989ONeill ;527).دارند و بیگاه و گاه ادواری فشار تأثیری های، و گروهگروهی

   داشتهبگین ، و مناخیماشکوی لوی ،گوریونرا)مانند بن وزیر دفاع مقام وزیر چهنهست   

. بعد از است دفاعی سیاست در امور مربوط به قاضی آخرین د یا خیر، همیشهباش

. ارتشستاد مشترک  رئیس از او به رسد و پسمی وزیر دفاع اقتدار به وزیر، زنجیرهنهست

 خود ترکیب شود کهمی انجام سمجل و دفاع امورخارجه توسط کمیته پارلمانی نظارت

با یکدیگر  صهیونیستی در رژیم دو موضوع این میزان دهد تا چهمی و نشان تاس جالبی

    :1984Van Creveld ;122)است. و ناگسستنی مرتبط بوده
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 صهیونیستی رژیم گیریتصمیم نظام هایتوانمندی

و بر  زمان آنها را در عول که برخوردار است خاصی هایاز توانمندی صهیونیستی رژیم  

 اند از:ها عبارتتوانمندی . ایناستآورده دست  به فراوان جنگی اثر تجارب

 متعدد هایخاعر جنگبه بحران مدیریت و توان جنگی ال بلوغ1    

 درونی هایتوانمندی براساس شده بومی دفاعی مکتب ال یک۲    

 و مردم و نهبگان مسئوالن االیب ال امنیتی استراتژیکی ال فرهنگ3    

 هابر سایر سیاست ال امنیتی دفاعی هایسیاست و هیمنه ال سلطه4    

 گیریتصمیم و هرم در ساختار سیاسی نظامیان مهم ال جایگاه5    

 کارو پای دیده نیرومند و مجهز، آموزش ارتشال 6    

 نسبی و خودکفایی رفتهپیش نظامی تولید تجهیزات ال توان۷    

 استراتژیک و ایجاد بازدارندگی ایهسته ال توان8    

 و اضطراری در شرایط حساس ، خاصهگیریال تمرکز تصمیم9    

 صهیونیستی رژیم امنیتی گرمیآمریکا و پشت استراتژیکی ال تعهدات1۰   

  1388.) بغدادی،و حقوقی ، دیپلماسیاعمعاتی باالی هایال توانمندی11    

 صهیونیستی رژیم گیریتصمیم نظام هایآسیب

 های، از آسیبخویش ویژه هایبر توانمندی عموه صهیونیستی رژیم گیریتصمیم نظام

 ولی ساخته ها را متحولآسیب کشور، فهرست محیط امنیتی برد. پویاییمی نیز رنج متعددی

 :داشت زیر اشاره هایضعف به توانمی در مجموع

 امنیتی هایها و نگرانیدغدغه آمدن و پایین یتیامن تهدیدات ضریب ال کاهش1    

 و تکنوکرات بوروکرات هایچهره کار آمدن کاریزما و روی هایشهصیت ال فقدان۲    

)آمریکا  صهیونیستی رژیمخود  بر  هایسیاست ال حضور و نفوذ آمریکا در اعمال3    

تهدید)در  یک   و هماستراتژیک سطح )دراست فرصت یک هم صهیونیستی رژیمبرای

   تاکتیک سطح
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از  خاصه مدنی هایو مهالفت مردمی هایشورش ، وقوعداخلی پارچگییک ال عدم4    

 صهیونیستی رژیم ساکن اعراب سوی

شدید  های ، حساسیتامنیتی تعادل )عدمامنیتی تلقیات یط در حوزهال افراط و تفر5    

 دیگر از سوی امنیتی حسیو بی سو و کرختیاز یک امنیتی

 پذیر سرزمینیو دفاع استراتژیک عمق ال عدم6    

 و فرسایشی درازمدت جنگ یک برای توانمندی ال عدم۷    

  )انتفاضهداخلی هایمؤثر با شورش لهمقاب برای ال ناتوانی8    

در  ها خاصهکابینه بودن ائتمفی و لزوم انتهاباتی ضعیف کثریتبا ا هایال پیروزی9    

 دفاع وزارت پست

  .)همان احتیاط)ذخیره نیروهای به ارتش سازمان از اندازه بیش ال تکیه1۰   

 هاآسیب هیونیستی بهص رژیم گیریتصمیم نظام پاسخ

 نظام و محتوایی ساختاری هایاز آسیب بعضی است توانسته صهیونیستی رژیم   

 باقی ناشده حل چنانهم آن از  نقاط ضعف بعضی کند ولی را اصمح خویش گیریتصمیم

 .است مانده

 مجلس نمایندگان سوی از و نه توسط مردم وزیرینهست مستقیم ال انتهابات1    

 ).امنیتی از وزرا و مسئوالن با حضور تعداد محدودی امنیتی کابینه ال تشکیل۲    

  ۲۰11،محارب

 متعارف هایجنگ جای به ایضربه نظامی کار اقداماتراه ال انتهاب3    

 اضطراری وزیر در مواقعنهست در دست گیریال تمرکز تصمیم4    

و  ذخیره سیستمو چه و دائمی ثابت  سیستم)چه  نظامیمان سازهمیشگی  ال آمادگی5    

 احتیاط 

 ایهسته و قدرت نظامی رفتهپیش هایبر تکنولوژی ال تکیه6    

  1388بعد.)بغدادی، م به1999از  ملی امنیت عالی شورای ال تأسیس۷    
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 صهیونیستی رژیمدر  جنگ به تصمیم و خارجی شرایط داخلی

های اجتماعی داخلی بر روی همانطوریکه تئوری لیبرال حاکی از اینست که گروه    

بایست در می ]غاصب[های داخلی اسرائیلهای سیاسی تأثیر گذارند، پیشرفتگیریتصمیم

شود نیز از قدرت می ]غاصب[هنگام مطالعه شرایطی که منجر به استفاده پیشگیرانه اسرائیل

وزیر بگین از عدم نظر گرفته شود. در دوره قبل از بمباران اوسیراک عراق، نهستدر 

حمایت داخلی، رنج برد، در نتیجه تغییرات اقتصادی و اجتماعی که بر روی انتهابات 

در سیاست گذاری خارجی تأثیر گذار است، فشارهای داخلی بر روی  ]غاصب[اسرائیل

ای عراق موجب باال ثمر در خصوص برنامه هستهیپلماتیک بیدهای نهست وزیر و تمش

گری حزب لیکود را در معرض خطر قرار داد. با امضاء رفتن فشار داخلی شد و سلطه

م حمایت داخلی بگین بهبود نیافت، تا حدی به سبب 19۷9معاهده صلح با مصر در 

ای تهدید شده یت منقطهنعراق که احساس ام –تغییرات اجتماعی و اقتصادی و جنگ ایران 

انتظارات و توقعات داخلی را بر پا  ]غاصب[را افزایش داد.کاراکتر افراعی و تندرو اسرائیل

بر عکس شد. این پیامدهایی  ]غاصب[کرد هر چند که در هنگام بحران اقتصادی اسرائیل

-های سیاسی خارج را تحت تأثیر قرار میگیریبرای حمایت از دولت داشت و تصمیم

 . :2012Ehrami;35 )اد.د

 صهیونیستی           رژیم جنگی هایو محدودیت الزامات

 مناسب دفاع برای آن جغرافیایی و خصوصیات است کشور کوچکی ]غاصب[ال اسرائیل1

  ۲۷۷: 19۷۷، و خلیفه .)جریسنیست

 بهنسبت  ]غاصب[ئیل، اسرااقتصادی و منابع جمعیتی و ترکیب انسانی ال از نظر نیروی۲

 خود دستروهای نی نظامی بسیج به زیادی مدت تواند برایدارد و نمی کمتری توان اعراب

  ۲89، بزند.)همان

 و اقتصادی جمعیتی زیربنای بودن کوچک علت نیز، به سرعت ال نیاز به3 

ذخیره  از نیروهای ]اصبغ[اسرائیل دفاعی از نیروهای . دوسوماست ]غاصب[اسرائیل
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 هایارد جنگو که نیست کشور در موقعیتی که است معنی بدان شوند. اینمی تشکیل

 شود.  عوالنی

 از این قبل جنگ توقف برای عور منفرد و یا جمعی به بزرگ هایدولت مداخله ال امکان4

و  شکست به یابد و یا موفق دستمحدود خود  اهداف بتواند به ]غاصب[اسرائیل که

   :1984Creveld ;118وجود دارد. ) شود، همیشه دشمن هزیمت

درصد ، ۷۰دهند)می احتیاط تشکیل را نیروهای ]غاصب[اسرائیل ارتش اختار نیروییال س5

 ندارد. بنابرایاختصاص وظیفه و سربازان و دائمی ثابت نیروهای به درصد آن 3۰و تنها 

 نیروهای بر دوشعور اصلی  خود به شکل تریندر کامل ]غاصب[اسرائیل نظامی توان

     ۲88: 19۷۷،و خلیفه کنند.)جریس خدمت عور موقتانتظار دارند تنها به که احتیاط است

 یکارگیربا به عور عمده، بهسازنده و فلج گیرکنندهغافل ضربه وارد ساختن ال ضرورت6

  13۷۷فلسطینی،  مطالعات . )مؤسسهمیاسر است هوایی نیروی

ای اوسیراک عراق و دیرالزّور هسته حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات -ب

 سوریه
وسیله هشت م  به۷/6/1981عصر روز یکشنبه  15/18اسرائیل ]غاصب[ در ساعت     

وارد عراق شد و راکتور اتمی از آسمان سعودی  15و اف  16فروند هواپیمای جنگی  اف 

کرد. در این عملیات، عراق را در شهر مدائن واقع در جنوب شرقی بغداد بمباران و منهدم 

ویژه رادارهای های رادار سعودی و عراقی نتوانستند وجود هواپیماها را ثبت کنند، بهدستگاه

دقیقه آژیر خطر از  15عراقی که در جنگ با ایران متحول شده بودند. با این حمله به مدت 

راق را رادیو پهش شد. این هواپیماها بدون این که خسارتی ببینند تأسیسات اتمی ع

بمباران کردند. صدام حسین به همراه تعدادی از اعضای شورای فرماندهی عراق بعد ار نیم 

ساعت از بمباران به محل تأسیسات رفت و دستور اعدام چهارده نفر از افسران و سربازان 

: 1391را به دلیل کوتاهی در انجام وظایفشان در همان محل صادر کرد.) دیاب و دیگران،

8۰  
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ای در منطقه دیرالزّور در سوریه درست اسرائیل]غاصب[ به یک راکتور هسته هواییحمله 

به اجرا درآمد. کاخ سفید و سازمان  ۲۰۰۷سپتامبر  6محلی در  در نیمه شب به وقت

ای با اهداف نظامی بعداً تایید کردند که این یک سایت هسته CIA اعمعات مرکزی آمریکا

 رد را تکذیب کرد.این مو بوده هر چند که سوریه

نشان داد که شواهدی از  در ابتدا )IAEA( المللی انرژی اتمیتحقیقات آژانس بین    

بتدا در دست نیست. ا باشداورانیم و گرافیت که نشان دهد این محل آلوده به مواد می

مانع از تحقیقات کامل  آژانس قادر به رد یا قبول این موضوع نبود چرا که دولت سوریه

کرد. در ماه انکار می حقیقت یاب این سازمان شد. ولی سوریه همچنان این مورد را گروه

ای یک راکتور هسته المللی انرژی اتمی رسماً تأیید کرد که اینم آژانس بین۲۰11آوریل 

گزارشات موجود این حمله توسط نیروی هوایی اسرائیل]غاصب[  ا توجه بهبوده است. ب

 L15-F ، S15-Fجت جنگی از نوع  11عملیات حداقل  در این آنجام شده و 69اسکادران 

کوپتر شرکت و یک هلی ELINT شود به همراه یک هواپیمایمی که سوفا نامیده L16-Fو 

  139۰ر آذ 8های تهصصی، داشتند.)سایت مرکز انجمن

 بررسی حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسالمی ایران -ج

 صهیونیستی در برابر جمهوری اسالمی ایرانترسیم خط قرمز رژیم 

ای جمهوری اسممی ایران است. با دههتهدیدات رژیم صهیونیستی جزئی از تاریخ سه   

آن هستیم نرسیده بود. در  گاه به سطحی که امروز شاهداین حال، چنین تهدیداتی هیچ

سابقه سقف ای بیاسرائیل]غاصب[، به گونهم، بنیامین نتانیاهو، نهست وزیر ۲۰1۲سپتامبر 

هایی گفت که در صورت گذر تهدیدات خود علیه ایران را باال برد و سهن از خط قرمز

هدیدی ایران از آنها با واکنش نظامی رژیم صهیونیستی مواجه خواهد شد. وی ایران را ت

اعده و ایران، ای عجیب میان سازمان القعلیه امنیت جهان دانست و ضمن عرح مقایسه

 ای مورد ادعایش را خطری بزرگ دانست. رسیدن ایران به قدرت هسته

تهدیدات صریح نتانیاهو در سازمان ملل البته به هیچ وجه جدید نبوده و این رژیم در    

گامی که در نتیجة ترور رفیق حریری، نهست وزیر های گذشته، به ویژه از هنعول سال
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المللی علیه ایران ور مقاومت افزایش یافت، تشدید فشارهای بیناسبق لبنان، فشارها بر مح

ای، تهدیدات مشابه بسیاری مطرح کرده است؛ تهدیداتی که نه تنها با بر سر برنامه هسته

ای را در بلکه اختمفات گستردههای متفاوتی از سوی جامعه جهانی روبرو شده، واکنش

های ، تهدید نظامی ایران به بحث1385ز سال درون رژیم صهیونیستی نیز رقم زده است. ا

روزه علیه لبنان در سال  33علنی مقامات رژیم صهیونیستی در مورد ایران وارد شد. جنگ 

رود مار میم نیز جزیی از تهدیداتی به ش۲۰۰8روزه علیه غزه در سال  ۲۲م و جنگ ۲۰۰6

ن دو جنگ به گفته بسیاری که رژیم صهیونیستی علیه ایران مطرح می سازد؛ چرا که آغاز ای

 رود. از تحلیل گران، جزیی از تهدیدات رژیم صهیونیستی بر ضد ایران به شمار می

موضع جنگ طلبانه سیاستمداران رژیم صهیونیستي با ایران و افکار عمومي نسبت به 

 آن

نای علبانه نتانیاهو و سیاستمداران رژیم صهیونیستی، البته به هیچ وجه به معموضع جنگ    

ای سابقهگیری به نحو بیها در مورد حمله به ایران نیست. این موضعاتفاق نظر اسرائیلی

های داخلی رژیم صهیونیستی را تشدید کرده است. به همان نسبت که بحث حمله شکاف

جدیت بیشتری از سوی برخی مقامات رژیم صهیونیستی  ای ایران بابه تأسیسات هسته

رامون آن نیز آشکارتر شده است. در واقع، حمله به ایران میان مطرح شده، اختمفات پی

 سیاستمداران، مقامات امنیتی، نظامیان، افکار عمومی و سایر اقشار شکاف ایجاد کرده است.

موضوع حمله به ایران اثر گذار  سه مؤلفه اصلی بر نحوه نگرش رژیم صهیونیستی به   

 ونیستی و واکنش انتقام جویانه ایران. است: موضع آمریکا، توان تهریبی رژیم صهی

ها م صورت گرفت، دو سوم اسرائیلی۲۰1۲عبق نتایج یک نظرسنجی که در اوت [
درصد از  61دانند. ]غاصب[ حمله یکجانبه به ایران را بدون حمایت واشینگتن اشتباه می

 د.کنندرصد از آن حمایت می ۲۷ا مهالف حمله یکجانبه هستند در حالیکه تنها آنه
(2012:Carmichael [ 
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 رویکرد آمریکا نسبت به حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران 

بنابر رویکرد احزاب داخلی رژیم صهیونیستی، نگرشی که آمریکا در برابر هرگونه     

ایران اتهاذ کند، از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحرک نظامی رژیم صهیونیستی علیه 

این رابطه نگاهی به نگرش آمریکا در مورد بحث حمله رژیم صهیونیستی به ایران مفید 

ای ایران، بیش از تکیه بر آمریکایِ اوباما در قبال برنامه هسته است. روشن است که رویکرد

تیک تأکید دارد و در این زمینه تاکنون های مالی، اقتصادی و دیپلماحمله نظامی بر تحریم

 های اخیر بر ایران تحمیل شده است. های متعددی در سالتحریم

 اثرات حمله رژیم صهیونیستی به ایران

ها]غاصب[ جویانه ایران در واکنش به حمله، به مرگ اسرائیلیاقدام تمفی  .1

 انجامد.می

ای ایران را یسات هستهنیروی هوایی اسرائیل]غاصب[ قابلیت تهریب جدی تأس .۲

 ندارد.

 بهشد.اندازد و حتی سرعت میای ایران را صرفاً به تأخیر میحمله، برنامه هسته .3

یران احتماالً منجر به ایجاد موجی از اقدام نظامی از سوی اسرائیل]غاصب[ علیه ا .4

 شود.همدردی کشورهای اعراب سنی در خاورمیانه با ایران می

تواند یک جنگ آشکار بدون پایان را آغاز کند ایران میحمله اسرائیل]غاصب[ به  .5

 شود.و یک جنگ موشکی تمام عیار نیز احتماالً به جنگی وحشتناک تشدید می

آویو فاجعه [ علیه ایران، برای روابط واشنگتن و تلاقدام نظامی اسرائیل]غاصب .6

 است.

 کند.ضعیف میحمله اسرائیل]غاصب[ به ایران، موضع اوباما در قبال تهران را ت .۷

مقایسه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اوسیراک عراق و دیرالزّور سوریه نسبت به 

 ایران

های اسممی، حمله پیشگیرانه علیه کشورگیری رژیم صهیونیستی برای شرایط نظام تصمیم

 عراق، سوریه و احتماالً جمهوری اسممی ایران یکسان نبوده است.
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  پاسخ سوریه و عراق از کمترین ابهام برخوردار رژیم صهیونیستی نسبت به

بوده است کما اینکه در عمل نیز شاهد بودیم رهبران سیاسی و فرماندهان 

م تجاوز کارانه آن رژیم را بروز ندادند. صدام نظامی آنها پاسخ در خور اقدا

های اشغالی های سرزمینحسین که به شلیک چند موشک اسکاد به بیابان

 یه نیز وقوع چنین عملیاتی را منکر شد.اکتفا کرد سور

 ای سوریه و عراق اشراف کامل های هستهرژیم صهیونیستی نسبت به فعالیت

ای در این دو کشور اقدام به های هستهگذاری راکتوروداشته و قبل از سوخت

 نابودی آنها نمود.

  م 1981رژیم صهیونیستی چراغ سبز الزم برای حمله به اوسیراک را در سال

ها دریافت نمود و برای در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله، از آمریکایی

حمله به دیرالزّور نیازی به چراغ سبز آمریکا نداشته و فقط چند ساعت قبل 

 حمله به آنها اعمع داد.از 

 ای جمهوری اسممی ایران اما نسبت به پاسخ ضربه دوم و اقدامات هسته

 کا نیز برای آن رژیم بسیار با اهمیت است.دارای ابهام بوده و چراغ سبز آمری

 گیرییجهنت

شرایط حمله به تأسیسات اتمی عراق و سوریه با شرایط کنونی ایران بسیار متفاوت است و 

رژیم صهیونیستی  بسیاری از امور در جهان اتفاق افتاده است که در گذشته وجود نداشت.

را مورد حمله قرار دهد با سه محدودیت جدی  ایرانای برای این که بتواند تأسیسات هسته

 ر عرصه عملیاتی برخوردار است.د

ای ی زیاد میان رژیم صهیونیستی و تأسیسات هستهناشی از وجود فاصله محدودیت اول: 

 است.  ایرانجمهوری اسممی 

 است.  ایرانای ناشی از تعدد مواضع هسته محدودیت دوم:

مانند  ایرانای های هستهناشی از این است که برخی از فعالیت سوم:و محدودیت 

اند که توان آسیب پذیری آن در ها ایجاد شدهتأسیسات فردو در زیر موانع عبیعی مانند کوه
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http://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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رسد های سنگر شکن بسیار قوی است. از این رو به نظر نمیو بمبمقابل حممت هوایی 

مانند  ایرانای ی هوایی به تأسیسات هستهکه رژیم صهیونیستی قادر باشد در یک حمله

را از بین ببرد. این محدودیت  ایرانای های هستهدر گذشته، تمامی فعالیت سوریهو  عراق

باعث شده است که برخی از نهبگان سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی به این باور برسند 

که بدون همراهی و کمک ایاالت متحده رژیم صهیونیستی قادر نیست به تنهایی تأسیسات 

در راستای تحلیل عدم تهاجم نظامی رژیم  را مورد حمله قرار دهد. ایرانای هسته

 رسیم که عبارتند از؛ای ایران تاکنون، به چند دلیل واضح  میصهیونیستی به مراکز هسته

 عدم ارزیابی دقیق از عواقب تهاجم .1

 هش بودن تهاجمنتیجه بعدم  .۲

 چراغ سبز ایاالت متحده آمریکا .3

 عدم اجماع نظر نهبگان رژیم صهیونیستی .4

 عدم آمادگی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی .5

 عوامل جمعیتی و شرایط محیطی .6

گیری رژیم صهیونیستی و چگونگی از این رو برابر مبانی نظری، بررسی نظام تصمیم    

های اسممی دارای ی پیشگیرانه علیه کشورات نظامگیری عملیعملکرد آن در تصمیم

آمیز جمهوری اسممی ایران بدون همراهی و ای صلحتأسیسات، حمله به تأسیسات هسته

سنجی حمله رژیم چراغ سبز آمریکا امکان پذیر نهواهد بود. هر چند در تحلیل امکان

توجه کرد اماا باید  ژیم نیزهای داخلی آن رها و مهالفتصهیونیستی به ایران باید به چالش

های تر به مهالفتمداران در مسائل امنیتی و نظامی کماین نکته را مدنظر داشت که سیاست

خوبی نشان داخلی توجه دارند. تجربه رژیم صهیونیستی در گذشته نیز این ادعا را به

 ید دچارای نباتوان گفت در مواجهه با تهدیدات هستهدهد. برمبنای آنچه آمد میمی

ترین تحرک و اقدام رژیم صهیونیستی را به منزله آغاز جنگ وسواس امنیتی شد و کوچک

تعبیر کرد و نباید دچار غفلت امنیتی شد و تهدیدات رژیم صهیونیستی را در حد شعار و 

 عملیات روانی خمصه کرد.
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