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 چکیده

هاي  امنیتی منطقۀ غرب آسیا روز به روز در حال دگرگونی است، قدرت -در شرایطی که فضاي سیاسی
یکـدیگر هسـتند؛ در ایـن بـین     اي در جستجوي قدرت و نفوذ بیشتر در منطقـه، در حـال رقابـت بـا      منطقه

اي و نظامی جمهوري اسالمی ایران، رژیم صهیونیستی را وادار کرده است تـا   هاي روزافزون هسته توانمندي
براي کاهش نفوذ ایران در منطقه اقدامات اطالعاتی، امنیتی و دیپلماتیک را در دستور کار خود قرار دهد؛ بـا  

 نفـوذ  بـا  مقابلـه  بـراي  م صهیونیسـتی یرژ است که شرح ینبد حاضر پژوهش توجه به شرایط فوق پرسش
 کـه  دهـد  می نشان پژوهش هاي یافته برد؟ می بهره راهکارهاي اطالعاتی چه از ج.ا.ایران اي منطقه روزافزون

  برنامـۀ  و سیاسـی  نظام در ماهر جاسوسان کارگیريبه مانند پنهانی اقدامات انواع طریق از رژیم صهیونیستی
 تأسیسـات  در خرابکاري ایران، به ناسالم صنعتی تجهیزات و مواد فروش ایران، پهپادي و کیموش اي، هسته
 اي، هسـته   برنامـۀ  بـا  مـرتبط  افـراد  ترور نهایت در و سایبري حمالت گوناگون، هاي شیوه به ایران اي هسته

 اقتصـادي  تضعیف ايبر را زمینه تا کوشد می مقاومت، محور با مرتبط نیروهاي یا و ایران پهپادي و موشکی
و  کیفی روش از گیري بهره با است شده تالش کنونی پژوهش کند؛ در مهیا ایران اسالمی جمهوري نظامی و

رژیـم   امنیتـی  نهادهـاي  اطالعـاتی  هـاي  شـیوه  معتبـر،  منـابع  سـوي  از شده اسنادي و موردي منتشر مطالعۀ
 .بگیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد ج.ا.ایران علیه صهیونیستی

 
 .ايبرنامۀ هسته ایران، اسالمی جمهوري صهیونیستی، رژیم اطالعاتی، نهادهايکارزار اطالعاتی،  ها: کلیدواژه

ــیالن  1 ــگاه گ ــی دانش ــوم سیاس ــروه عل ــدعو گ ــتاد م ــئول).   . اس ــندة مس ــانی (نویس ــوم انس ــات و عل ــکدة ادبی ، دانش
ehsanejazi95@gmail.com 
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 مقدمه
ازپیش بـه   هاي بزرگ منطقه بیش با تغییر شرایط سیاسی امنیتی در منطقۀ غرب آسیا، قدرت

بـین جمهـوري    ایـن اند؛ در نهادهاي اطالعاتی خود براي صیانت از منافع ملی خود وابسته شده
اي تالش دارد تا خود را به یک قـدرت بـزرگ    عنوان یکی از ارکان نظم منطقهاسالمی ایران به

عنـوان  صهیونیسـتی، بـه   اي بالمنازع در همۀ ابعاد تبدیل کنـد. بـدیهی اسـت کـه رژیـم      منطقه
 ترین دشمن جمهوري اسالمی در منطقه، چنین وضعیتی را نخواهد پذیرفت و به همـین  اصلی

یـابی ج.ا.ایـران شـود.     تـا مـانع از قـدرت    ابزارهاي موجود استفاده خواهـد کـرد    دلیل از همۀ
صهیونیسـتی بـراي    ترین نهادهـایی هسـتند کـه رژیـم     نهادهاي اطالعاتی و جاسوسی از اصلی

هـاي اسـتفاده از نهادهـاي     ترین ویژگی برد؛ یکی از برجسته ها بهره میمقابله با ج.ا.ایران از آن
بـدون آنکـه در جوامـع     صهیونیسـتی  واقـع رژیـم  ؛ درهاستآن» کاريپنهان«تی مزیت اطالعا

کوشد تا از طریق نهادهاي اطالعـاتی خـود ضـربات امنیتـی و حتـی       المللی متهم شود می بین
 حاضـر  پژوهش پرسش فوق، شرایط به توجه با ایران وارد کند؛ اسالمی اقتصادي به جمهوري

 اي جمهوري اسـالمی  منطقه روزافزون نفوذ با مقابله براي ستیصهیونی رژیم: است شرح بدین
 دهـد کـه رژیـم    هاي پـژوهش نشـان مـی    برد؟ یافته بهره می راهکارهاي اطالعاتی چه از ایران

کارگیري جاسوسان ماهر در نظام سیاسـی و  از طریق انواع اقدامات پنهانی مانند به صهیونیستی
ایران، فروش مـواد و تجهیـزات صـنعتی     اسالمی ورياي، موشکی و پهپادي جمه هسته  برنامۀ

هـاي   اي ج.ا.ایـران بـه شـیوه    ایران، خرابکاري در تأسیسات هسـته  اسالمی ناسالم به جمهوري
اي، موشکی و پهپـادي   هسته  گوناگون، حمالت سایبري و در نهایت ترور افراد مرتبط با برنامۀ

کوشد تا زمینه را براي تضعیف اقتصـادي و   ج.ا.ایران و یا نیروهاي مرتبط با محور مقاومت می
کـه   صهیونیستی هاي اطالعاتی رژیم ترین سازماننظامی جمهوري اسالمی ایران مهیا کند. مهم

در پژوهش حاضر مورد توجه قرار خواهند گرفت، شامل موساد (سرویس اطالعات خـارجی  
سـایبري، وزارت    حـوزة  صهیونیستی)، امان (سرویس اطالعاتی ارتش)، نهادهاي ناظر بر رژیم

 شود. صهیونیستی می وزیر رژیم امور استراتژیک و دیپلماسی عمومی و در نهایت دفتر نخست
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 شناسی تحقیقمبانی نظري و پیشینه
 شناسی تحقیقپیشینه

 هـاي  سازمان در هشدار بهینۀ چرخۀ«اي با عنوان  در مقاله )،1397صالحی و مدبري ( •
 تأسـیس  از سیاسـی  هاي نظام اصلی هدف» )ها شاخص و ها مؤلفه( امنیتی -اطالعاتی

 هـاي  فعالیـت  داننـد کـه   را در این راسـتا مـی   امنیتی نهادهاي به فعالیت مجوز ارائۀ و
 یـا  سـاز  امنیت هاي فرصتدست دادن  از و گیريغافل از را گذارانسیاست اطالعاتی
 بـه  طالعـات را ا  ها شکستآن است مبنا نیبر هم نماید؛ مصون سوز امنیت تهدیدات

 بهینـۀ  چرخـۀ . گیرنـد  در نظـر مـی   نشـده  بینـی  پیش بحران بروز و گیري غافل معنی
 سـازي، هشـدار  اشـراف،  سـنجی، نیـاز  پیرامـونی  مرحلـۀ  پـنج  ها شاملآن پیشنهادي

 »دانش تولید و ارزیابی« قالب در دهنده اتصال هستۀ یک و پیشگیري و هشیارسازي
 شود. می

هـاي   هـاي پنهـانی سـرویس    عملیـات «پژوهشی با عنوان  )، در2013یان کاپوسناك ( •
هـاي   با تشریح فعالیت« ایرانج.ا.اي  هسته  در برابر برنامۀ صهیونیستی رژیماطالعاتی 

 اسـالمی  جمهورياي  هسته  ۀبرنام تأسیساتاطالعاتی رژیم صهیونیستی علیه افراد و 
  ۀهـایی در توقـف برنامـ    پردازد که آیا چنین عملیـات  ایران به بررسی این موضوع می

او چنین نتیجـه گرفتـه اسـت     ؛اند یا خیر ایران موفق بوده اسالمی جمهورياي  ههست
اي را بـه   هسـته   ۀهایی تنها توانسته اسـت در برخـی اوقـات برنامـ     که چنین عملیات

 خیر بیندازد.أت
 

 مبانی نظري
هـاي   عمـوالً تحلیـل  هـاي اطالعـاتی قـرار دارد. م    بینی در ماهیت اغلب تحلیل قابلیت پیش

» شـده  شناخته«کنند: یک تحلیل اطالعاتی آنچه را که  اطالعاتی از یک الگوي خاص پیروي می
سـازد   دهند، برجسته مـی  می هاي قضاوت شکل  کند، روابط متقابلی را که به پایه را توصیف می

کـه بـه    بینی بخش اساسی یک تحلیل اطالعاتی است؛ چـرا  کند. پیش بینی می و در نهایت پیش
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». بینـی حـوادث آینـده نیـاز دارد     ذات عمل سیاسی به توانایی براي پیش«، »جرج سیبلی»  گفتۀ
قـرار دارد کـه   » هـا  قابلیـت «و » قصـد و اراده «تحلیل فاکتورهایی نظیر   تحوالت بالفعل بر پایۀ

توانند به یک واقعه در آینده شـکل بدهنـد؛ اگـر یکـی یـا بـیش از یکـی از         طور منطقی می به
بینـی دیگـر    پیش  آن صورت گرفته باشد، در نتیجه پایۀ  فاکتورها تغییر کند و یا اشتباهی دربارة
هاي موجود باید  بینی باید واضح و شفاف باشد: واقعیت درست نیست. پایه و اساس یک پیش

هـاي پیشـین ناشـی شـده      آن را پشتیبانی کنند، مفروضات موجود باید از تجربیات و عملکـرد 
. شـاید  )236، 2004(لفبـور،   است، باشند» شده شناخته«یا حاصل گسترش منطقی آنچه که باشند و 

ترین مدل مفهومی از یک فرایند تحلیـل اطالعـاتی را ارائـه داده باشـد؛ او      کامل» شرمن کنت«
. ظهور یـک مشـکل و   1کند:  اي تشریح می یک تحلیل اطالعاتی را در یک فرایند هفت مرحله

هـایی از   . تحلیل مشکل براي کشف جنبه2اطالعاتی باید به آن توجه کنند؛ مسئله که نیروهاي 
آوري  ها و اطالعات موجود و در صورت نیاز جمـع  . تقویت داده3که اهمیت واقعی دارند؛ آن

هـاي ارزیـابی    . بررسـی داده 5آوري شـده؛   هاي جمـع  . ارزیابی انتقادي داده4اطالعات جدید؛ 
هـا بـا تمرکـز     آوري مستمر داده . جمع6سازي)؛  ها (فرضیهذاتی آنمعنی شده با هدف یافتن به

هـاي پیشـین    هایی که از فرضیه . طرح فرضیه7ها؛ نمنظور تأیید یا رد آها به یا فرضیه  بر فرضیه
اشـراف  «؛ بنـابراین تحلیـل اطالعـاتی بـراي دسـتیابی بـه       )807: 2019(بـورِك،  تـر باشـند    درست

ها و اطالعات گردآوري شـده؛   . ارزیابی داده1را سپري کرده باشد:  باید مراحل زیر» اطالعاتی
. تبیین و یا تعلیـل  4. برآورد و بیان وضع موجود؛ 3ها؛ بخشی به آن ها و انسجام . ترکیب داده2

نگـري بـه    . آینـده 5تحت بررسـی؛    گیري پدیدة هاي شکل بر مبناي تشریح و بیان علل و زمینه
. هشداردهی به معناي طراحی نظام منسجم از عالئم وقـوع  6پدیده؛  بینی روند آتی معناي پیش

معناي ارائۀ محصـوالت  دهی و توزیع به . گزارش7شرایط جدید در آینده و ثبت منظم شواهد؛ 
 .)4: 1397(صالحی و مدبري، کنندگان  تحلیلی به مصرف

خـاص هسـتند.    هـاي  اي از ویژگی گران اطالعاتی موفق داراي مجموعه در این میان تحلیل
ها و دانش را دارا باشند تا بتواننـد   ها، مهارت اي مرتبط از توانمندي ها باید مجموعهدر واقع آن
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گـر   هـاي یـک تحلیـل    طور کارآمـدي عمـل کننـد. ویژگـی    در مسیر فرایند تحلیل اطالعاتی به
 توان در جدول زیر مشاهده کرد: اطالعاتی را می

 العاتی موفقگران اط هاي تحلیل. ویژگی1جدول 
 مهارت دانش ها توانمندي ها ویژگی

 تفکر انتقادي هدف  دانش دربارة گیريتوانمندي در ارتباط کنجکاو
 سواد جامعه اطالعاتی  دانش دربارة همکاري و کار تیمی خود انگیزاننده

 معما دوست

 قدرت تفکر

ها و  سیاست  دانش دربارة
 هاي حکومت طرح

 مهارت کامپیوتري

 مهارت زبانی مشتریان جانیتفکر هی
 حریصانه نگاه کند

 منابع اطالعاتی

 تحقیق و پژوهش
 آوري اطالعاتی جمع حریصانه بخواند

 مدیریت پروژه مشغولی ثمربخش دل
 قدرت تصویرسازي دید تغییرپذیر

 ارتباطات خالقانه

 قدرت بیان
 سرزنده و شوخ

 زده بشود شگفت
 تمرکز باال

 )206: 2005(مور، 

 
» جرج اسـتین «رسد. دکتر  الذکر براي برتري اطالعاتی ضروري به نظر میهاي فوق ویژگی

کند کـه در بسـتر فنـاوري     رویکرد تهاجمی در اطالعات را نوعی برتري اطالعاتی ارزیابی می
ر شود؛ در یک رویکرد تهاجمی بـا انکـا   اطالعات به اختالل در فرایند شناختی هدف منجر می

اطالعات موجب گمراهی حریف شده یا با حمالتی به تخریب یا انهدام سیستم رقیب دسـت  
سـازد و هـر دو    پذیري، محرمانگی یا یکپارچگی اطالعات براي او را مختل می زده و دسترس

به آگاهی مسلط بر میدان نبرد در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی و در نتیجه بـه برتـري   
 .)82-85: 1400(کیانی و تاجیک، جامد ان اطالعات می
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هاي اطالعاتی نسبت به دیگر علوم اجتماعی با تردیدهاي بیشتري همـراه اسـت؛    اما تحلیل
انـد ارائـۀ تحلیـل را ضـروري      مدت که از خارج تحمیل شده هاي کوتاه االجل . ضرب1چرا که 

بـراي کنتـرل متغیرهـاي     . ناتوانی2سازند پیش از آنکه اطالعات کافی به دست آمده باشد؛  می
. 4آوري اطالعـات؛   هاي ناشناخته به علت وجود نقص در فراینـد جمـع   . داده3تحت بررسی؛ 
سـازان قابـل    . تمرکز بر اینکه تحلیل بایـد بـراي تصـمیم   6بینی؛  . تأکید بر پیش5امکان فریب؛ 
 ؛  )532-533: 2012مارین، ( استفاده باشد
توانند منجـر بـه شکسـت اطالعـاتی      ی اشاره کرد که میتوان به پنج عامل راستا میدر همین

. شکسـت ناشـی از   2رو؛   تهدیـد پـیش    . شکست ناشی از کمبـود اطالعـات دربـارة   1شوند: 
هـاي ارتبـاطی    . شکست ناشی از دشواري4. شکست ناشی از عوامل انسانی؛ 3اطالعات انبوه؛ 

کست ناشی از روابـط متقابـل   . ش5؛ و مشکالت مرتبط با همکاري در داخل آژانس اطالعاتی
 .)6: 2021(بارنعا و مشوالچ، گیرندگان  بین آژانس اطالعاتی و تصمیم

اند تـا بـا پیـروي از     هاي اخیر تالش کرده صهیونیستی در سال هاي اطالعاتی رژیم سازمان
ایـران در گـام    اسـالمی  اصول اطالعاتی فوق و آموزش نیروهاي اطالعاتی مرتبط با جمهوري

اي، موشکی و پهپـادي ج.ا.ایـران    آوري اطالعات راجع به برنامۀ هسته ناسایی و جمعاول به ش
هـاي   هـا آسـیب   اسالمی ایـران در ایـن حـوزه    جمهوري هاي بپردازند و در گام بعدي به طرح

صهیونیسـتی   ناپذیر وارد کنند. اقدامات چند سال اخیر نهادهاي اطالعاتی رژیـم  جدي و جبران
 اند. اي ج.ا.ایران کرده اي بر روي برنامۀ هسته تمرکز ویژه هادهد که آن نشان می

 
 تحقیق شناسی روش

تحلیلـی صـورت گرفتـه و از     -تحقیق حاضر از نوع کاربردي است و بـه روش توصـیفی  
دهـد؛  ها پرداخته شده و به سؤال تحقیق پاسـخ مـی  طریق تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل داده

  گیـري از روش کیفـی و مطالعـۀ    تالش شـده اسـت بـا بهـره    اي که در پژوهش کنونی گونهبه
 هاي اطالعاتی نهادهـاي امنیتـی رژیـم    اسنادي و موردي منتشر شده از سوي منابع معتبر، شیوه

اسالمی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیـرد؛ در ایـن پـژوهش     جمهوري علیه صهیونیستی
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طـرح شـده در حـوزة تحلیـل اطالعـاتی،      کاربردي تالش شده است تا با استفاده از نظریات م
کارزار اطالعاتی رژیم صهیونیستی علیه جمهوري اسالمی ایـران مـورد واکـاوي قـرار بگیـرد.      

 یـا  یک دربارة ها ها از طریق روش مقطعی انجام شده است که در آن داده روش گردآوري داده
مچنـین  آوري شـده اسـت؛ ه   ) جمـع 2020-2022خـاص (  زمـانی  مقطع یک در ویژگی چند

هاي معتبر بهـره گرفتـه، از پایـایی و     ها و رسانه باتوجه به اینکه این پژوهش از اسناد اندیشکده
 روایی الزم برخوردار است.

 
 ها وتحلیل داده هاي تحقیق و تجزیهیافته

 ایران اسالمی اي جمهوري و برنامۀ هسته صهیونیستی هاي اطالعاتی رژیم سازمان
هـاي خـود برنامـۀ     انـد در گـزارش   یونیستی همـواره کوشـیده  صه نهادهاي اطالعاتی رژیم

عـاموس  «عنوان یک تهدید علیه امنیت و صلح جهانی بـه تصـویر بکشـند    اي ایران را به هسته
صهیونیسـتی، بـا بازگشـت دولـت بایـدن بـه        ؛ رئیس سابق ادارة اطالعات ارتش رژیم»یادلین

هـا، گسـترش    موضوعاتی مانند موشـک اي مخالفت کرده و چنین استدالل کرد که  توافق هسته
اي ج.ا.ایـران بایـد در توافـق جدیـد      هاي شدیدتر و تحقیقـات هسـته   بندهاي غروب، بازرسی

 . از میـان نهادهـاي اطالعـاتی رژیـم    )113: 2022(داسـه کایـه،   اي بـا ج.ا.ایـران لحـاظ شـود      هسته
  در قبـال برنامـۀ   یصهیونیسـت  سیاسـت رژیـم    کنندة عنوان نهاد هماهنگصهیونیستی، موساد به

 .)330: 2018(فریلیچ، اي ج.ا.ایران برگزیده شده است  هسته
هـاي اطالعـاتی و نظـامی     ایران، سـرویس  اسالمی اي جمهوري هسته  براي مقابله با برنامۀ

شـامل جاسوسـی، خرابکـاري در تأسیسـات       هاي پنهانی و در سایه صهیونیستی عملیات رژیم
انـد؛ براسـاس    ر ایـن برنامـه را در دسـتور کـار خـود قـرار داده      اي و ترور افراد دخیل د هسته

آمیـزي در زنجیـرة تـأمین     طـور موفقیـت  موسـاد بـه  » 1جوییش کرونیکـل «هاي سایت  گزارش
ایران مواد ناسالمی را فروخته اسـت   اسالمی اورانیوم ج.ا.ایران نفوذ کرده است و به جمهوري

شد؛ عالوه بر ایـن   2020در جوالي سال سازي نطنز  سوزي در تأسیسات غنیکه موجب آتش

1. The Jewish Chronicle 
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اسـتفاده کـرده   » شرکت فناوري سـانتریفیوژ «کند که از یک پهپاد براي حمله به  موساد ادعا می
سازد که براي تولید اورانیوم مـورد نیـاز    رفت سانتریفیوژهایی را می است، شرکتی که گمان می

اي از تربیـت   ي تأسیسـات هسـته  کـه بازسـاز  رود. از آنجـایی  کار میبراي ساخت بمب اتم به
 اي جمهـوري  هسـته   صهیونیستی براي مقابلـه بـا برنامـۀ    تر است، رژیم اي آسان دانشمند هسته

بـارز چنـین     اي دارد. نمونـۀ  اي ج.ا.ایـران نگـاه ویـژه    ایران به ترور دانشـمندان هسـته   اسالمی
 یـن وجـود رژیـم   زاده رخ داد؛ بـا ا  بـا تـرور محسـن فخـري     2020عملیاتی در نـوامبر سـال   
اي ج.ا.ایران را به تـأخیر   هاي هسته هایی تنها تالش داند چنین تاکتیک صهیونیستی به خوبی می

اي  تواند براي همیشه مانع از دستیابی ج.ا.ایـران بـه تکنولـوژي هسـته     اندازد و بنابراین نمی می
بـه   صهیونیسـتی  رژیـم  اي خود متعهد است، مطمئناً هسته  شود؛ تا زمانی که ج.ا.ایران به برنامۀ

 2016؛ به غیر از تـرور، از سـال   )2022(آتالمازوگلو، دهد  خود علیه تهران ادامه می  کارزار در سایۀ
جاسوسی تالش کرده اسـت تـا از طریـق عکسـبرداري از       اسراییل با استفاده از هفت ماهوارة

(فـریلیچ،  کنـد    آوريا جمـع اي ج.ا.ایران ر هسته  اي اطالعات الزم دربارة برنامۀ هاي هسته سایت

2018 :260(. 
 کـه  کنـد  استدالل مـی  ،)موساد جهانی عملیات بخش( »2توِل« رئیس پیشین ،»1تومر حییم«

 آن درسـت  راه ج.ا.ایـران،  از ناشـی  تهدیـد  برابر در سیاسی و نظامی واقعی هاي گزینه نبود در
 شـود؛ بـه بـاور او رژیـم     هآمـاد  اي هسـته  بازدارندگی راهبرد براي رژیم صهیونیستی که است

 چالشـی  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  اي هسـته  برنامـۀ  پیشرفت دلیل به زودي به صهیونیستی
 چالشـی  بار این است؛ نکرده تجربه دیگر بعد به 1967 سال جنگ زمان از که شود می رو روبه

یـم  رژ بـراي  حیـاتی  تهدیـد  کـه  دارد هـم  را ظرفیـت  این که ایدئولوژیک رقیب یک ناحیۀ از
 کنـد درسـت اسـت کـه     صهیونیستی اذعان می گر اطالعاتی رژیم باشد؛ این تحلیل صهیونیستی

 رژیم صهیونیستی حتی ارتش و گوید می سخن خود مستقل نظامی گزینۀ از صهیونیستی رژیم
 جمهـوري  بـه  حملـه  طـرح  تا داده انجام هوایی گستردة هاي تمرین گذشته هاي هفته در حتی

1. Haim Tomer  
2. Tevel 
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 اعمـاق  در شده شناخته سازي غنی سایت دو از یکی فردو اما کند؛ سازي هشبی را ایران اسالمی
او  کنـد؛  مـی  دشـوار  بسـیار  هـوایی  طریـق  از آن به را مؤثر ضربات کردن وارد که است زمین

 اسـالمی  جهـاد  و لبنـان  اهللا حـزب  بـه  را آن آوري فن و پهپاد اسالمی ایران جمهوري افزاید می
دهـد.   ین امر جنگ با ج.ا.ایران را به چند جبهه گسترش مـی است که هم داده غزه در فلسطین

 را آن و شـده  آمـاده  بازدارنـدگی  اسـتراتژي  براي باید صهیونیستی رژیم ،»تومر حییم« باور به
 تبـدیل  و »دوم ضـربۀ « زدن تـوان  فزاینده، عملیات اساس بر باید استراتژي این دهد؛ گسترش

 موسـاد  پیشـین  ارشـد  مقـام  .باشـد  متقابل رندگیبازدا سیاست در نهادي عنصر به عناصر این
 وارد تـوان  داراي رژیـم صهیونیسـتی   کـه  کند درك باید جمهوري اسالمی ایران که نویسد می

 دور بـازي  قواعـد  از را اي هسـته  سالح احتمالی کاربرد تا است) ایران به( حیاتی ضربۀ کردن
 .)2022(تومر، کند 

 برجـام  احیاي عدم یا احیا در صهیونیستی امی رژیمنظ توان گفت که مقامات کلی میطوربه
 جملـه  از رژیـم صهیونیسـتی   نظامی ارشد مقامات برخی گزارش این طبق دارند؛ نظر اختالف

 بـد  توافـق  یک معتقدند و هستند اي  هسته توافق احیاي موافق رژیم این ارتش اطالعات رئیس
اي؛ هر چنـد نـاقص و بـد ایـن      فق هستهبه باور آنها یک توا است؛ توافق عدم از بهتري گزینۀ

دهـد کـه بـراي حملـه بـه تأسیسـات        صهیونیستی قـرار مـی   فرصت را در اختیار ارتش رژیم
 ارتـش  اطالعات رئیس ،»1هلیوا اهرون« بر اي ج.ا.ایران آمادگی بیشتري پیدا کنند؛ عالوه هسته

 اطالعـات  قـات تحقی بخـش  رئیس ،»2سعر امیت« جمله از دیگري مقامات رژیم صهیونیستی،
 در ج.ا.ایـران  امور مسئول ،»4کالمن تال« و ارتش استراتژیک بخش رئیس ،»3ستر اورن« ارتش،
 کـه  معتقدنـد  اطالعـاتی  مقامات همچنین هستند؛ توافق احیاي موافق صهیونیستی، رژیم ارتش

 برخـی  بـل مقا کنـد؛ در  مـی  پشتیبانی توافق احیاي از نیز رژیم صهیونیستی دفاع وزیر ،»5گانتز بنی«

1. Aharon Haliva 
2. Amit Saar 
3. Evren Seter 
4. Tal Kalman 
5. Benny Gantz 
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 مشـترك  سـتاد  رئـیس  ،»2کوخاوي آویو« همچنین و ، رئیس موساد»1بارنیا دیوید« جمله از مقامات
 .)2022(یحوشوآ، کنند می حمایت توافق احیاي عدم در صهیونیستی رژیم رسمی موضع از ارتش،
 

 ترور
؛ مگـر  کننـد  از ایدة ترور در خارج از مرزها پشـتیبانی نمـی  » امان«و » موساد«با این وجود 

ها به این باور برسند که چنین اقدامی براي امنیـت  در دسترس باشد و آن آنکه ترور تنها گزینۀ
ملی حیاتی است. هر دو سازمان اطالعاتی فهرستی از دشمنان دولتی و غیردولتـی خـود تهیـه    

بـران  شـامل ره » امـان «اند. فهرست ترور  عنوان اهدافی مشروع در نظر گرفتهها را بهو آن  کرده
شامل جاسوسـان  » موساد«شود؛ اما فهرست  حماس، جهاد اسالمی و کمیتۀ مقاومت مردمی می

ها را مورد هدف قـرار داد. واحـد   توان آن شود که با حمالت هوایی نمی و عوامل خارجی می
موساد مسئولیت ترورهاي خارجی را بر عهده دارد؛ این واحد شامل گروهی نخبه از » کیدون«

یوسـی  «کنـد.   موساد فعالیت مـی » قیساریه»  شود که تحت نظر شاخۀ اي می خبره ترورکنندگان
یـک موسـاد داخـل    » کیـدون «گویـد   هاي اطالعاتی مـی  ، متخصص اسراییلی سرویس»3ملمن

کند. در طول دولت دوم نتانیـاهو حـداقل چهـار     سازمان موساد است که جداي از آن عمل می
و ترور یک فرد دیگر با ناکامی همراه بود. دکتر مسـعود  اي ج.ا.ایران ترور شده  دانشمند هسته

ترور شـد؛ او کارشـناس فیزیـک    » کیدون«اي بود که توسط  محمدي اولین دانشمند هسته  علی
، »مجیـد شـهریاري  «، 2010اي ج.ا.ایـران بـود. در نـوامبر سـال      کوانتوم و مشاور برنامۀ هسـته 

مورد هدف قرار گرفت که جان سـالم بـه   » دکتر فریدون عباسی دوانی«فیزیکدان، ترور شد و 
 گسـترش  مسـئول  ،»داریـوش رضـایی نـژاد   «هشت ماه بعد، کیدون  در برد و تنها زخمی شد.

 .)377-380: 2013(کاپوسناك، را ترور کرد  اي ج.ا.ایران هسته  الکترونیکی در برنامۀ هاي سوییچ
محسن «ا.ایران شامل ترور اي ج. ترین عملیات تروریستی موساد علیه دانشمندان هستهمهم
جـوییش  «سـایت   شـود. وب  اي جمهـوري اسـالمی مـی    ارشـد هسـته  ، کارشـناس »زاده فخري

1. David Barnea 
2. Aviv Kochavi 
3. Yossi Melman 
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در پشـت   صهیونیسـتی  کند که آژانس جاسوسی رژیـم  در گزارشی مفصل تأیید می» کرونیکل
اند که مرگ او مدت زمـانی را   گران اسراییلی ادعا کرده تروریستی بوده است. تحلیل  این حملۀ

اي دست پیدا کند از سه مـاه و نـیم بـه     تواند به یک بمب هسته اسالمی ایران می جمهوري هک
دو سال افزایش داده است؛ البته مقامات ارشـد اطالعـاتی اسـراییلی ایـن زمـان را پـنج سـال        

 اسـالمی  رود که شش سال طول بکشد تـا جمهـوري   کنند. از سوي دیگر گمان می ارزیابی می
  زاده یک جایگزین مناسب پیدا کنـد؛ ایـن تـرور توسـط یـک اسـلحۀ       فخريایران بتواند براي 

خودکار یک تنی انجام شد که موساد قطعه قطعه آن را از کشوري دیگـر بـه داخـل ج.ا.ایـران     
و رژیم صهیونیسـتی در    که بیست جاسوس ایرانی »1توینتی پالس«قاچاق کرد. تیم جاسوسی 

 رصد این ترور تکنولوژیک را انجام دادند. رژیـم  آن حضور داشتند، پس از هشت ماه عملیات
ژاکـوب  «متحـده ایـن عملیـات را انجـام داد.      صهیونیستی به تنهایی و بدون مشارکت ایـاالت 

بنیـامین  «و مشـاور امنیـت ملـی     صهیونیسـتی  ؛ یکی از ارشدترین مقامات دفاعی رژیـم »ناگل
زاده بـر   دهد فخري که نشان میبه اسنادي دست یافت  صهیونیستی ، مدعی است رژیم»نتانیاهو

توانسـته پـنج واقعـۀ شـبیه      هـا مـی  کـدام از آن کرده که هـر  اي کار می روي پنج کالهک هسته
مـدیر اطالعـات ملـی بـراي ج.ا.ایـران در      » نـورمن رول . «)2021(سـیمونز،  هیروشیما رقم بزنـد  

گذشـته او نبـوده    هـاي  زاده تنها به علت فعالیـت  سی.آي.اي، بر این باور عملیات ترور فخري
توانسـت در آینـده    است؛ بلکه هدف از این عملیات جلوگیري از اقداماتی بوده است که او می

 .)2021(روله، انجام دهد 
و بنـابراین نبایـد   » سکوت طال اسـت «پس از این ترور به مقامات اسراییلی توصیه شد که 

صهیونیسـتی چنـین    رژیـم  هـاي اطالعـاتی   درباره این حمله سخنی به میان بیاورند. سـرویس 
ایران پس از این حملـه شـاید مسـتقیماً بـه اسـراییل       اسالمی برآورد کرده بودند که جمهوري

بردند و آمادگی عملیات فـوري   ها در یک هشیاري اطالعاتی به سر میحمله کند؛ در نتیجه آن
فـاعی  خصوص در منطقۀ دریاي سرخ تقویت شد. نهادهـاي اطالعـاتی و د  در حوزة دفاعی به

 زدند که ممکن است از لبنـان، سـوریه، عـراق و یمـن بـه رژیـم       تخمین می صهیونیستی رژیم

1. 20-plus 
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هـاي اشـغالی مـورد     حمله موشکی شود و یا اتباع اسراییلی در خارج از سـرزمین  صهیونیستی
 .)2020(یادلین و اوریون، هدف قرار بگیرند 

خـود امـور مربـوط بـه     کنـد تـا    صهیونیستی تالش می شواهد حاکی از آن است که رژیم
حمالت پنهانی علیـه اهـداف    صهیونیستی ج.ا.ایران را به انجام برساند. دستگاه اطالعاتی رژیم

رسـانی   متحـده اطـالع   باره به ایـاالت  اي ج.ا.ایران را شدت بخشیده است و عمدتاً در این هسته
ي افـزایش تـنش   هـا  متحده نشانه نکرده است؛ در همین حال مقامات نظامی و اطالعاتی ایاالت

 صهیونیستی کنند؛ چرا که رژیم را مشاهده می صهیونیستی اسالمی ایران و رژیم جمهوري بین
در داخـل  » 1عملیـات منطقـۀ خاکسـتري   «هاي اخیر به تعداد ترورهـاي خـود و انجـام     در ماه

، رئیس بخـش ابتکـار امنیتـی خاورمیانـه در شـوراي      »کف جاناتان پنی«ج.ا.ایران افزوده است. 
بـه  «گویـد   النتیک و افسر معاون امنیت ملی براي خاور نزدیک در شوراي اطالعات ملی میآت

بخشـیدن بـه توسـعۀ     ي اسـتراتژیکی بـراي پایـان    نقشـه  صهیونیسـتی  رسد که رژیـم  نظر نمی
فقط امیدوار اسـت   صهیونیستی افزاید که رژیم ؛ او می»اي ج.ا.ایران داشته باشد تسلیحات هسته

اسـالمی ایـران افـزایش     جمهـوري  اي اقدامات تاکتیکی فشار را بر روي هکه از طریق مجموع
 .)2022(برتراند و بو لیلیس، طور پیوسته پیشرفت ج.ا.ایران را به تأخیر بیندازد دهد و به

 کــه در گذشــته ریاســت بخــش ایــران اطالعــات ارتــش رژیــم  »2دنــی ســیترینوویکس«
  قـادر نیسـت برنامـۀ    صهیونیستی کند که رژیم عهده داشته است، استدالل میرا بر صهیونیستی

اي  هوایی به تأسیسـات هسـته    اي ج.ا.ایران را از بین ببرد؛ او بر این عقیده است که حملۀ هسته
شـود   ایران را در پی خواهد داشت؛ بلکه سبب مـی  اسالمی ج.ا.ایران نه تنها واکنش جمهوري

اهللا لبنـان   اومـت بـه ویـژه حـزب    صهیونیستی وارد یک جنـگ بزرگتـر بـا محـور مق     که رژیم
 .)2021(سیترینوویکز، بشود

اي  حملـه بـه تأسیسـات هسـته    » هاي آتش ارابه«با برگزاري مانور نظامی  صهیونیستی رژیم
در همین زمینه ادعا کرده است  صهیونیستی سازي کرد. یک مقام دفاعی رژیم ج.ا.ایران را شبیه

1. Gray-zone operations 
2. Danny (Dennis) Citrinowicz 
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اي  تأسیسـات هسـته    هـاي کـاملی دربـارة    هداد صهیونیسـتی  هاي اطالعـاتی رژیـم   که سرویس
توانند بر همین اسـاس طراحـی    سازي شده خود را می ج.ا.ایران دارند و بنابراین حمالت شبیه

اي  از طرق مختلف تالش دارد به جزئیـات برنامـۀ هسـته    صهیونیستی . رژیم)2022(اگوزي، کنند 
  هـزار سـند برنامـۀ    110د حـدود  ج.ا.ایران دسترسی پیدا کند. به همین منظور مـأمورین موسـا  

 183هزار فایل ویدئویی و عکـس کـه در    55هزار صفحه سند و  55اي ج.ا.ایران شامل  هسته
دي ذخیره شده بودند در تهران بـه سـرقت بردنـد؛ یکـی از مقامـات ارشـد اسـراییلی بـه          سی

در شورآباد تهـران  تایمز گفته است که موساد براي اولین بار این انبار صنعتی  نیویورك  روزنامۀ
کشف کرد و از آن زمان به بعد این مکان را تحت نظـارت خـود قـرار داد.     2016را در فوریه 

اند. منـابع ناشـناس    نفر در طراحی و اجراي این عملیات نقش داشته 100شود بیش از  گفته می
ا گفت که یک تیم اطالعاتی مخصوص تشکیل شد تـ  صهیونیستی تلویزیون رژیم 10به کانال 

 وزیـري رژیـم   این مطالـب بسـیار پیچیـده و فنـی را بررسـی و ترجمـه کنـد. دفتـر نخسـت         
اطالعات به دست آمده از این اسناد را با کشورهاي بریتانیـا، فرانسـه و آلمـان بـه      صهیونیستی

 اشتراك گذاشته اسـت؛ بـدیهی اسـت افشـاي ایـن عملیـات بخشـی از جنـگ روانـی رژیـم          
انـد کـه    . منابع اسراییلی تأییـد کـرده  )2018(پِرپِر، ایران است  اسالمی جمهوري صهیونیستی علیه

از این اسـناد اسـتفاده خواهـد کـرد تـا دولـت بایـدن را از طریـق آژانـس           صهیونیستی رژیم
اسـالمی ایـران بـراي اجـراي مفـاد       جمهـوري  توان به المللی انرژي اتمی قانع کند که نمی بین

 .)2021(سیمونز، اي اطمینان کرد  توافق هسته
 بـراي  انـد کـه ج.ا.ایـران    برآورد کـرده  صهیونیستی از سوي دیگر نهادهاي اطالعاتی رژیم

 بایـد  ج.ا.ایـران . روبروسـت  فنی مشکل چندین با اي هسته تسلیحاتی برنامۀ یک کردنعملیاتی
 یـک  باید ایران اسالمی جمهوري .باشد داشته اختیار در شده غنی بسیار اورانیوم کافی  اندازة به

 دهـد؛  جـاي  خـود  در را پـذیر شـکاف  اي هسـته  سـوخت  بتوانـد  کـه  بسازد اي هسته هککال
  منفجـرة  مـواد  آن طریـق  از بتواند که بکند طراحی بالستیک موشک سیستم یک باید ج.ا.ایران

 کـه  بدهـد  انجـام  آزمایش یک باید ج.ا.ایران نهایت در کند؛ پرتاب هدف سمت به را اي هسته
 متحـده  ایاالت راستا همین در کند؛ می عمل واقعی طوربه اي هسته ةمنفجر مواد آن شود مطمئن
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 در خرابکـاري  طریـق  از را ج.ا.ایـران  اي هسته برنامۀ تا هستند آن دنبالبه صهیونیستی رژیم و
 دانشـمندان  ترور به دست صهیونیستی رژیم این بر عالوه کنند؛ کند ایش هسته هاي زیرساخت

 برنامـۀ  در پیشـرفت  مـانع  اسـت  نتوانسـته  هـا  تالش گونه این اما است؛ زده ج.ا.ایران اي هسته
 گوید می الملل، بین امنیت و علوم مؤسسۀ گذار بنیان ؛»1آلبرایت دیوید«. شود ج.ا.ایران اي هسته

  انـدازة  بـه  بتواند که دارد اختیار در شده غنی درصد 60 و 20 اورانیوم حاضر حال در ج.ا.ایران
 زمـان  در اي هسته بمب یک تولید براي که کند تولید شده غنی درصد 90 اورانیوم کیلوگرم 45

 بـراي  کـافی  سـوخت  توانـد  مـی  ج.ا.ایـران  ماه چند طول در افزاید می او کند؛ می کفایت کوتاه
 موقعیـت  در تواند می ج.ا.ایران ماه شش طول در زند می تخمین او کند؛ تولید بمب دو ساخت
 کـه  کنـد  مـی  ارزیابی صهیونیستی رژیم راستا همین در د؛بگیر قرار اي هسته بمب یک آزمایش

. دارد نیـاز  زمـان  سـال  دو یـا  یـک  بـه  اي هسـته  سـالح  ساخت براي ایران اسالمی جمهوري
 کـه  کننـد  مـی  ایفـا  اي هسـته  تسـلیحات  برنامۀ پیشبرد در مهمی نقش نیز بالستیک هاي موشک

 داشـتن  وجـود  ایـن  بـا  دارد؛ تجربـه  هـایی  موشـک  چنـین  توسـعۀ  زمینـۀ  در هاسال ج.ا.ایران
 .)2022(لینچ، نیست  کارآمد اي هسته بالستیک هاي موشک داشتن معنايبه بالستیک هاي موشک

 

 حمالت سایبري
، بـه سـمت مشـاور امنیـت ملـی      »مئیر بن شـابات «ساله، به جاي  45، »2ایال حوالتا«دکتر 

وسـاد داشـته اسـت،    سـال گذشـته در م   23هایی کـه او در طـول    منصوب شد. در میان پست
ریزي راهبردي و نیـز ریاسـت واحـد فنـاوري از دیگـر       گذاري و برنامهریاست بخش سیاست

گـذاري  ارشد خود در رشته سیاسـت رسد؛ او مدرك کارشناسی تر به نظر میهاي او مهم سمت
آویـو   عمومی را از دانشگاه هاروارد و مدرك دکتري خود در رشتۀ فیزیـک را از دانشـگاه تـل   

اش در قبـال   گزارش داده است کـه او بـه دلیـل تجربـه    » اسراییل دیفنس«فت کرده است. دریا

1. David Albright 
2. Eyal Hulata 
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و  صهیونیسـتی  ج.ا.ایران به این سمت منصوب شده است. به احتمال باال او رابـط بـین رژیـم   
 .)2021جوالي،  12(دبکا فایل، اي است  متحده در خصوص مسئله توافق هسته ایاالت

ایـران،   اسـالمی  در مقابلـه بـا جمهـوري    صهیونیسـتی  ژیمیکی از راهبردهاي اطالعاتی ر
آوري اطالعــات و عملیــات  هــاي پیشــرفته و مــدرن بــراي جمــع گیــري از تکنولــوژي بهــره

بنیـان روز بـه روز در    هـاي دانـش   ضداطالعات است. روابط بین نهادهاي اطالعاتی و شرکت
 موسـاد،  سـابق  رئـیس  ،»1وهنکـ  یوسی«شود؛ در همین راستا  تر می تر و نهادینه اسراییل عمیق

 حاضـر  حـال  در اسـت؛  شـده  انتخـاب  بانـک  سـافت  گـذاري  سـرمایه  بخـش  مـدیریت  براي
 لنـدن،  در مـدیرانش  تـیم  هـدایت  بـا  گذشـته  سـال  در و اسـت  فعال اسراییل در بانک سافت
 »4لبـز  ردیس« و »3ویژن ان« ،»2ترکس« نظیر اسراییلی هاي شرکت در عظیمی هاي گذاري سرمایه

 بتوانـد  تـا  گشـاید  می صهیونیستی رژیم روي به را زیادي درهاي انتخاب این است؛ داده انجام
 حـوزة  در فعـال  اسـراییلی  شرکت 90 حدود حاضر حال در. کند جذب را زیادي هاي سرمایه
 سـرمایۀ  2021 ژوئـن  تا 2018 هاي سال بین که دارند وجود دالر میلیون 200 ارزش با فناوري
 کـه  گفـت  خـود  انتخاب از پس کوهن یوسی .اند داده افزایش را تیصهیونیس رژیم در موجود

 گـذاري  سـرمایه  صـندوق  یـک  از فراتـر  بانـک  ایـن  بـود؛  طبیعـی  انتخـاب  یـک  بانک سافت«
 کـه  بـانکی  عنـوان به اش المللی بین هاي قابلیت و مدیرانش دلیل به بانک این. است پذیر ریسک

 مـن « کـه  افـزود  چنـین  او ؛»شـود  مـی  یستهنگر کند، فصل و حل را جهانی مشکالت تواند می
 کنـد؛  پشـتیبانی  را منطقه کل و صهیونیستی رژیم در صنعت که هستم جدیدي هاي راه دنبال به

 گـذار  سـرمایه  بزرگتـرین  دهد، می پیوند مصنوعی هوش به را پیشرفته فناوري که صندوق این
 با« گوید می و کند می اشاره دخو اطالعاتی سابقۀ به او ؛»بود خواهد آینده در فناوري حوزة در

 بتـوانم  کـه طوريبه گرفت خواهم پیش در راهبردي رویکرد یک من ام، گذشته حرفه به توجه

1. Yossi Cohen 
2. Trex 
3. Envysion 
4. Redis Labs 
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 یـک  عنـوان بـه  تواند می بانک سافت که کنم می فکر من. بگیرم کار به مرزها از خارج در را آن
 .)2021و در، (گیلعاد  »باشد آینده در اسراییلی هاي شرکت براي مهم و بزرگ شریک

 هــاي حمــالت ســایبري رژیــم تــوان در تاکتیــک هــاي مــدرن را مــی اســتفادة تکنولــوژي
 ،»پوینـت  چـک « سایبري امنیت طور نمونه، شرکتعلیه ج.ا.ایران مشاهده کرد؛ به صهیونیستی

 جـوالي  مـاه  »کشـور  سراسري آهن راه« در اختالل عامل عنوانبه را »ایندرا« اپوزیسیون گروه
 کـه  ج.ا.ایـران  آهن راه سیستم به جوالي ماه سایبري حمله در تازه گزارشی به بنا. کرد معرفی

 و شـد  آهـن  راه هـاي  ایستگاه در »سابقهبی آشوب« به منجر ج.ا.ایران اي رسانه هاي گزارش بنا
رژیـم   کـرد،  حملـه  صهیونیسـتی  رژیم به متعلق کشتی به پاسخ در تهران آن از پس هفته چند

 شـنبه  روز گزارش در. است بوده هکر مشکوك گروه یک کار بلکه اشته؛ند نقش صهیونیستی
 گـروه  ،»پوینـت  چـک  افـزاري  نـرم  فنـاوري « آمریکـایی  – اسـرائیلی  سـایبري  امنیت شرکت

 سـطح  در اخـتالل « به منجر که حمله این  پردة پشت عامل عنوانبه ،»1ایندرا« ایران، اپوزیسیون
 لغـو  و تـأخیر  از ساختگی هاي پیام هکرها جوالي نهم  حملۀ در. شود می برده نام شد، »کشور

 و کـرده  منتشر ج.ا.ایران سراسر قطار هايایستگاه دیجیتال نمایش تابلوي روي قطارها حرکت
 بیـت  شـمارة  که بگیرند تماس اي شماره با بیشتر اطالعات براي خواستند مسافران از همچنین
 اخـتالل « گفـت  واقعـه  ایـن  از پس روزکی ایران شهرسازي و راه وزارت. است بوده رهبري
 دسـترس  از آن بـا  مـرتبط  هـاي  لینـک  و وبسایت و آمده پیش کامپیوتري سیستم در »سایبري
 از اسـتفاده  بـا  فـوق  سـایبري  حملـه  گفـت  گزارش این در »پوینت چک. «شد خواهد خارج
 نـام  – »ایندیرا« و رفت کاربه سوریه در ایران منافع علیه نیز گذشته در که هک وسایل اي گونه

 یـک  به بنا شد؛ انجام گرفت، عهدهبه را آن مسؤولیت 2020 و 2019 در – هندو جنگ خداي
 سـایبري  حملـۀ  در رژیم صهیونیسـتی  که این تصور با ج.ا.ایران که هست این احتمال گزارش

 تالفـی  بـه  تصـمیم  »اسـتریت  مرسر تی ام نفتکش« به جوالي 20 پهبادي حملۀ با داشته، نقش
 »2پوینـت  چـک . «است شده المللی بین خشم آن، پیرو و کشتی خدمۀ دو مرگ باعث و تهگرف

1. Indra 
2 .Check Point 
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 آشـوبی  چنین که …غیردولتی  شدة حمایت نهاد یک« خطر دهد می نشان فوق مورد کرد اشاره
 منـابعی  از غیردولتـی  نهـاد  کـه  تفـاوت  این با است؛ دولتی آفریننقش خطر معادل  »کند ایجاد
 .)2021، 15(تایمز آو اسراییل، آکوست است  برخوردار ها دولت از فراتر بسیار

، کرم کامپیوتري اشـاره کـرد کـه بـه برنامـۀ      »نت استاکس«توان به مورد  در همین راستا می
آسـیب وارد نمـود. در ایـن حملـه سـایبري واحـد        2008-2007اي ج.ا.ایران در سـال   هسته

بـا  » سـی.آي.اي «متحده، موساد و  التصهیونیستی، آژانس امنیت ملی ایا رژیم 8200اطالعاتی 
یکدیگر همکاري کردند. نهادهاي اطالعاتی دو کشـور بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه حمـالت        

گونـه  دهـدغ ایـن   ایران را کاهش می اسالمی نظامی به جمهوري  سایبري خطر و احتمال حملۀ
 .)2016(بِهار، حمالت در دولت جرج بوش تصویب شد و در دولت اوباما شدت یافت 

البته چنین حمالتی بدون پاسخ نمانده و ج.ا.ایران نیز در زمان مناسب تـالش کـرده اسـت    
 »مایکروسـافت «تا در حوزة حمالت سایبري شرایط بازدارندگی ایجاد کنـد؛ در همـین راسـتا    

 شـرکت  محصـوالت  از استفاده با که شده ایرانی هکر گروه فعالیت متوجه که است کرده ادعا
 نیــز و آمریکــایی و رژیــم صهیونیســتی نظــامی فنــاوري هــاي شــرکت فت،مایکروســا عظــیم
 سـلول  مایکروسـافت  گفتـۀ  بـه . انـد  داده قـرار  هدف را خاورمیانه در فعال کشتیرانی هاي شرکت

 دسـت  تـا  20 از کمتـر  بـه  و کـرده  اقـدام  »آفیس« کاربر 250 »گسترده پسوردباران« به نظر مورد
 انـد. شـرکت   حملـه  این هايهدف جمله از خاورمیانه در فعال کشتیرانی هاي شرکت است؛ یافته

 آفـیس  کـاربر  250 از بـیش  علیـه  گسترده پسوردباران« به دست هکرها کرد اعالم مایکروسافت
 بنـادر  رژیـم صهیونیسـتی،   و متحـده  ایـاالت  نظامی فناوري هاي شرکت بر آن تمرکز و زده 350

 .  )2021اکتبر،  12(تایمز آو اسراییل، » است هبود نقل و حمل جهانی هاي شرکت و فارس خلیج ورودي
عـدم  «همۀ این اقدامات را در راستاي رویکرد قابل تردیـد خـود یعنـی     صهیونیستی رژیم

اصـرار ورزیـده   » پلـن بـی  «طور همزمان بر پیگیري سیاست انجام داده است و به» 1سازي غنی
انی متعـدد نظیـر حمـالت    هـاي پنهـ   هاي اقتصادي مستمر، عملیات است. با این وجود تحریم

اي ج.ا.ایـران را   هسـته   ایش برنامۀ سایبري و ترور و تهدید ج.ا.ایران به بمباران تأسیسات هسته

1. zero enrichment 
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در . )2022 سـیترینوویکز، (متوقف نخواهد کرد و موجب تغییر رفتـار ج.ا.ایـران نیـز نخواهـد شـد      
قامـات رژیـم   صهیونیسـتی سیاسـت م   همین راستا برخی مقامـات اطالعـاتی و نظـامی رژیـم    

و سیاسـت فشـار   » شکسـت «صهیونیستی در قبال ج.ا.ایران و مخالفـت آن بـا برجـام را یـک     
  .  )116: 2022(داسه کایه، اند  توصیف کرده» بار فاجعه«حداکثري ترامپ را 

 

 محور مقاومت و صهیونیستی رژیم اطالعاتی هاي سازمان
دعی هستند که دولت آمریکا در زمـان  مقامات اسراییلی با انتقاد از دولت اوباما و ترامپ م

نشینی از خاورمیانه سرعت بخشـیده و بنـابراین فضـا را بـراي      ها به عقبجمهوري آن ریاست
ها خال قـدرت ناشـی از   هاي ج.ا.ایران در منطقه فراهم کرده است؛ به باور آن گسترش فعالیت

فـارس را از نفـوذ و نیـات     نشینی نیروهاي آمریکـایی، کشـورهاي عربـی حاشـیه خلـیج      عقب
هـاي   انـد تـا برخـی از داده    ها تالش کرده ج.ا.ایران نگران کرده است؛ در همین راستا اسراییلی

ا موسـاد  فارس به اشتراك بگذارند؛ در همین راسـت  خلیج  اطالعاتی خود را با کشورهاي حاشیه
دربـارة تهدیـدات ناشـی از     صهیونیسـتی  به جوامع اطالعـاتی متحـدین جدیـد عربـی رژیـم     

 .  )2021(فرد، ایران هشدار داده است  اسالمی جمهوري
 عنوان  اي و ضدتروریسم؛ موساد، ج.ا.ایران را به عدم گسترش تسلیحات هسته  در حوزة

هـاد اطالعـاتی در سـطح تـاکتیکی و     کند؛ امـا ایـن ن   ترین منبع نگرانی خود تلقی میبزرگ
اهللا، حماس و دیگـر نیروهـاي نیـابتی اولویـت      عملیاتی براي تضعیف نفوذ ج.ا.ایران بر حزب

 گویـد  مـی  برجسـته  صهیونیسـت  تحلیلگر یک لیمور، یائوف .)2019(متالگـا،  بیشتري قائل است 
 آنکـه  از پس بدهد رقرا هدف مورد را ج.ا.ایران داخل در نظامی اهداف باید صهیونیستی رژیم

 هـاي  وعـده  بـرخالف . بـرد  بـاال  ج.ا.ایران با اي هسته مذاکرات در را سفید پرچم متحده ایاالت
 لیمـور  تـر،  قوي و تر مدت طوالنی توافق یک به دستیابی منظوربه مذاکره انجام بر مبنی آمریکا

 هیونیسـتی ص رژیـم  او گفتـۀ  بـه  است؛ شده تسلیم چیزهمه خصوص در آمریکا که نویسد می
 را جهـانی  خشـم  آنکـه  بدون بدهد، قرار هدف مورد را ج.ا.ایران اي تأسیسات هسته تواند نمی

 در توانـد  مـی  صهیونیستی رژیم اما است؛ شده امضا اي هسته توافق کهزمانی در نشود؛ موجب
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 رژیـم  گویـد  می تحلیلگر این کند؛ خرابکاري پهپادها و ها موشک شامل ج.ا.ایران نظامی نیروي
 توانـد  مـی  احتماالً که کند حمله ج.ا.ایران داخل به باید هدف این به دستیابی براي صهیونیستی

 اما دارد؛ وجود ج.ا.ایران تالفی احتمال چندهر دهد؛ انجام موساد نیروهاي طریق از را کار این
 نج.ا.ایـرا  مـردم  و رهبـران  بـراي  و آورد مـی  وجـود  بـه  ج.ا.ایران براي معما یک عملیات این

 اصـلی  مفروض. ندارند قرار صهیونیستی رژیم دید از خارج در هاآن که کرد خواهد مشخص
 بـه  حملـه  تنهـا  نه ج.ا.ایران که دارد قرار اساس این بر صهیونیستی رژیم دفاعی تشکیالت در

 صهیونیسـتی  رژیـم  به را اول ضربۀ که کرد خواهد تالش بلکه گرفت؛ نخواهد نادیده را خود
 اسـالمی  جمهوري. کند حمله صهیونیستی رژیم به اول ج.ا.ایران دیگر عبارت به -کند وارد را

. اسـت  درآورده لرزه به را خاورمیانه تحوالت این دارد؛ نفس به اعتماد هم و پول هم ج.ا.ایران
 نشـان  واکـنش  تحوالت این برابر در خود خاص نگرانی براساس و خود شیوة به کشوري هر
 حالـت  بـه  صهیونیسـتی  رژیـم  ارتـش  سـوریه،  در سـپاه  افسـر  دو شدن کشته از پس. دهد می

 و بزنـد  صهیونیسـتی  رژیـم  به اي ضربه تا است کرده تالش همیشه ج.ا.ایران. درآمد باش آماده
 کـه  کـرد  می تالش ج.ا.ایران گذشتهدر. دارد انگیزه کاراین براي دیگري زمان هر از بیش امروز

 کمـک  نیـز  هـایش  مـاهواره  از امـروزه  امـا  کنـد؛  حملـه  صهیونیسـتی  رژیـم  بـه  پهپادهایش با
 . )2022مارس،  11(اسراییل رادار، گیرد می

 

ایـران در غـرب آسـیا و     اسالمی اقدامات اطالعاتی رژیم صهیونیستی علیه جمهوري

 آفریقا
صهیونیستی حضور نظامی مستشـاري جمهـوري اسـالمی     هاي اصلی رژیم یکی از دغدغه

امنیتی بین ج.ا.ایران و سوریه سبب شده اسـت  -ع همکاري نظامیواقایران در سوریه است؛ در
روزي رصـد   صـورت شـبانه  صهیونیستی تحوالت سوریه را به هاي اطالعاتی رژیم که سرویس
 داده دسـت  از را خـود  صـبر  سـوریه  در ج.ا.ایـران  هاي دخالت دربارة صهیونیستی کنند. رژیم

 ثبـات  بـه  اسـد  بشار رژیم اخیراً که اند کرده یارزیاب گونه این اطالعاتی گر تحلیل چندین. است
 دیگـر  اسـت  ممکـن  کشـور  این در ج.ا.ایران حضور شرایطی چنین در است؛ کرده پیدا دست
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 دردسـر  مایـۀ  یـک  را کشـورش  در ج.ا.ایـران  حضور سوریه رهبر و نیاید شمار به مزیت یک
 منتظـر  بایـد  اسـد  بشار دباش داشته حضور سوریه در ج.ا.ایران کهزمانی تا همچنین کند؛ تلقی

 شـدت  بـه  اخیـر  هـاي  مـاه  در کـه  باشـد  کشورش خاك به صهیونیستی رژیم مستمر حمالت
 اگـر  کـه  اسـت  کرده ادعا صهیونیستی رژیم ارتش اطالعاتی افسر یک. است کرده پیدا افزایش

 اسـد «  :کنـد  مـی  اضافه او. داشتند می حضور آنجا در نباید دیگر ایرانیان بود اسد بشار خود به
 بـه  دوبـاره  بتوانـد  تـا  اسـت  راهـی  دنبـال  به او است؛ ثبات و آرامش دنبال به حاضر حال در

 بـین  جنـگ  یک. کند کسب را اي تازه مشروعیت یک رژیمش و بازگردد عربی جامعۀ آغوش
 در ؛»اسـت  آن خواستار او که است چیزي آخرین سرزمینش در ج.ا.ایران و صهیونیستی رژیم
 غفـاري  جـواد  نام به قدس سپاه فرماندة و ایرانی ژنرال اسد که است هشد گزارش راستا همین

 در ج.ا.ایـران  حـد  از بـیش  هـاي  فعالیـت  از ناشـی  اخراج این است؛ کرده اخراج سوریه از را
 شـمالی  جبهه در جنگ براي مکانی به را سوریه دارد قصد ج.ا.ایران اینکه و است بوده سوریه
 حسـن  سید به ندارد عالقه که است داده نشان اسد این بر هعالو. کند تبدیل صهیونیستی رژیم

 ج.ا.ایـران  بـه  حاضـر  حـال  در اسد. بدهد گزارش خود اقدامات  دربارة اهللا حزب رهبر نصراهللا
 را خـود  مهماتی هاي زاغه و باشد داشته دسترسی کشورش از گوشه هر به که است داده اجازه

 صـبر  نیـز  پـوتین  کـه  انـد  کرده ادعا اطالعاتی نابعم همچنین است؛ گذاشته اهللا حزب اختیار در
 چـرا  است؛ داده دست از سوریه در ایران اسالمی جمهوري روزافزون حضور دلیل به را خود

 خـود  بالقوه رقیب سوریه در موجود اقتصادي منافع خصوص در را ج.ا.ایران اکنون روسیه که
 .  )2021(کپتیست، کند  می تلقی

ـ    سرویس ایـران در   اسـالمی  هـاي جمهـوري   صهیونیسـتی فعالیـت   مهـاي اطالعـاتی رژی
 حملـه  بـراي  آمادگی اتهام به اتیوپی در نفر 15 ،2021 فوریۀ اند. در خاورمیانه را نیز نظر داشته

 ادعـا  اتیـوپی  اطالعـاتی  سرویس. شدند دستگیر آبابا  آدیس در عربی متحدة امارات سفارت به
 بـود،  سـوئد  سـاکن  کـه  گـروه  این سردستۀ. اند بوده ارتباط در ها خارجی با گروه این که کرد

 گویـد  می صهیونیستی رژیم بین این در شد؛ بازداشت سوئد در که داشت نام »اسماعیل احمد«
 مـواد  اسـلحه،  هاآن دستگیري عملیات طول در. هستند ایرانی عامالن نفر 15 این از نفر سه که
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 قصـد  دومـی  گـروه  کـه  است شده گزارش همچنین. است شده ضبط خاصی اسناد و منفجره
 ادعـا  کـارمون  کنـد؛ الـی   حمله سودان در امارات دیپلماتیک ماموریت محل به که است داشته

 ج.ا.ایـران  کـه  دهـد  مـی  نشـان  آمریکـا  و صهیونیسـتی  رژیم اطالعاتی هايگزارش که کند می
 حسـن م و سـلیمانی  قاسـم  شـهادت  انتقـام  تـا  اسـت  داده انجـام  را ها عملیات این ریزي طرح

 از  2020 اواخـر  در اي مجموعـه  ج.ا.ایـران  کـه  افزاینـد  می ها گزارش این بگیرد؛ را زاده فخري
 سـفارت  دربـارة  نیـازش  مورد اطالعات تا است کرده فعال آبابا آدیس در را پنهانی هاي سلول
 سـوئد  که کند می ادعا ادامه در او. کند آوري جمع را کشور این در صهیونیستی رژیم و آمریکا

 کـه  شـود  مـی  مـدعی  کـارمون  انـد؛  کرده خنثی را ها عملیات این یکدیگر همکاري با اتیوپی و
 اهللا حـزب  و ج.ا.ایران سوي از پیچیده تروریستی هاي عملیات سازماندهی براي مکانی به سوئد
 ایـن  دربـارة  سـوئد  هـاي  رسـانه  و دولـت  کـه  کند می اذعان او وجود این با است؛ شده تبدیل

 و پاسـداران  سپاه اعضاي برابر در سوئد جامعۀ که به ادعاي او. اند کرده تیاراخ سکوت موضوع
 سـکونت  کشـور  ایـن  در هـا آن اعضـاي  که چرا است؛ پذیر آسیب شیعه نظامی شبه هاي گروه
 تهدیـد  سوئد اطالعاتی هاي سرویس نیز و سوئد در قانون که شود می یادآور او پایان در. دارند

 .  )2021(کارمون، کنند  نمی تلقی جدي ار اهللا حزب و ج.ا.ایران
 

 ترور مستشاران نظامی
ایران سبب شده است که عملیات ترور موسـاد بـه    اسالمی اي جمهوري هاي منطقه فعالیت

؛ یکـی  »سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی«اي ج.ا.ایران محدود نشود. ترور  دانشمندان هسته
 در تـایمز  نیویـورك  ج.ا.ایران است. روزنامـۀ  هاي تروریستی موساد علیه از جدیدترین عملیات

 داده اطـالع  متحـده  ایـاالت  بـه  صهیونیسـتی  رژیم گویند می رسمی مقامات« عنوان با گزارشی
 اطالعـاتی  مقـام  یک که نوشت 2022 می 25 تاریخ در »است کشته را ایرانی افسر او که است
 شدن کشته در کشور این که تاس گفته متحده ایاالت به صهیونیستی رژیم که است کرده ادعا

 بـه  رژیـم صهیونیسـتی   مقامـات . اسـت  داشته دست پاسداران سپاه افسر خدایی، صیاد حسن
 پنهـانی  گـروه  یک هاي عملیات تا بوده ج.ا.ایران به هشداري اقدام این« که اند گفته ها آمریکایی
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 تـایمز  نیویـورك . کند متوقف شود، می برده نام 840 واحد عنوان با آن از که را قدس نیروي در
 تـرور  و ربـایش  840 واحـد  مأموریت« نویسد می اطالعاتی و نظامی دولتی، مقامات از نقل به

 ایـن  اسـت؛  رژیـم صهیونیسـتی   مقامـات  و شـهروندان  جملـه  از جهـان  سراسر در ها خارجی
 ییخـدا  سرهنگ« دهد، می ادامه او نام به اشاره بدون یاد شده اطالعاتی منبع از نقل به گزارش
 جملـه  از هـا  خارجی علیه مرزيبرون هاي توطئه طراحی در و بود 840 واحد فرماندة جانشین

 کـه  دهـد  می ادامه خود اطالعاتی منبع از نقل به تایمز نیویورك. داشت نقش رژیم صهیونیستی
 در 840 واحـد  عملیـات  مسـئول  خدایی سرهنگ اند گفته آمریکا به مقامات رژیم صهیونیستی

 تروریسـتی  حمـالت  در اخیـر  سـال  دو طـی « و بود ج.ا.ایران همسایه کشورهاي و خاورمیانه
 و اتیـوپی  کنیـا،  کلمبیـا،  در آمریکـا  مقامـات  و شـهروندان  ها، اروپایی رژیم صهیونیستی، علیه

 واحـد  این وجود هرگز ج.ا.ایران روزنامه این نوشتۀ به. است داشته نقش عربی متحدة امارات
 در مـا « گویـد  مـی  ایران حکومت به نزدیک گرتحلیل ،»قریشی قیس«. است نپذیرفته را نظامی

 اسـت  شـده  طراحـی  تحریکات این« او گفتۀ به. »هستیم اسراییل با دروغ اطالعات جنگ یک
 بـه  کننـد  مجبـور  را ج.ا.ایران یا کنند لغو را اي هسته توافق تا شود وارد فشار طرفین  همۀ به تا

 مدتطوالنی محاسبۀ رویکرد همواره ج.ا.ایران اما باشد؛ مخرب که دهد نشان واکنش اي شیوه
 هـا  نظـامی  حلقـۀ  از خارج در سرهنگ این که ندارد وجود اي نشانه هیچ ؛»است کرده اتخاذ را

 گیـت  و ضـدگلوله  ماشـین  محـافظ،  شـامل  امنیتی، پروتکل هیچ داراي او باشد؛ شده شناخته
 اظهـار  سـپاه  مقامات. است مرسوم امري انیایر نظامی مقامات براي که نبود منزل در محافظتی

 تکنولـوژي  انتقـال  در مهمـی  نقـش  که بود لجستیکی کارشناس یک سرهنگ این که اند داشته
 یـک  همچنین او اشت؛ داشته لبنان اهللا حزب نظامی شبه نیروهاي و سوریه به پهپادي و موشکی
 نظـامی  آمـوزش  ایـران ج.ا. توسـط  سـوریه  در کـه  اسـت  بوده نیروهایی براي تاکتیکی مشاور

 .   )2022(فصیحی و برگمن، اند  شده مسلح ج.ا.ایران توسط و اند  دیده
 رژیـم  و ج.ا.ایـران  بـین  جنـگ   سـایۀ  که دهد می نشان تهران در سپاه ارشد افسر این ترور

 تـرور  اسـلحه  بـا  تهران قلب در و ماشینش در او. است شده جدیدي  مرحلۀ وارد صهیونیستی
 برخـی  بـا  عملیات این اما است؛ نگرفته عهده بر را ترور این مسئولیت ستیصهیونی رژیم. شد
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 اطالعـاتی  کـار  و موقع به فرار عملیات، دقیق اجراي. دارد همخوانی موساد ترور هاي شیوه از
 العـاده  فـوق  جاسوسی آژانس یک توسط عملیات این که دهد می نشان عملیات این العاده فوق

 داده انجـام  را هـاي  عملیات چنین گذشته در موساد که شود می تهگف. است شده انجام اي حرفه
. اسـت  کـرده  اسـتفاده  خطرنـاك  بسـیار  هـاي  عملیات اجراي براي زن عوامل از حتی و است
 ریـزي  طـرح  در خـدایاري  کـه  دادنـد  گـزارش  سرعت به صهیونیستی رژیم خبري هاي شبکه

 دیگـر  اطالعات برخی است؛ داشته نقش جهان سراسر در ها اسراییلی و یهودیان علیه عملیات
 هـاي  عملیات. است داشته نقش سوریه در اسلحه قاچاق عملیات در او که دارد آن از حکایت

 داشـت؛  تمرکـز  ج.ا.ایـران  تسـلیحاتی  و اي هسته برنامۀ بر ج.ا.ایران در صهیونیستی رژیم قبلی
 مجموعـۀ  شـامل  آینـده  در صهیونیسـتی  رژیم پنهانی کارزارهاي که دارد آن از نشان ترور این

 اهـداف  بـه  صهیونیسـتی  رژیم حمالت خدایاري حذف با. شد خواهد اهداف از تري  گسترده
 و نظـامی  هـاي  سـایت  گذشـته،  مـاه  در حملـه  شش طی حداقل. یافت ادامه سوریه در ایرانی

 آن از حـاکی  قبلـی  هاي گزارش اند؛ گرفته قرار هدف مورد سوریه خاك در تسلیحاتی دپوهاي
 ج.ا.ایـران  علیـه  غافلگیرانـه  نظـامی  و پنهـانی  اقدامات که دارد قصد صهیونیستی رژیم هک بود

 رژیـم  ارتـش  رادیو با گفتگویی در ارتش، اطالعات سابق رئیس ،»یادلین عاموس. «دهد انجام
 تـیم  یـک  کهزمانی در گرفت؛ خواهند را خدایاري حذف انتقام ها ایرانی که گفت صهیونیستی

 علیـه  دیگـر  مخصـوص  عملیـات  یـک  انجـام  اسـت،  شـده  مستقر ج.ا.ایران داخل در توانمند
 جـان  کـه  بـود  واضح هشداري خدایاري به حمله. دارد بستگی زمان به جمهوري اسالمی تنها

 .)2022می،  23(اسراییل رادار، است  خطر در نیز ارشد مقامات دیگر
 840 واحـد  فرمانـدهان  از یکی ؛»زاده اسماعیل علی سرهنگ«پس از این حادثۀ تروریستی، 

 آنکـه  از پـس  دوشنبه روز در خدایی، صیاد حسن سرهنگ به نزدیک فرد و سپاه قدس نیروي
 زاده اسـماعیل  خـانواده  بـه  سـپاه  مقامات. باخت جان کرد سقوط کرج در اش خانه بام پشت از

 ناسـانۀ روانش دالیـل  بـه  او هـا آن ادعاي به است؛ رفته دنیا از خودکشی سبب به او که اند گفته
 ارائـه  زاده اسـماعیل  از اي نوشـته  او اسـت؛  زده کـار  این به دست همسرش از جدایی از ناشی
 از پـس  روز هشـت  زاده اسـماعیل  مشـکوك  مـرگ . است نوشته مرگش از پیش او که اند داده
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 قـدس  نیـروي  840 واحـد  فرماندهان از یکی هم او است؛ افتاده اتفاق صیاد خدایی ترور
 ترور این در صهیونیستی رژیم که گفت تایمز نیویورك به ناشناس عاتیاطال مقام یک. بود

 کشـورهایی  در حمله و ترور به را صیادخدایی سرهنگ منابع از برخی. است داشته دست
 واحـد  که اند داده گزارش منابع برخی. اند کرده متهم گرجستان و قبرس تایلند، هند، مانند

 هـاي  سـرویس  بـراي  را اطالعـات  او کـه  است تهداش ظن زاده اسماعیل به سپاه اطالعات
 را ها گزارش این عماریون و صابرین ایرنا، خبرگزاري البته است؛ فرستاده غربی اطالعاتی
 . )2022(دیوید اسراییل، اند  کرده تکذیب
، نفتالی بنـت،  »مرگ با هزاران زخم«صهیونیستی سیاست ترور خود را براساس طرح  رژیم
صهیونیستی، طراحـی و اجـرا کـرده اسـت؛ در ایـن سیاسـت جدیـد         وزیر سابق رژیم نخست
هاي خرابکاري نظیر حملۀ پهپادي و سایبري نیـز لحـاظ شـده اسـت. بنـت در برابـر        عملیات

دفاعی و امور خارجی کنست مـدعی شـده اسـت کـه روزهـایی کـه ج.ا.ایـران          اعضاي کمیتۀ
پایان رسیده است؛ او در ایـن جلسـه   کرد به  ضربه وارد می صهیونیستی طور پیوسته به رژیم به

ها علیه ج.ا.ایران دست به اقـدام   ها و زمان در همۀ مکان صهیونیستی تأکید کرده است که رژیم
در  صهیونیسـتی  زند. سخنرانی او در این کمیته برآمده از دکترین سیاسـت خـارجی رژیـم    می

بقیۀ اعضـاي ارشـد تشـکیالت    مشهور است؛ البته » دکترین اختاپوس«قبال ج.ا.ایران بود که به 
هـاي   صهیونیستی از سخنان بنت انتقاد کرد و چنین استدالل کردنـد کـه صـحبت    دفاعی رژیم

انگیـزة بیشـتري پیـدا     صهیونیسـتی  شود تا ج.ا.ایران براي انتقام از رژیم وزیر سبب می نخست
 زخـم رژیـم   توصیه کردند که بهتر است ساکت بماند. اسـتراتژي هـزاران  » بنت«ها به کند. آن

اي ماننـد   آمیخته شده است تا موضوعات منطقـه » ها جنگ بین جنگ«با استراتژي  صهیونیستی
رسـد حمـالت رژیـم     اهللا به مسئلۀ ج.ا.ایران پیوند بخورد؛ البتـه بـه نظـر مـی     حماس و حزب

دهـد و نـه    ج.ا.ایـران را تغییـر مـی    اسالمی صهیونیستی به سوریه و لبنان، نه موضع جمهوري
صهیونیسـتی بـه ج.ا.ایـران در بهتـرین      شود. حملۀ احتمالی رژیـم  اهللا می عیف حزبسبب تض

شـود کـه تهـران بـه      کند و در بهترین حالت سبب می اي وقفه ایجاد می هسته  حالت در برنامۀ
 .)2022 سیترینوویکز،(برنامۀ خود سرعت بیشتري ببخشد 
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 حـال  در تـدریج  بـه  آن امنیتـی  هـاي  سـرویس  و رژیم صهیونیستی در همین راستا ارتش
 رژیـم  شـبکه  ایـن  سـازي  فشرده. هستند ج.ا.ایران سرزمین نزدیک اطالعاتی هاي قطب تأسیس

 هـاي  عملیـات  و کنـد  رصـد  را تهران هاي فعالیت نزدیک از تا کرد خواهد قادر را صهیونیستی
 متحـدة  اراتام به اخیراً صهیونیستی رژیم امنیتی مقامات. دهد ترتیب ج.ا.ایران داخل را پنهانی
 یمـن  هـاي  حـوثی  حمـالت  بـا  مقابلـه  راسـتاي  در دفاعی اقدامات  دربارة تا کردند سفر عربی

 ضدموشـکی  هاي سیستم فروش به تا دارد قصد صهیونیستی رژیم راستا همین در کنند؛ گفتگو
 موضـوع  این بر امنیتی؛ مسائل گرتحلیل ،»1دیوید بِن آلون. «ببخشد شتاب امارات به رادارها و

 دفـاعی  آرایـش  بـراي  پایگاهی عنوانبه امارات در اسراییلی رادارهاي استقرار که کند می تأکید
 هشـدار  توانند می هاآن شدند، نصب ها سیستم این کهزمانی کرد؛ خواهد عمل اي منطقه هوایی
 اهـ  سیستم این واقعدر بدهند؛ را اشغالی هاي سرزمین به ج.ا.ایران موشکی حمالت  دربارة اولیه

 رژیـم  حـال، همـین  در داد؛ خواهنـد  را حیـاتی  هشـدار  صهیونیسـتی  رژیم ارتش به پیشاپیش
 اطالعـاتی  مسـائل  خصوص در تا کردند امضا را تاریخی  نامۀ توافق یک بحرین و صهیونیستی

 گوید می اسراییلی، دفاعی گرتحلیل ،»دومبه روجکس امی. «کنند همکاري یکدیگر با دفاعی و
 مسـتقر  بحـرین  در را خود دریایی نیروي تا باشد داشته نظر در صهیونیستی رژیم است ممکن
 جاسوسـان  ویـژه،  نیروهاي تا کند می قادر را موساد و صهیونیستی رژیم ارتش اقدام این سازد؛

 را ج.ا.ایـران  دربـارة  ارزشـمند  اطالعـات  و بفرسـتد  ج.ا.ایـران  درون بـه  را خـود  تجهیزات و
 یـک  کـه  داد نخواهـد  اجـازه  صهیونیستی رژیم به احتماالً حرینب کهحالی در. کند آوري جمع
 صهیونیسـتی  رژیم هاي کشتی گاه به گاه استقرار اما کند؛ دایر بحرین در دائمی اسراییلی پایگاه

 رژیم که است آن از حاکی ها گزارش حاضرحال در است؛ مؤثر گزینه یک بحرین هايآب در
 احتمـاالً  یـا  و ج.ا.ایران هاي فعالیت رصد حال در جانآذربای جمهوري و عراق از صهیونیستی

 تأییـد  اقـدامات  ایـن  جزئیـات  کهحالی در. است ج.ا.ایران در عملیات اجراي براي ریزي طرح
 حکومـت  را خـود  دوسـتانۀ  روابـط  صهیونیسـتی  رژیـم  امـا  اسـت؛  مانده پنهان و است نشده

 . )2022فوریه،  8، (اسراییل راداراست  کرده حفظ عراق کردهاي و آذربایجان

1. Allen Ben David 
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دست به  صهیونیستی هاي اطالعاتی رژیم هاي سرویس البته ج.ا.ایران نیز براي مهار فعالیت
مـدعی هسـتند    صهیونیستی اقدامات تقابلی زده است؛ در همین راستا نهادهاي اطالعاتی رژیم

 را اطالعـاتی  کـه  شـده اسـت   کشـف  اشـغالی  هاي سرزمین در ج.ا.ایران جاسوسی شبکۀ یک
  ایـاالت  سـفارت  و اي زنجیـره  بـزرگ  هـاي  فروشگاه صهیونیستی، رژیم حکومتی دفاتر ربارةد

 زنـان  کـار ایـن  انجـام  بـراي  ج.ا.ایـران . کرده است می آوري جمع صهیونیستی رژیم در متحده
 ج.ا.ایـران  کـه  دارد وجود نیز احتمال این بود؛ گرفته خدمت به مالی هاي مشوق با را اسراییلی

 دیگـر  گزینۀ یک. است کرده بسیج اند شده استخدام اهللا حزب توسط که ییلی رااسرا هاي عرب
 بـه  را هـا آن و کـرده  اسـتخدام  را فلسـطینی  هـاي  تروریسـت  کـه  اسـت  ایـن  ج.ا.ایـران  براي

 کـه  همچنـان  بزنند؛ جاسوسی به دست باختري  کرانۀ در تا است فرستاده اشغالی هاي سرزمین
 هـاي  سـرویس  گـردد،  می اشغالی هاي سرزمین در اطالعاتی ملعا و جاسوس دنبالبه ج.ا.ایران

 را ج.ا.ایـران  هـاي  تالش و کنند نظارت جاري امور بر نزدیک از باید صهیونیستی رژیم امنیتی
 و جاسوسـی  شـبکۀ  یـک  ج.ا.ایران که رسد می نظر به حاضرحال در کنند؛ مختل زمینه این در

 دیگـر  یـا  آمریکـایی  اهـداف  بـه  آن طریق از واندبت که ندارد اشغالی هاي سرزمین در عملیاتی
 رژیـم  پـذیر  آسـیب  نقـاط  یـافتن  درصدد وقفه بدون ج.ا.ایران وجود این با ؛کند حمله اهداف

 13(اسـراییل رادار،  کنـد   نفـوذ  رژیـم  ایـن  دفاعی سپر به بتواند طریق این از که است صهیونیستی

 . )2022ژانویه، 
 

 گیري و پیشنهاد نتیجه
ج.ا.ایـران   اسالمی اقدامات تقابلی خود علیه جمهوري صهیونیستی اخیر رژیم هاي در سال

را شدت بخشیده است تا بتواند جمهوري اسالمی را در گام نخست تضعیف کـرده و در گـام   
براي نیل به هدف  صهیونیستی اي و جهانی قرار بدهد. رژیم بعدي آن را در یک انزواي منطقه

 صهیونیسـتی  اي اطالعاتی و امنیتـی خـود کـرده اسـت. رژیـم     ه خود اتکاي زیادي بر دستگاه
اي، ج.ا.ایـران را   اي، موشکی، پهپـادي و فعالیـت منطقـه    کند تا در چهار حوزة هسته تالش می

عنوان یک تهدید علیه صلح و امنیـت جهـانی معرفـی کنـد. مقامـات صهیونیسـتی همـواره         به
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هاي نظامی آن یک پیوند برقرار کننـد تـا    مندياي ج.ا.ایران و توان کوشند تا بین برنامۀ هسته می
اي نظامی اسـت؛   اي ج.ا.ایران، یک برنامۀ تسلیحاتی هسته از این طریق القا کنند که برنامۀ هسته

اي و نظـامی ج.ا.ایـران یکـی از     هـاي هسـته   بنابراین دسـتیابی بـه اطالعـات و رصـد فعالیـت     
 اســت؛ در همــین راســتا رژیــمصهیونیســتی  هــاي اصــلی نهادهــاي اطالعــاتی رژیــم دغدغــه

 هـاي جاسوسـی متشـکل از اتبـاع ایرانـی و رژیـم       تالش دارد تا با تشکیل گـروه  صهیونیستی
 نظر خود دسترسی پیدا کند.   به اطالعات مورد صهیونیستی
آوري اطالعـات و   هاي خـود را بـه جمـع    فعالیت صهیونیستی هاي اطالعاتی رژیم دستگاه

اي، موشـکی،   اند؛ بلکه ترور افراد دخیل در برنامۀ هسـته  نکرده رصد اقدامات ج.ا.ایران محدود
هدفمنـد و  «انـد. تـرور    پهپادي و مستشاران نظامی ج.ا.ایران را در دستور کـار خـود قـرار داده   

بـراي ایجـاد    صهیونیستی هاي اصلی نهادهاي اطالعاتی رژیم یکی از تاکتیک» ریزي شده برنامه
 نمندي نظامی ج.ا.ایران است.  اي و توا آشفتگی در برنامۀ هسته

هـا و   اهللا، حـوثی  همچنین محدوسازي نیروهاي نیابتی نظیر حماس، جهاد اسـالمی، حـزب  
بـوده اسـت. شـاید     صهیونیسـتی  هاي شیعه عراقی مورد توجه نیروهاي اطالعاتی رژیـم  گروه

ابـط  سـازي رو  بتوان گفت یکی از ابعاد پیمان ابراهیم تحقق همین هدف باشد؛ چرا کـه عـادي  
و کشـورهاي عربـی شـامل امـارات، بحـرین، مـراکش و سـودان تنهـا          صهیونیستی بین رژیم

اطالعـاتی  -امنیتـی -گیرد؛ بلکـه داراي ابعـاد نظـامی    هاي سیاسی و اقتصادي را در برنمی حوزه
 آن البته و است قائل بسیاري اهمیت اي منطقه دیپلماسی براي صهیونیستی واقع رژیماست؛ در

 دیپلماسـی،  طریـق  از تا کند می تالش بلکه است؛ نکرده محدود تجاري و یاسیس مسائل به را
 را فـارس  خلـیج  و آسیا غرب منطقۀ کشورهاي و رژیم این بین اطالعاتی-نظامی هاي همکاري
ها مقابله با نفوذ جمهوري اسالمی در منطقـۀ   دهد؛ بدیهی است که هدف این همکاري افزایش

 غرب آسیاست.  
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