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 چکیده
در مقاله ی حاضر به بررسی تهدیدات سخت افزاری رژیم صهیونیستی و راهبردهای قدرت نرم جمهوری 

اسالمی ایران در جهت مقابله با آن می پردازیم. در این راستا، سوال محوری این مقاله این گونه مطرح 

تهدیدات سخت شده است که مهم ترین راهبرد سخت افزاری جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با 

افزاری رژیم صهیونیستی چیست؟ در پاسخ این گونه مطرح شده است که حمایت از گروههایی چون 

حزب اهلل، تقویت توان نظامی و موشکی و تقویت اتحادهای منطقه ای از مهم ترین راهبردهای سخت 

ستی است. با افزاری جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با تهدیدات سخت افزاری رژیم صهیونی

شکل گیری انقالب اسالمی، رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسالمی ایران، از آنجایی 

در راهبردهای سیاست خارجی خود، سعی که انقالب اسالمی را در تضاد با منافع ملی خود می دید، 

تهدید دائمی به حساب آید. در نتیجه با استفاده  عداشته است که برای جمهوری اسالمی ایران یک منب

نتیجه نهایی پژوهش این است که جمهوری اسالمی  .از تقویت توان نظامی و موشکی، سعی داشته است

ت تا با حمایت از جنبش ها و تقویایران برای مقابله با تهدیدات سخت افزاری اسرائیل، سعی داشته است 

ی به مقابله با سیاست های اسرائیل بپردازد. نوع روش تحلیل مقاله اتحادهای منطقه ای و توان موشک

 .تحلیلی است –نیز توصیفی 

 جمهوری اسالمی ایران، قدرت سخت ،، رژیم صهیونیستیتهدید: کلمات کلیدی
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تهدیدات سخت افزاری رژیم صهیونیستی و قدرت سخت 

 جمهوری اسالمی ایران در جهت مقابله با آن
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 مقدمه

 های رسمی بین آنقطع شد. تمام تماسرابطه راهبردی ایران و رژیم صهیونیستی در دوران حکومت پهلوی  -با پیروزی انقالب اسالمی

متحده به عنوان بزرگ ترین دشمنان انقالب اسالمی مطرح شدند. در نتیجه این تحول،  ها خاتمه یافت و رژیم صهیونیستی در کنار ایاالت

شکل دادند. این تحوالت با های راهبردی تبدیل شدند و شرکای راهبردی به دشمنان راهبردی تغییر های متقابالً راهبردی به بدهیسرمایه

 العاده مسیر کلیه امور را عوض کرد. سرعتی خارق

ترین دلیل برای به رسمیت نشناختن دولت رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسالمی ایران را ایدئولوژیک نظران، مهمبسیاری از صاحب

تی گونه مشروعیائیل غاصب سرزمین فلسطین است و از هیچشود که بر همگان آشکار است اسراساس، چنین استدالل میاین دانند. بر می

های بزرگ به تأسیس دولت رژیم ی ممکن به اشغال سرزمین فلسطین پرداخته و با کمک قدرتها با هر وسیلهبرخوردار نیست. اسرائیلی

سرائیل باالترین ا است. ف نادیده انگاشته شدهها به انحاء مختلصهیونیستی نائل آمدند. از زمان تأسیس این دولت تاکنون نیز، حقوق فلسطینی

الملل را داشته است. هزاران کتاب و مقاله و صدها کنفرانس و سمینار در مورد نقض حقوق ی روابط بینالملل در عرصهمیزان نقض حقوق بین

 )با هر یهر انسانکه شود موجب می ی اینها. همهمجال نمی گنجدآنها در  بررسیها به نگارش درآمده که بشر توسط رژیم صهیونیستیی

 گر و غیرمشروع اقدام نماید.عنوان رژیم اشغالمذهب و نژاد و قومیت و ...(، به محکوم نمودن اسرائیل به

 اسرائیل پس از فروپاشی شوروی دریافت که باید به هر شکل ممکن ایران را منزوی گرداند تا بدین شکل بتواند امنیت خود را حفظ کند. 

ی مهم، مقابله با این تهدیدها و چگونگی تأمین امنیت کشور توجه به تهدیدهای جدی اسرائیل نسبت به جمهوری اسالمی ایران، یک مسألهبا 

ی تهدیدهای اسرائیل نسبت به ایران با ی همهاست. برای این کار دو دیدگاه وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول، برخی بر این باورند که ریشه

باشد. در صورتی که جمهوری اسالمی ایران کاری به کیان اسرائیل نداشته ای آن میهای منطقهت این کشور و همچنین سیاستمشروعی

کنند که این دو کشور از لحاظ باشد، رژیم اسرائیل نیز کاری به ایران نخواهد داشت. بر اساس این تحلیل، از یک سو برخی استدالل می

بوده و دارای تزاحم جدی منافع نیستند. در نتیجه، تنها راه تأمین امنیت ملی ایران این است که این کشور از  جغرافیایی از یکدیگر دور

نا که هاست، بدین معمخالفت با مشروعیت اسرائیل با ادعای مربوط به ضرورت نابودی آن دست بردارد. دیدگاه دوم مبتنی بر پذیرش واقعیت

ک حکومت دینی در ایران، هم دارای هویت ارزشی و هم دارای هویت سرزمینی است و باید هر دو را توأمان عنوان یجمهوری اسالمی ایران به

ترین تهدید ای که جمهوری اسالمی ایران دارد، اسرائیل در صدد نابودی آن است و مهمحفظ نماید. حال با توجه به این ماهیت دو جنبه

رای اسرائیل باز طرف دیگر، جمهوری اسالمی ایران باید به مقابله با تهدیدهای اسرائیل بپردازد.رو گردد. از اینامنیتی برای آن محسوب می

نمایی تهدیدات دشمن مشترکی  های بیشتر آمریکا و تداوم آن و حفظ روابط راهبردی خود با آن کشور بزرگها و حمایتبرخورداری از کمک

د طور که اشاره شدر مقابل آن برای آمریکا و اسرائیل جنبه استراتژیک دارد و این کشور همانرا در دستور کار خود قرار داد، دشمنی که دفاع 

شود. تداوم مواضع اعالمی کشوری جز جمهوری اسالمی ایران نیست که کانون اسالم بنیادگرا، حامی تروریسم و مخالف روند صلح معرفی می

نکته  .نمایاندتر می فلسطین، اسرائیل و صلح خاورمیانه این دشمنی مشترك را پررنگو اعمالی جمهوری اسالمی ایران در قضایای مربوط به 

ای مهمی که وجود دارد این است که تهدیدات اسرائیل علیه جمهوری اسالمی ایران، تهدیداتی جدی هستند، در نتیجه در راهبردهای ایران، 

 ائیل به عنوان مولفه ای اساسی به شمار می رود.تقویت راهبردهای سخت افزاری در جهت مقابله با تهدیدات اسر

 

 مفهوم قدرت سخت
هر چه ریشه قدرت نرم، در فرهنگ و ارزشهای یک  الملل است.گرا در روابط بینپردازان واقعقدرت سخت مفهومی آشنا در میان نظریه

عث گسترش حوزه قدرت سخت های مادی همچون توانایی نظامی، تسلیحاتی و مالی بامؤلفه ( در قدرت سخت،nye,2004: 16جامعه است )

شود. برای برداری میمخالفان در جهت دستیابی به اهداف مادی از قدرت سخت بهرهشود و به نوعی با توسل به زور، ارعاب و سرکوب می

در واقع قدرت سخت در تعاریفی داند.افزارانه را راهی برای توازن قوا میقدرت نظامی سخت« هاسیاست میان ملت»نمونه مورگنتا در کتاب 

داد یک فرآیند توان در نتیجه یا برونها میها و منابعی است که با آنکه از سوی اندیشمندان ارائه شده است، به معنای دستیابی به ظرفیت

تر، استحکام اقتصادی، نیروهای نظامی و تر، منابع طبیعی کالنوسیع نفوذ کرد. بنابراین کشور زمانی قوی است که جمعیت بیشتر، اراضی

دهد کشور دیگری را تطمیع یا تهدید یا مورد هجوم با ابزارهای سخت قرار ثبات اجتماعی داشته باشد. قدرت سخت به یک کشور امکان می

باال »ها نیست و دارای ساختار هرمی با منطق بر دیگر زمینه دهد تا به منافع کشور اول گردن نهد. قدرت به سادگی قابل تعویض از یک زمینه

های غیرفرهنگی شده ارزیابی کرد، بدین معنا که آن دسته از منابع قدرت که فارغ توان قدرت سخت را از قدرتاست.کمااینکه می« به پایین

تحلیل آن به آمریت است که مطابق آن، فرد موضوع د. ویژگی بارز آن توان سخت نامیکنند، میاز اصول و هویت فرهنگی جامعه عمل می

مین دلیل که امکان تولید و اعمال قدرت در صورتی متصور است که بین اعمال قدرت و محیط، تفکیک شود. به هقدرت، به اطاعت واداشته می

 (.145-146: 1391و  1392صورت گرفته باشد )غالمی و دیگران، 
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ساختن دیگران است به آنچه که ما میخواهیم به نحوی که اگر به کار گرفته نشوند، دیگر بازیگران  قدرت سخت، کاربرد قدرت برای وادار

 (.keohan and nye, 1984: 4با تهدید و امتیاز آن را انجام نمی دهند)

که فارغ از اصول شده ارزیابی کرد؛ به این معنا که از دست منابع قدرت را های غیرفرهنگی نمودی از قدرت توانقدرت سخت را می

های از طریق منابع فیزیکی، عینی قدرت سخت معنای توانایی اراده و تأمین خواستهتوان سخت نامید.کند میهویت فرهنگی جامعه عمل می

بی به یاهای توانایی قدرت ملی، برای به دستآمیز و اجبار است. قدرت سخت یکی از جنبهو همراه با اعمال رفتار خشونت« افزارنهسخت»

تواند دیگران را به تغییر رت سخت میاهداف از طریق تأثیرگذاری بر دیگران است. به باور جوزف نای، قدرت اقتصادی و نظامی به مثابه قد

 است؛ بنابراین، براساس این دیدگاه، هرگاه نتایج دلخواه بامواضع خود سوق دهد. این نوع قدرت بر پاداش )هویج( یا تهدید )چماق( مبتنی 

تهدید یا پاداش محسوس و مستقیم کسب شود، قدرت سخت به کار رفته است.قدرت سخت جنبه سنتی قدرت است که همان توانایی 

شد .)احمدی و اکبری، اقتصادی و نظامی است؛ به عبارتی این بخش از قدرت تا پیش از جنگ اول جهانی، تواناترین و برترین ابزار تلقی می

 رسد. مفاهیمی است که تعریف آن سهل و ممتنع به نظر می قدرت سخت از (.66: 1394

 

 منابع قدرت سخت
منابع قدرت سخت با نوع نگرش مورگنتایی، برگرفته از فلسفه سیاسی ماکیاول و هابز، قرابت دارد و به علت ماهیت سنتی، بیشتر بر 

افزار سنتی و های الزم، ابزار و جنگب زیرساختر قالگری است و شامل سازوکارهای متکی بر توان نظامی دافزاری و نظامیمحور سخت

شود که با هدف کنترل، مدیریت یا حذف حریف از معادالت قدرت شکل نرم بشری میآمیز و خارج از هنجار و های خشونتمدرن، حرکت

 ها عبارتند از:ترین آنکه عمده گیرد. قدرت سخت بیشتر از آن که معطوف به تغییر رفتار باشد، معطوف به تغییر ساختار قدرت استمی

تجاوز نظامی و حمله به کشور هدف همانند جنگ ویتنام، تجاوز عراق به ایران و کویت، حمله آمریکا و ارتش ائتالف به افغانستان و  -

 روزه؛ 33عراق یا تجاوز اسرائیل به لبنان در جنگ 

وسط ایاالت متحده آمریکا در آمریکای التین یا کودتای نوژه که کودتای نظامی با مصادیق متعدد همانند کودتاهای انجام گرفته ت -

 آمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی علیه ایران سازماندهی کرد.

های مقاومت از صحنه مبارزه ترور رهبران و تروریسم دولتی همانند آنچه اسرائیل در قالب تروریسم دولتی با هدف حذف رهبران گروه -

 هایی از آن است.از صحنه قدرت لبنان نمونه« رفیق حریری»از رهبران جنبش حماس یا حذف « رنتیسی»کند. ترور دنبال می

های برانداز اپوزیسیون همانند حمایت های مسلحانه در قالب سازماندهی و حمایت از گروههای چریکی و شورشسازماندهی گروه -

در های فدایی اقلیت قبل و پس از پیروزی انقالب اسالمی یا آنچه از چریک از سازمان مجاهدین خلق ایران )منافقین( یا حمایت شرقآمریکا 

 (.17-18: 1388تیر یا هشت شهریور در ایران رخ داد.)احمدی،  7واقعه 

سازی و ارائه مدلهای مورد قبول جوامع نقشی  از سوی دیگر، هر چه قدر در قدرت نرم، نظام آموزشی و پژوهشی قدرتمند در بهینه

تشویق که از آن به عنوان پاداش در جهت تطمیع و تاثیر رفتار مطلوب یاد می شد، ( در قدرت سخت، huntington,2006: 9اساسی دارد)

 (.powell,2005: 31)به عنوان یکی از منابع مطرح است، زیرا این مولفه، از اکثر منابع پرخرج در تنبیهات و تحریم هاست.
 

 تهدیدات سخت رژیم صهیونیستی علیه ایران در غرب آسیا 
 برنامه های هسته ای -1

تثبیت موجودیت و تداوم بقا یکی از هدفهای مهم راهبرد منطقه ای اسرائیل بوده است. نظر به اینکه اسرائیل درمیان کشورهای خاورمیانه 

و کشورهای منطقه، این رژیم را یک عنصر ناهمگن و بیگانه به حساب می آورند. همواره  به عنوان رژیمی نامشروع و غاصب به شمار می آید

امنیت و ثبات این کشور در معرض خطر قرار داشته است. اسرائیل گمان می برد با کسب تسلیحات هسته ای به قدرت برتر منطقه تبدیل 

 (.100-101: 1391خود ادامه دهد.)کوشکی و میرحسینی،  شده و می تواند بدون ترس از حمله دشمنانش به سیاست توسعه ارضی

داند که ور کلی، دو نگاه در ساختار قدرت رژیم صهیونیستی نسبت به ایران وجود دارد: یک نگرش، ایران را دشمن ایدئولوژیکی میبه ط

ه تابعی از منافع ملی و حفظ مالحظات نظام داند کبه دنبال نابودی فیزیکی رژیم صهیونیستی است و نگرش دوم، ایران را کشوری پیچیده می

های مخالفان رژیم صهیونیستی و جنبشهای اسرائیلی، افزایش قدرت ایران در منطقه موجب قدرتمند شدن سیاسی خود است. به باور مقام

به فناوری حساس چرخه سوخت  یابیت. عالوه بر این، افزایش قدرت ایران به واسطه دستآویو نیسمقاومت فلسطین خواهد شد که به نفع تل

 تواند رهبران آمریکا را به سوی مذاکره با ایران بکشاند؛ چیزی که رژیم صهیونیستی همواره از آن هراس دارد. می

عریفی از توازن قوا در منطقه ارائه دهد که در آن ایران به عنوان منشأ اصلی ناامنی اسرائیل همچنین در این راستا در تالش است تا ت

های اسرائیلی هرگونه بازدارندگی باید با هدف جلوگیری از تهدید ایران باشد و مهار شود. به همین دلیل نیز به باور مقاممنطقه تعریف می در
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جود منطقه سازگاری های سیاسی غربی و یا وضع موگیریصورت بگیرد که با اهداف و جهتهایی مثل ایران اصلی هم باید بر محور مهار قدرت

ای آن را تهدیدی برای صلح و های هستههای خود بر ضد تهران ابتدا در تالش است تا ایران و فعالیترند. اسرائیل برای عملی کردن برنامهندا

المللی به سطوح بینالمللی و همچنین برای امنیت و بقای خود جلوه دهد. به عبارت بهتر، مسئله القای ترس و هراس از ایران در امنیت بین

 (.197-198: 1393رود.)مجیدی و ثمودی پیله رود، ای برای عملیاتی کردن اهداف بعدی اسرائیل به شمار مینیاز و زمینهوان پیشعن

رهنامه دفاعی اسرائیل براین فرض استوار است که هیچ دشمنی نباید توانایی تهدید موجودیت اسرائیل را بدون )تحمل( مجازات داشته 

ات برای خنثی کردن چنین تهدیداتی باید از سوی تالویو انجام شود. به همین دلیل هیچ اعتقادی در اسرائیل به این باشد و همه نوع اقدام

ه نعقیده رایج درمیان متفکران آمریکایی مانند مشاوران سابق امنیت ملی از جمله، زبیگنیو برژینسکی و برنت اسکو کرافت که معتقدند زرادخا

تواند یک بازدارندگی هسته ای برای این کشور ایجاد کند، وجود ندارد. اسرائیل این ایده را رد می کند که ایران از های هسته ای اسرائیل می 

رهنامه بازدارندگی تبعیت می کند؛ رهنامه ای که در آن دو قدرت هسته ای به همدیگر حمله نمی کنند مگر اینکه هر دوی آنها مطمئن 

امعلوم آن در امان می مانند از آنجا که ایرانیان صرف نظر از توانمندی ضربه دوم اسرائیل، به معیار بازدارندگی باشند با چنین حرکتی از عواقب ن

 (.162: 1391غرب اعتقادی ندارند، گرایش فرهنگی  مذهبی ایران چنین تهدیداتی را غیرواقعی جلوه می دهد.)بن مایر، 

داند و همواره آن را در راستای می ترای ایران خود را نگراندر مورد برنامه هسته رژیم صهیونیستی در مقایسه با سایر کشورهای جهان

داند. این رژیم، احتمال اینکه ایران مانند آفریقای جنوبی، آرژانتین و یا برزیل موجودیت خود میاهداف نظامی ایران و تهدیدی جدی علیه 

حضور نظامی آمریکا در ند و دالیلی مانند جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، داای در پیش بگیرد، بسیار اندك میسیاست معکوس هسته

گرایی ضدشیعی( را ای )به عنوان کانون پرورش افراطمرزی ایران با پاکستان هستهافغانستان و عراق، تهدید متحدان عربی آمریکا، هم

در اظهار نظرهای مختلف مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی  کنند.میای تلقی کننده گرایش ایران برای حرکت به سوی بازدارندگی هستهتقویت

دهند المللی میای و بینها همواره به تهدید ایران بعدی منطقهتوان چنین رویکردی را به وضوح تشخیص داد؛ آنرژیم صهیونیستی نیز می

ای ایران، تقویت ایران هراسی و شکستن ی هستهبرنامهی و ایجاد جبهه ضدایرانی علیه های جلب حمایت جهانکه همگی در راستای سیاست

مقاومت ضد اسرائیلی به رهبری ایران است و البته با راهبردهای مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی همراه بوده است. از نظر محور 

نکه کشورهایی مانند ترکیه، انجامد و احتمال ایمی ای در منطقه خاورمیانهای به تکثیر زنجیروار تسلیحات هستهسران رژیم ظهور ایرانی هسته

ثباتی خاورمیانه بیشتر خواهد افزود. اسرائیل در ای شدن بروند، بسیار است که این مسأله بر بیمصر، عربستان سعودی و عراق به سوی هسته

داند. در این خود میجدی امنیتی علیه حیات  ای( چالشر پرتاب تسلیحات هستههای ایران را )به عنوان ابزاای، موشککنار تهدید هسته

رود که تاکنون را ساخته و مدعی است تنها سامانه موشکی ضد بالستیک در جهان به شمار می 2 –راستا، رژیم صهیونیستی سامانه دفاعی آرو 

سیستم دفاعی  این، به دلیل اینکه هیچکیلومتری مرزهای اسرائیل است. با وجود  150ها تا شعاع عملیاتی شده است. برد رهگیری این موشک

های موشک باران استفاده کند، کارآمدی های ایران به سامانه ضد تدافعی مجهز باشند و یا ایران از تاکتیکعاری از اشتباه نیست، اگر موشک

رژیم بینیم این شود که مییای از تردید است. به عالوه ضعف دفاع موشکی رژیم صهیونیستی زمانی مشخص مدر هاله 2 –های آرو موشک

 (.158-159: 1396اهلل و حماس به بازدارندگی کامل دست یابد. )نیکو و  سویلمی، های حزبهنوز نتوانسته در برابر موشک

 تسلیحات هسته ای اسرائیل به عنوان ابزاری تکمیلی برای سیاستهای آن کشور در برخورد با ایران و خاورمیانه تلقی می گردد. به هر

 اندازه دامنه ی تعارض اسرائیل محدودتر باقی بماند سالحهای هسته ای آن کشور از کارای کمتری برخورداند. زیرا محیط جغرافیایی اسرائیل

به اندازه ای کوچک و محدود است، که اگر بمبها را علیه کشورهای همجوار خود یعنی لبنان، سوریه و اردن به کار گیرد، غبار هسته ای آن 

ی جغرافیایی او را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما اگر این ابزارها علیه هدفهای دورتری از جمله ایران به کار گرفته شود، طبیعی  حوزه

است که انتقال غبار اتمی و تشعشع رادیواکتیو آن برای اسرائیل خطر چندانی را به وجود نخواهد آورد. براین اساس تأکید می شود که 

سته ای خطری جدی بر تمامیت ارضی و تهدیدی علیه مردم و نظام سیاسی ایران است.آن کشور اگر به تولید چنین سالحهایی سالحهای ه

کیلومتری  500متوسل شود، طبیعی است که راه هایی برای کاربرد آن نیز در نظر داشته باشد. به لحاظ استراتژیک حوزه ی فراتر شعاع 

رد خصمانه ی چنین ابزارهایی است و کشور ایران نیز در این حوزه قرار دارد. به این ترتیب خطر تهدید هسته اسرائیل منطقه امنی برای کارب

ای اسرائیل اگرچه برای تمامی خاورمیانه جدی است بازتابهای تهدیدکننده ی آن برای ایران خطرآفرین تر تلقی می شود. اسرائیل علی رغم 

کارگیری بازدارندگی هسته ای اعمال می کند، اقدامات بازدارنده ی هسته ای دیگری را از جمله حمله  اینکه چنین سیاستهایی را در جهت به

به راکتورهای هسته ای عراق که به موجب آن توان هسته ای عراق را کاهش داد و تولید ابزاری ان را به تعویق انداخت نیز در دستور کار 

ر بخشی از استراتژی کالن و بلند مدت اسرائیل است، اما می توان در صورت ادراك تهدید آن را نظامیان و دولت اسرائیل است. اگرچه این ام

 (.51-52: 1376به عنوان اصل ثابت در استراتژی عملیاتی و سیاست نظامی اسرائیل تلقی کرد.)متقی، 

ای است و در استفاده از آن برای حفظ بقای خود تردیدی ندارد و رژیم اسرائیل یک قدرت نظامی در منطقه است و دارای بمب هسته

ای نخواهد داشت و در صورت جدی تلقی شدن خطر جمهوری اسالمی ایران برای رژیم اسرائیل، این رژیم ابایی از به کارگیری سالح هسته
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بوده است المللی نها را به کار نگرفته به دالیل انسان دوستانه و مالحظات بینت پیشین خود با همسایگانش این سالحاگر تاکنون در منازعا

ای های جغرافیایی اسرائیل، پیامدهای علیه کشورهای همسایه با توجه به محدودیتبلکه بیشتر از آن جهت بوده که به کارگیری سالح هسته

ها اند که دامنه برد آنای طراحی شدههای اسرائیل به گونهم خواهد داشت.توجه به این نکته الزم است که سالحمخربی برای خود اسرائیل ه

ها توان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی آنجمهوری اسالمی ایران را دربر گیرد و از سرزمین کشورهای همسایه فراتر است. بنابراین می

های آن ای اسرائیل به عنوان ابزاری تکمیلی برای سیاستگردد. تسلیحات هستهد نظامی علیه ایران محسوب میایران بوده و از این رو تهدی

 های تهدید کننده آنای اسرائیل اگرچه برای تمامی خاورمیانه جدی است، بازتابگردد. خطر تهدید هستهکشور در برخورد با ایران تلقی می

دهد که در صورت احساس خطر نسبت به پیشدستی در وارد ساختن .سوابق رژیم اسرائیل نیز نشان میشودبرای ایران خطرآفرین تلقی می

ها همواره حمله علیه قدم بوده است. اسرائیلیها با همسایگان خود پیشدهد. این رژیم تقریباً در تمامی نزاعضربه، تردید به خود راه نمی

ای به جمهوری اسالمی ایران اقدام رسد در مورد هر نوع حملهاند و به نظر میتوجیه کرده« وددفاع پیشگیرانه از خ»سایرین را تحت عنوان 

 خود را دفاع پیشگیرانه قلمداد کنند.

 

 تجهیزات مدرن نظامی و سخت افزاری -2
ود را افزایش دهند. توان سیاسی در دنیای امروز کشورها سعی دارند با استفاده از مولفه ها و ابزارهایی که در اختیار دارند، توان سیاسی خ

دکترین امنیت (. grindle,1980: 73دارای سه عنصر روحیه سیاسی مطلوب، تصمیم گیری جامع و اجرای انعطاف پذیر و سریه می باشد)

اهیمی ر به مفملی رژیم صهیونیستی در عمر پنجاه ساله اش، با تدوام و تغییر همراه بوده است. رژیم صهیونیستی از یک سو، تعهدی پایدا

چون بازدارندگی از طریق تهدید به تالفی شدید داشته است، و از سوی دیگر، در دهه گذشته تغییراتی اساسی در دکترین امنیتی آن روی 

  یداده است. اما سه اصل اساسی آن)بازدارندگی، هشدار استراتژیک و پیروزی قاطع و سریع( همچنان پایدار باقی مانده است. دکترین امنیت

استراتژیک رژیم صهیونیستی براین اساس استوار است که تل آویو باید از چنان قدرت نظامی برخوردارباشد که هیچ دولت و یا گروهی از 

آن نتواند بخوبی تأثیر خود را بگذارد، و دولتی جرأت حمله را بیابد، نظام  "قدرت بازدارندگی"دولتها جرأت حمله به آن را پیدا نکنند و اگر

، هالعاتی بایستی پیش از حمله، باخبر شود و به سرعت هشدار الزم را بدهد تا با اتخاذ اقداماتی چون ضربه های پیشگیرانه و هجوم پیشدستاناط

اصل هشدار استراتژیک، بر ضرورت برخورداری ازیک نظام "از نابودی خود جلوگیری کند و با بسیج نیروهای ذخیره، برای جنگ آماده شود، 

تی با به گیری گونه های پیشرفته ابزارها و تجهیزات تأکید دارد و در حال حاضر با استفاده از ماهواره های جاسوسی، فضای خاورمیانه اطالعا

به طور دقیق کنترل می شود. و سرانجام اینکه، در صورت شکست دو اصل فوق و غافلگیری رژیم صهیونیستی مسئله خنثی کردن حمله در 

ممکن و کشاندن جنگ به خاك دشمن مطرح می شود. این عملیات باید بسرعت انجام شود و حمالت بایستی قاطع و کوبنده کوتاه ترین زمان 

باشند، چرا که اقتصاد، جمعیت و نیروهای رژیم صهیونیستی امکان درگیری دریک جنگ طوالنی را ندارند و در صورت ورود عوامل خارجی 

موسوم  "پیروزی قاطع و سریع"های مذاکره و به زبان رژیم صهیونیستی وجود دارد. این اصل به به جنگ، امکان خاتمه آن در پشت میز

 (.11-12: 1382است.)کرمی، 

همچنین، به دلیل ترس دائمی، نیاز به امنیت و اتکا و قوه نظامی در اظهارات اکثر مقامات سیاسی و مذهبی اسرائیل قابل درك و مشاهده 

مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی یا نظامی هستند یا سابقه خدمات نظامی و امنیتی دارند. )دهشیری و مشتاقی، است. به همین لحاظ اکثر 

1394: 45.) 

های جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی خاص آن تهدید در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی این تفکر مطرح است که به سبب محدویت

ممکن است به عنوان آخرین نبرد،  تواند همه موجودیت آن را از میان ببرد. هر جنگیبرخوردار است و می« وجودی»برای این رژیم از ماهیتی 

به موجودیت این رژیم خاتمه دهد و یا ضربه اساسی وارد کند. عوامل عدم مشروعیت، موقعیت ژئوپلتیک نامطلوب و جمعیت اندك به همراه 

عرب، محیط امنیتی ناآرامی را برای ن عمق استراتژیک و باالخره محاصره وسیع از جانب همسایگان گر و فقداماهیت آمرانه، زورمندانه و اشغال

گیری هر اقدامی برای حمله شده و این موضوع این رژیم سبب گردیده است. از این رو تالش شده تا نه تنها مانع آغاز جنگ، بلکه مانع شکل

زکارانه با استفاده های تجاویا در صورت وقوع جنگ، با انتقال جنگ به خاك دشمن و سیاسترا از طریق یک قدرت بازدارنده دنبال نموده و 

گورین، رژیم د )مثالً فقدان عمق استراتژیک( داشته باشد.از نظر بنهای خوبرای مقابله با ضعفآسا، بتواند تمهیداتی های برقاز جنگ

ها را به تشویق ها نیست و آنید به کشورهای دیگر بفهماند که حالت جنگی به نفع آنصهیونیستی با افزایش قدرت نظامی خود در همه ابعاد با

شناختن رژیم صهیونیستی نماید. در واقع، سیاست بازدارندگی  های اسالمی و به رسمیتنظر کردن از سرزمینبه پذیرش وضع موجود، صرف

ای، بومی شدن و تضمین فوری و روزمره و سر دیگر آن شناسایی منطقهرژیم صهیونیستی برداری است که یک سوی آن جلوگیری از تهدیدات 

 همیشگی بقا به عنوان یک اصطالح دولت برخوردار از حاکمیت است.
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نیروی هوایی اسرائیل ثابت کرده که توانمندی های باالیی دارد؛ یعنی اینکه نیروی هوایی اسرائیل دارای قابلیت سوخت گیری مجدد و 

مایل  1500هدایت شونده هوا به زمین با دقت باال می باشد و هواپیماهای اسرائیلی می توانند اهدافی را در فاصله  همچنین موشک های

)نابودگر زیر زمینی( بوده که ازامریکا دریافت « GBU-28»دریایی رهگیری نمایند. عالوه براین، اسرائیل قادر به استفاده از بمب هایی نظیر 

برای اهداف عمقی و نابودی استحکامات زیرزمینی طراحی شده اند. به نقل از منابع اسرائیلی، تل آویو بمب هایی در کرده است. این بمب ها 

 اختیار دارد که دارای کالهک های کوچک هسته ای بوده و می توانند به اعماق نفوذ نموده و خرابی های عظیمی بدون به جا گذاشتن اثر زیاد

سراییل، عالوه بر نیروی هوایی پر قدرت خود، نیروی دریایی کوچک اما قدرتمندی دارد که دارای شش زیر دریایی رادیواکتیو به بارآورند. ا

کالس دولفین می باشد. گفته می شود سه مورد ازاین زیردریایی ها قابلیت حمل موشک های هسته ای را دارند. اسرائیل با ارسال این ناوها 

ئز، درصدد اثبات این نکته بود که نه تنها دارای قدرت نظامی کافی برای مبارزه با ایران می باشد، بلکه در از طریق کانال سو 2009در جوالی 

صورت بروز هر گونه جنگ احتمالی، دولت های عربی نظیر مصر تا حدودی متمایل به همکاری با اسرائیل خواهند بود. این ناوها و تسلیحات 

ایران را از سمت جنوب میدهد، بدون اینکه حریم هوایی کشورهای عرب را نقض کند اسرائیل به خوبی حامل آن به اسرائیل امکان حمله به 

 یبدین نکته واقف است که برخالف حمله های هوایی به عراق و سوریه که تمام امکانات هسته ای آنها را نابود کرد، حمله به کارخانه هسته ا

رد. این مکان ها در مناطق مختلفی پراکنده و بیشتر تأسیسات آنها در عمق بسیار زیادی از زمین ایران تمام تجهیزات آن را از بین نخواهد ب

 دساخته شده اند و به گونه ای طراحی و تجهیز شده اند که دربرابر سنگین ترین بمب باران ها مقاوم هستند. مقامات اسرائیلی از جمله ایهو

های هسته ای ایران را به تعویق بیاندازد تا فضاهای سیاسی مناسب جدیدی ایجاد شود که  باراك و نتانیاهو به حمله ای که فقط پیشرفت

ک موشایران را از فرصت های هسته ایش باز دارد، دلخوش کرده اند. از آنجا که ایران در پرتاب ماهواره)به فضا( موفق بوده و به فناوری ساخت 

را دارند دست یافته، نگرانی تل آویو از پیشرفت های رو به گسترش ایران بیشتر شده است. های با برد متوسط که توانایی هدف گیری اسرائیل 

ام جدر مقابل، اسرائیل نیز اقداماتی را برای تقویت نیروی هوایی و دفاعی خود با قابلیت ردیابی موشک های ورودی با درجه باالیی از دقت ان

 (.173-174: 1391داده است.)بن مایر، 

های جنگنده ی اسرائیلی موسوم به شیرجوان از عمده ترین سالحهای مورد استفاده نیروی هوایی اسرائیل است. این ابزارها پروژه ی جت

یمای پاگرچه در داخل اسرائیل تولید می شود ولی به این دلیل که از تکنولوژی و ابزارهای امریکایی بهره می برد، توان عملیاتی مشابهی با هوا

یاالت متحده دارد و نقش امریکا در توسعه ی صنایع نظامی اسرائیل کامالً هویدا و مشخص است، زیرا بدون همکاری و ا 18و اف  16اف 

طرح تولید و مونتاژ هواپیماهای الوی در اسرائیل، جزء  55مشارکت آمریکا، اینگونه ابزارهای پیچیده و پیشرفته هرگز تولید نمی شد زیرا 

درصد از قطعات این  55امی جنگ افزار بین آمریکا و اسرائیل است؛ به گونه ای که می توان تأکید داشت حداقل برنامه های مشترك تولید نظ

میلیارد دالری توسعه جنگ  5/1درصد از هزینه ی  90هواپیما)موتور جت، کامپیوتر کنترل پرواز،...( ساخت امریکاست و آمریکا در حدود 

از  1986که درسال  Laviکت امریکا به اندازه ای است که در قسمت عقب اولین هواپیمای جنگنده افزارهای الوی را پذیرفته است. مشار

خط تولید صنایع هواپیمایی اسرائیل خارج شد، پرچم آمریکا در کنار پرچم اسرائیل ترسیم شده بود. در کل باید تأکید داشت که در حدود 

درصد بقیه از جمله موتور  40مونتاژ اسرائیل)کفیر و الوی( در داخل اسرائیل ساخته شده و درصد از قطعات به کار رفته در هواپیماهای  60

 (.54: 1376هواپیما ساخت شرکت جنرال الکتریک آمریکاست.)متقی، 

ی حمل کیلومتر برد دارند و می توانند کالهکهای اتم 1500عالوه بر هواپیماهای یادشده، اسرائیل توانست موشکها لوز و جریکو راکه 

فرانسه به انجام رساند. این ابزارها توان استراتژیک اسرائیل را بسیار زیاد افزایش داد اما به کارگیری  M.D660کنند با کپی سازی از موشکهای 

رید خ آنها همواره مورد اعتراض کشورهای عربی قرار گرفته است. در همین راستا عربستان سعودی موشکهای نسبتاً مشابهی را از کشور چین

که توان عملیاتی همگون موشکهای اسرائیل به این دلیل که می توانند کالهک هسته ای حمل کنند و از سوی دیگر برد آن نسبتاً زیاد است 

 تاو می تواند حوزه های مختلفی از جغرافیای ایران را مورد هدف قرار دهد، نوعی تهدید تلقی می ود. و از این رو ایران نیز خواهد توانست 

 (.54-55: 1376ابزارهای بازدارنده ی متقابل را تهیه کند. .)متقی، 

رژیم اسرائیل با حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی از قدرت نظامی مناسبی برای اجرای سیاست های تهاجمی و حمالت پیشگیرانه 

 برخوردار است که عبارتند از:

هزار کیلومتر پرواز کند. همچنین  3مایل نزدیک به  1600که می توانند تا  F14و F15برخورداری اسرائیل از هواپیماهای دور پرواز 

 در آینده نزدیک زیاد است. D35احتمال برخورداری اسرائیل از هواپیماهای 

یت لزیردریایی دلفین که توان حمل سالحهای هسته ای را نیز دارا است که در صورت انتقال به آبهای نزدیک ایران، از قاب 3دارا بودن  

 افزونتری برای واکنش به حمالت دفاعی ایران برخوردار است.

 تجربه نیروی هوایی اسرائیل در حمالت به مراکزی در عراق و سوریه و تمرین این وضعیت در مانورهای انجام شده در دریای مدیترانه. 

 x-bandتالش در جهت استقرار سیستمهای جدید و پیشرفته ضد موشکی معروف به  
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پرتاب گر با رادار چند منظوره  8تا  4در شمال و مراکز فلسطین اشغالی استقرار دارند که هر مجموعه دارای  2موعه آتشبار آرودو مج 

 موشک رهگیر آرو می باشد. 50کاج سبز و یک مرکز کنترل آتش و تقریباً 

 ال و خارج از اتمسفر در حال مطالعه هستند.هزار کیلومتر به با 2)اگزو اتمسفری( برای موشکهای با برد  3موشکهای جدید آرو  

که از امریکا دریافت کرده و یا احتمال استفاده از بمب های  GBU-28بهره گیری از سالحهایی مانند بمب های رسوخ کننده زمین 

 (.60: 1390هسته ای تاکتیکی)قاسمی، 

دهد. واه تاکتیکی، شاخص اصلی مکتب نظامی را تشکیل میهمچنین در راهبردهای نظامی اسرائیل، اصل غافلگیری خواه استراتژیک و خ

غافلگیری در ذات «. و بدون آن درك برتری قطعی در یک نقطه، ممکن نیست»های نظامی بوده بر این مبنا، غافلگیری اساس تمامی طرح

شمن ت دآشفتگی و تحلیل شجاعای است برای رسیدن به برتری و همچنین جبران نقص و ضعف نقاط دیگر. غافلگیری باعث خود وسیله

 (.77: 1368دهد.)ربابعه، های اسرائیل را تشکیل میشود. از این رو اصل مزبور، اساس تمامی عملیاتمی

توانند مسئله تروریسم را مدیریت کنند که برای این نوع مدیریت نیازمند ها تنها میتجربه اسرائیل نشان داد که در بهترین حالت حکومت

ی تهاجمی، ابزارهای باالی امنیتی برای پیشگیری از حمالت تروریستی عوامل تندرو، و ایجاد ائتالف با عناصر سیاسی معتدل اقدام نظام

هستیم. تجربه اسرائیل از نظر بدست آوردن حمایت جمعیت غیرنظامی نیز مهم است. برای مثال هنگامی که منطقه امنیتی در جنوب لبنان 

هایی را برای جمعیت جویان به راه انداخته بود و در همین حال کمکها و ستیزهای بر ضد تروریستمنطقه مبارزه وجود داشت، اسرائیل در آن

هایی برای فرآهم کردن ها و برنامههایی برای دوباره سازی زیرساختهایی شامل: طرحآورد، کمکلبنانی حاضر در آنجا نیز فرآهم می

های غیردولتی برای دستیابی به همین اهداف هایی مانند حماس به طور وسیع از سازمانسکه، جنبش های بهداشتی. در روی دیگرمراقبت

 کنند.استفاده می

 

 راهبردهای جمهوری اسالمی ایران در بعد سخت افزاری در جهت مقابله با تهدیدات اسرائیل

 تقویت توان و تجهیزات نظامی -1

تهدیدات رهبران اسرائیل از احتمال حمله نظامی و یکجانبه به جمهوری اسالمی ایران، این رژیم به گفته بسیاری از تحلیلگران، در کنار 

ای دولت جمهوری اسالمی های بسیاری را برای امنیت منطقهتواند چالشای در خاورمیانه میهای هستهبه عنوان تنها کشور دارنده سالح

های رسمی خود از دولت جمهوری های امنیتی این رژیم در گزارشحالی است که دستگاهای بودن رژیم اسرائیل در هسته ایران ایجاد کند.

( 1388) 2009توان به گزارش افق ساالنه ارتش اسرائیل در سال اند. در همین زمینه میاسالمی ایران به عنوان یک تهدید بنیادین نام برده

کند، توصیف شده است و تهدیدهای ان خطری که موجودیت اسرائیل را تهدید میاشاره کرد که در این گزارش، جمهوری اسالمی ایران به عنو

های آزمایش شده و همچنین قابلیت جنگ با واسطه با ای این دولت، توانایی موجود در موشکامنیتی این کشور در مواردی چون توان هسته

ه برای اند کاین گزارش نیز مقامات امنیتی رژیم اسرائیل بیان کرده اهلل لبنان و یا حماس، خالصه شده است. در پایاناسرائیل از طریق حزب

 (.132-133: 1390)رسولی ثانی آبادی، ای ایران، توان دفاعی خود را بیش از پیش افزایش خواهند داد.مقابله با تهدیدات منطقه

ردان کشور معتقد بوده و هست که یک چنین با توجه به تهدیدات گسترده رژیم صهیونیستی  مبنی بر حمله نظامی به ایران، دولتم

حمله ای محتمل است. به ویژه، هر زمان که عملیات تروریستی علیه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه یا دیگر اهداف آن صورت می گرفت، 

. آمریکا و اسراییل به طور اشکار آمریکا و اسراییل با متهم کردن ایران بحث حمله به تجهیزات و پایگاههای حساس ایران را مطرح می کردند

سپتامبر آمریکا و  11اعالم کرده اند که مسلح شدن ایران به تسلیحات هسته ای و کشتار جمعی را غیر قابل تحمل می دانند. اما تا قبل از 

 ای، تکنولوژی موشکی واسراییل همه تالشهای خود را معطوف به بازداشتن روسیه و چین و کشورهای دیگر برای انتقال تکنولوژی هسته 

سپتامبر و به ویژه بعد از سخنرانی بوش که ایران را جزو محور شرارت خواند و به  11دیگر تکنولوژیهای با کاربرد دوگانه می کردند. اما بعد از 

زدارنده به طور آشکار و صراحت اعالم کرد که از همه ابزارهای در دسترس برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد، موضوع ضربه یا حمله با

سپتامبر حمله آمریکا و اسراییل به ایران را )هر  11جدی مطرح شد و ذهن برنامه ریزان نظامی و دفاعی ایران را به خود مشغول کرد. حادثه 

 11این رو بعد از ساخته است، از « جدی»چند که تحلیل گران معتقدند که اسراییل فاقد این توانایی است( حداقل از منظر رهبران ایران 

سپتامبر، حمله آمریکا به ایران در رأس برداشت ایران از تهدید نظامی بالفصل قرار گرفته است؛ تهیددی که ایران را به طور جدی به سمت 

برای ایران  «جدی»ید ، مرحله ای فراتر از بازدارندگی، فراخوانده است. این تهدید احتماالً تا آینده قابل پیش بینی، تهد«تالفی»یافتن راه های 

سپتامبر، استراتژی و ابزار اصلی آمریکا برای مقابله مهار بود، اما بعد از  11و در رأس برداشت آن از تهدید نظامی خواهد بود. زیرا، تا قبل از 

این به  استراتژی آمریکا از سپتامبر بوش با طرح این بحث که سیاست مهار نتوانسته جلوی تهدیدات ایران و عراق را بگیرد، اعالن کرد که 11

سپتامبر یک شرایط باز را برای حمله نظامی  11بعد ضربه بازدارنده به عنوان ابزار اصلی امنیت آمریکا و متحدانش خواهد بود. از این رو، حادثه 
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و غیر قطعی بی سابقه بعد از  آمریکا و اسراییل علیه ایران ایجاد کرده است و جمهوری اسالمی ایران را با یک محیط امنیت ملی نامطمئن

 (.715-716: 1381ساله مواجه ساخته است. )صدوقی،  8جنگ 

های نیرودر جهت مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی، جمهوری اسالمی ایران تقویت توان نظامی را در دستور کار خود قرار داده است. 

از نیروهای مسلح، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و پلیس است که وظیفه مسلح یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت نظامی هستند. منظور 

آن ها به طور اعم پاسداری از امنیت داخلی کشور و به طور اخص دفاع از مرزها و جنگیدن با دشمن خارجی است.  در حال حاضر نیروهای 

(. در استای مقابله با تهدیدات اسرائیل، نقش 31: 1385هان تاب،مسلح عبارتند از: ارتش سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی. )ج

 سپاه پاسداران و ارتش برجسته تر است.

در خصوص نیروی دریایی  باید گفت که  آنچه که اهمیت نیروی دریایی را به عنوان یکی از بازوهای اجرایی راهبرد بازدارندگی پررنگ 

لیج فارس و دریای عمان و نیز کنترل کانال اصلی انتقال انرژی جهان )تنگه ی هرمز( توسط ساخته است، حضور نیروهای نظامی آمریکا در خ

 چهارهزار نفر تخمین زده است. نیروی دریایی ایران شامل  18ایران است. آژانس اطالعات دفاعی آمریکا نیروی دریایی ارتش ایران را حدود 

 دریایی تفنگداران دریایی، ناوبری واحدهای قبیل از کمکی واحدهای و گشتی های هناوچ موشک، به مجهز تندرو های قایق زیردریایی، بخش

تکاور دریایی  5000هزار نیرو شامل حدود  20نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز حدود  .است دریایی کماندوی و واحدهای

ی دریایی متمرکز هستند. منطقه ی یکم دریایی با پایگاه دریایی شهید  دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب  اسالمی در چهار منطقه

ه اباهنر واقع در بندرعباس، منطقه ی دوم دریایی با پایگاه شهید محالتی واقع در بوشهر، منطقه ی سوم دریایی مستقر در شمال کشور با پایگ

منطقه، پایگاه مستقل دریایی امام علی )ع( در چابهار، پایگاه تجسس  دریایی نوشهر و منطقه ی چهارم دریایی در بابلسر. در کنار این چهار

اروند و پایگاه هایی در عسلویه، برازجان، بندر جاسک مشغول فعالیت هستند. هم چنین سپاه پاسداران انقالب اسالمی پایگاه هایی نیز در 

بین جزایر دارد. این پایگاه ها شامل اسکله ی نفتی هلول، فارسی، خلیج فارس، تنگه ی هرمز و بسیاری از کانال های قابل کشتیرانی واقع در 

 (.52: 1392سیری، ابوموسی، بندرعباس، خرمشهر، قشم، الوان و الرك می شود. )باقری دولت آبادی، 

 دهد تا هر گونه در اختیار داشتن این پایگاه های دریایی در شمال، جنوب غرب و جنوب کشور این امکان را به نیروی دریایی ایران می 

تهاجم خارجی را دفع نماید. آنچه که این خصوصیت را برای نیروی دریایی موجب شده است تا قابلیت مین ریزی، بمب گذاری، حمله به 

کشتی ها و اسکله ها  کار با تسلیحات متعارف است که کارکنان نیروی دریایی به خوبی از آن برخوردارند. در حال حاضر، عرصه ی خلیج 

ارس و دریای عمان تحت کنترل این نیرو است و در صورت افزایش ناوهای جنگی و تسهیالت نظامی قابلیت عملیات در هر نقطه دیگری را ف

از خواهد داشت. این اقدام ایران از سوی رسانه های خارجی و تحلیل گران آنها عموماً تعبیر به هدف تهران برای خروج آمریکایی ها نه تنها 

بلکه از خاورمیانه شده است. مبنای استدالل آنها نیز صحت های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین است که از برچیدن  خلیج فارس

 (.52-53: 1392تمامی پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه سخن گفته بود. )باقری دولت آبادی، 

در جهت مقابله با تهدیدات اسرائیل ایفا می کند. نیروی زمینی  همچنین نیروی زمینی نیز نقش مهمی را در تقویت توان نظامی ایران

ایران شامل دو بخش ارتش و سپاه می باشد. سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در بدو انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی )ره( تشکیل 

لشکر نقش اصلی در حفظ امنیت ایران را  15نیرو در قالب  هزار 100هزار نیرو است. از این تعداد  125گردید و در حال حاضر، دارای تقریباً 

ایفا می کنند. در کنار نیروهای فوق گفته می شود قریب یک میلیون نیروی بسیجی نیز در ایران وجود دارد که در صورت نیاز می توانند در 

در طول جنگ ایران و عراق رشادت های بسیاری از  هزار نیروی رسمی هستند. این نیرو 90خدمت دفاع از کشور قرار بگیرند. از این تعداد 

خود به نمایش گذاشت و در حال حاضر، توان و قابلیت های آن افزایش یافته است. هم چنین سپاه پایداران نیروی ویژه ای تحت عنوان سپاه 

نیرو که عملیات های برون مرزی ایران را هزار نیرو داشته باشد. منابع غربی مدعی اند این  15تا  5قدس دارد که تخمین زده می شود بین 

هدایت می نماید، نقش موثر در حمایت، پشتیبانی، آموزش و کمک مالی به جنبش های اسالمی در کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، 

رو در قرار داشتن این نی فلسطین، لبنان، بحرین، یمن ایفا کرده و در تشکیل حزب اهلل لبنان، جهاد اسالمی و حماس تاثیر گذار بوده است.

 خاجر از مرزهای ایران و پیوند نزدیک آن با متحدان منطقه ای ایران باعث گردیده تا تحلیل گران غربی برای آن نقشی ویژه در بازدارندگی

 (.55-56: 1392ایران قائل شوند. )باقری دولت آبادی، 

هزار نفر  220ر نیروی در قالب نیروی زمینی می باشد که از این تعداد هزا 350عالوه بر نیروی زمینی، ایران دارای ارتشی متشکل از 

لشکر پیاده، یک  6لشکر زرهی،  4آن را سربازان وظیفه تشکیل می دهند که تحت کنترل پنج مرکز فرماندهی قرار دارند. این نیروها شامل 

 سراسر در ایران زمینی نیروی اگرچه .است هوانیروز های گروه تعدادی وگروه توپخانه  6تیپ کماندو، یک تیپ هوابرد،  2تیپ نیروی ویژه، 

 ها تاکتیک سپاه زمینی نیروی ی ویژه های قابلیت از. است عراق و ایران مرزهای طول در آنها تراکم ترین بیش اما ه اند، شد پراکنده کشور

این مسئله موجب شده تا هم چنان که در  .می باشد ناشناخته غرب نظامی فرماندهان از بسیاری برای که است ایران خاص رزم های شیوه و
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و فاو، ارتش عراق با حضور و در اختیار داشتن مشاوران نظامی غرب ضربات  5عملیات هایی هم چون بیت المقدس، طریق القدس، کربالی 

 (.56: 1392)باقری دولت آبادی،  مهلکی را متحمل شود؛ بنابراین، پیش بینی هر گونه نبردی در آینده نیز سخت و دشوار باشد.

 بخشی از توانمندی های ارتش ایران عبارت است از: 

  تانک  80و  62-، تی 60-، ام48-، ام47-، چیفتن، ام72 –تانک جنگی سنگین مدل تی  1613فروند تانک، شامل  1693بیش از

 سبک شناسایی؛ 

 35  ،نفر بر زرهی؛  640خودروی جنگی زرهی پیاده نظام و  610خودروی شناسایی 

  شامل اراده ی توپخانه شامل راکت های چندگانه، خمپاره انداز، توپخانه ی کششی و خودکششی؛  8196بیش از 

  موشک های زمین به هوا شامل مدل های روسیSA-7  , SA-16  ,SA-14  و چینیHQ7 , QW-1 ک های تاکتیکی و نیز موش

پرتابگر موشک اسکاد بی و اسکاد سی  18)چینی(، برخی موشک های نازعات، عقاب، حدود  CSS-8قبضه  175زمین به زمین شامل حدود 

 موشک؛ 300و بیش از 

  (.56-57: 1392خریداری شده از پاکستان. )باقری دولت آبادی،  2و  8 –تعدادی موشک بالستیک میان برد شاهین 

داد میلیارد دالر بودجه نظامی اختصاص می 13هزینه های نظامی نیز باید گفت که اسرائیل هم به طور متوسط ساالنه حدود در خصوص 

میلیارد  6/5رسد. جمهوری اسالمی ساالنه به طور متوسط با تخصیص حدود که با توجه به فقدان تهدید جدی، این رقم بسیار زیاد به نظر می

ساله با عراق و بازسازی بخش نظامی پس از جنگ های انجام شده تحت تأثیر جنگ هشتگیرد. بخش اعظم هزینهر میدالر در رتبه پنجم قرا

(. با 116: 1390اند.)شعرباف، میلیون دالر در این حوزه هزینه کرده 700میلیارد دالر و قزاقستان  3/4بوده است. در مراحل بعدی پاکستان 

 راهبرد اولین بار برای رهبری معظم مقامدر این راستا،  یش از پیش به هزینه های نظامی احساس می شود.توجه به این امر، لزوم توجه ب

 ملت نمی کنیم، خونین جنگ به اقدام هرگز ما نیستیم؛ کشورى هیچ و ملتى هیچ ما اهل تجاوز به»فرمودند:  بیان را تهدید مقابل در تهدید

 خواهیم پاسخ کامل قدرت با و استوارى با را تهدید هرگونه بلکه را، تجاوز هرگونه که هستیم ملتى ما اما است، رسانده اثبات به را این ایران

از درن کرم خورده و موریانه خورده اند، ملت استوار و پوالدین ایران  که مادى پوشالى قدرتهاى کنیم تماشا بنشینیم که نیستیم ملتى داد. ما

هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسالمی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را «. تهدید، تهدید می کنیمما در مقابل »را تهدید کنند. 

آماده ی دریافت سیلی های محکم و مشت های پوالدین کند؛ از سوی ملت مقتدر ایران، از سوی نیروی های مسلح، ارتش جمهوری اسالمی 

مردمی و پشت سر همه، ملت بزرگ ایران. و بدانند هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند،  ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج

هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند؛ پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی، 

)بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه افسری امام علی)ع( « اشید و متالشی خواهد کردپاسخی خواهد بود که از درون، آنها را از هم خواهد پ

 (.79: 1393در کالنتری و افتخاری،  19/8/1390: 

های بالستیک گذارد. دستیابی به موشکهای فناورانه تأثیر مهمی در نتیجه بازدارندگی میتقویت نیروهای نظامی با توجه به پیشرفت

در منطقه غرب  های نظامی آمریکااز ابزار بازدارندگی ایران در ارتباط با پایگاه توان ارزیابی نمود. یکیتوسط را در همین راستا میبرد کوتاه و م

های بالستیک در کشور به نوعی ارسال آسیا و به خصوص در اطراف مرکزهای ایران برجسته نمودن توان موشکی ایران است. راه اندازی موشک

های نظامی آمریکاست. توانمندی موشکی به عنوان ابزاری پایگاهی تهدید برای رقبای ایران در منطقه از جمله اسرائیل  و همچنین هاسیگنال

اند در صورت اقدام نظامی علیه ایران، رتبه نظامی ایران نیز تأکید کردهدهد. فرماندهان عالیالعمل سریع را به ایران میمکان عکسکارآمد ا

گیری تواند از سوی ایران مورد تهدید و هدفها در تیررس ایران بوده و میهای آن کشور مشرف است و این پایگاهر بر تمام پایگاهاین کشو

 (.55: 1395قرار گیرند. )صالحی و فرح بخش، 

 

 تقویت توان موشکی -2
ی خود با توجه به اهداف، منافع، ارزش های سیاست دفاعی هر دولت واکنشی است به تهدیدات عینی و ذهنی برخاسته از محیط امنیت

اساسی و میزان قدرت دولت. سیاست دفاعی دارای دو کارکرد ویژه است، نمایش قدرت و استتار قدرت )پوشاندن نقاط آسیب پذیر(. این 

یاست دفاعی آینده نگر سیاست دفاعی است که تشخیص می دهد در چه زمان باید به نمایش قدرت و در چه زمانی به استتار آن پرداخت. س

در حوزه ی نظامی واجد خصوصیات تهاجمی، تدافعی و بازدارنده و در سایر حوزه ها دارای مناسب ترین رویکرد و نگرش هاست. سیاست خط 

. ین می شوندمشی ها و رهنمودهایی هستند که برای راهنمایی، تفکر، تصمیم و اقدامات مدیران و فرودستان آنها در اجرای راهبرد سازمان تدو

سیاست دفاعی، خط مشی ها و راه کارهای یک دولت اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... برای به کارگیری عناصر قدرت ملی به 

استا، (. در این ر80: 1393منظور برقراری امنیت ملی و رفع تهدیدات داخلی و خارجی و رویارویی با حوادث غیر مترقبه. )کالنتری و افتخاری، 
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برنامه های موشکی ایران و تالش برای توسعه آن در راهبردهای دفاعی از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به تهدیدات ایران هراسانه 

 رژیم صهیونیستی، توسعه این برنامه ها، همواره در راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه بوده است.

بی تشکیل می دهد که توسط روسیه طراحی شده، تک مرحله ای و با سوخت مایع  _ایران را موشک اسکاد هسته اصلی نیروی موشکی 

بی را در واکنش به هجوم عراق از لیبی دریافت کرد، اما بعدها تعداد بیشتری را از کره شمالی وارد کرد.   _است. ایران نخستین موشک اسکاد 

است که یک مرحله بالتر سی  _طراحی ایرانی از نمونه اسکاد   2 –اری شده است. همچنین شهاب نام گذ 1 -نمونه ایرانی این موشک شهاب 

ساخته شده  2-موشک قیام، دروازه ورود ایران به عرصه تازه در ساخت موشک های بالستیک است که براساس شهاب بی است.  –از از اسکاد 

 800کنترل برای ایجاد پایداری بی نیاز از باله طراحی شده است و برد آن به  است و با بهره گیری از روش های فناوری دقیق، هدایت و

 (.66: 1396کیلومتر افزایش یافته است. )ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو، 

الهک چند پروژه ی جدی را درباره ی برنامه ی موشکی آغاز کرد. این پروژه ها عبارت بودند از تقویت برد و ک 90ایران در پایان دهه ی 

که بیش تر مرتبط با صنعت پرتاب ماهواره است و قادر به ضربه زدن به آمریکا نیست. ایران در کل تا  4و موشک شهاب  3موشک شهاب 

را به صورت عملیاتی و موشک عاشورا را برای اولین بار به صورت آزمایشی تست  3تنها توانسته بود موشک های شهاب  2007اواسط سال 

کیلومتر است. در حال حاضر، با دستیابی ایران به موشک  2000و موشک عاشورا افزون بر  2000تا  1300بین  3شهاب کند. برد موشک 

ارسیا گ عاشورا باید گفت هر نقطه از خاورمیانه در تیررس موشک های ایران قرار دارد. از پایگاه هوایی اینجرلیگ ترکیه تا پایگاه هوایی دیه گو

تل آویو تا مراکز نظامی آمریکا در دریای سرخ، از این رو، هر متجاوز فرامنطقه ای و منطقه ای یقین می کند که از عواقب در اقیانوس هند و از 

 موجب موفقیت این .داشت جهان سراسر در وسیعی خبری های انعکاس عاشورا موشک به ایران دستیابیتجاوز خود در امان نخواهد بود. 

: 1392)باقری دولت آبادی،  خبر دهند. 2015به موشک های قاره پیما تا سال  ایران دستیابی بینی پیش از آمریکایی اسناد برخی تا گردید

75.)  

برتری دفاعی ویژه ای به ایران داده شد و این کشور تا سطح موشک های بالستیک ارتقا یافت، اما از آنجا که برد آن  3-با تولید شهاب 

عنوان موشک قاره پیما عمل کند؛ بنابراین نمونه های دوربرد ان با فناوری باالتر در حال توسعه است. ایران در حال کوتاه است نمی تواند به 

کیلومتر است که نسخه ای از موشک دو مرحله ای تپودونگ کره شمالی است که در صورت  2000با برد  4-تولید و توسعه موشک شهاب 

نیز ویژگی های موشک تپودونگ کره شمالی را  5-به پوشش تمام کشورهای غربی خواهد بود. شهاب  استفاده از فناوری سه مرحله ای قادر

نیز که از راکتی با سوخت جامد که دو یا سه  6-کیلومتر برآورد شده است. موشک شهاب  6000دارد که دو مرحله ای است و برد آن حدوداً 

کیلومتر می رسد )ارغوانی  10000تا  6000است؛ اما با کم کردن وزن، برد آن از  5-مرحله ای است استفاده می کند، بیشتر شبیه شهاب 

 (. 66: 1396پیرسالمی و پیرانخو، 

با  3-تالش شد موشکی با برد بیشتر و با سوخت جامد و مایع تولید شود؛ موشک های مبتنی بر شهاب  3-به خاطر برد کوتاه شهاب 

از لحاظ سرعت جزء سریعترین موشک های دنیاست که برخی  1ا سجیل و عاشورا می نامند. قدر و با سوخت جامد ر 1سوخت مایع را قدر 

کیلومتر تخمین زده اند. این موشک توان ضربه زدن به دورترین نقاط اروپا را داراست و بیش از  3000کیلومتر تا  2500از منابع برد آن را 

کیلومتر( با سوخت جامد است که برخی  2000دهد. سجیل نخستین موشک دوربرد ) درصد آسیا را در تیررس توان موشکی خود قرار می 70

از کارشناسان آن را برترین موشک بالستیک ایران می دانند که از سامانه پرتاب متحرك برخوردار است. موشک عاشورا ستون فقرات نیروی 

مقابل مراکز جمعیتی و اهداف نقطه ای را فراهم می کند و همچنین موشکی ایران است ) ستون بالستیک دوربرد( که توانایی موثر ضربتی در 

اما نخستین موشک دوربرد بالستیک ایران که قابلیت هدایت و  .جزء نخستین موشک های بالستیک دو مرحله ای با سوخت جامد ایران است

کنترل تا لحظه اصابت به هدف را دارد، موشک عماد است که قادر به انهدام اهداف خود با دقت باالیی است. این موشک قدرت بازدارندگی 

متر است که در  5اند و ضریب خطای آن کمتر از کیلومتر تخمین زده  2500تا  1700ایران را بیش از پیش افزایش داده است. برد آن را 

: 1396دقت آن چهار برابر شده است؛ این موضوع نشانگر جهشی بزرگ در بحث دقت است )ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو،  3-مقایسه با شهاب 

67.) 

و الزامات آن هدایتگر نوع و کاربرد آن در اند. اهداف زمینی، هوایی و دریایی های موشکی ایران، تابع انواع تهدیدات طراحی شدهسامانه

دهند. یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران تأکید رین اهداف در دریا را ناوهای جنگی تشکیل میتها بوده است. مهماین سامانه

زیر پوشش ببرد و هیچ ناو شناوری از تواند خلیج فارس و دریای همان را میهای موشکی ساحل به دریای ما، عرض و طول سامانه»کند: می

 (.68: 1395قیصری و خضری، )« های ساحل به دریای ما قرار گرفته باشداین که در تیررس موشکتواند عبور کند، مگر خلیج فارس نمی

ها را به دو دسته تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. اغلب توان آنها، معیارهای خاصی وجود دارد؛ از یک منظر میبندی موشکدر دسته

ایران اساساً دارای کاربردی تدافعی های های تدافعی در روند دفاع ضد موشک است. موشکها کاربردی تهاجمی دارند، اما کاربرد موشکموشک

کشور زمان تهدید علیه امنیت و تمامیت سرزمینی های خود که از لحاظ فنی تهاجمی هستند تنها در هستند، به این معنا که ایران از موشک
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های بالستیک[ دوربرد یا قاره پیما ها به چهار نوع کوتاه برد، میان برد، متوسط و ]موشکبندی دیگر، موشکاستفاده خواهد کرد. در یک دسته

های کوتاه برد است از یک سو شامل موشک دهد کهای از اهداف استراتژیک را پوشش میقابل تقسیم است.نیروی موشکی ایران برد گسترده

شود که قادر به پوشش های میان برد و دوربرد میدهد و از سوی دیگر شامل موشککه اهداف محصور و محدود نیروی زمینی را پوشش می

فارس، عربستان، ترکیه،  های دوربرد ایران توانایی ضربه زدن به اهدافی در رژیم صهیونیستی، خلیجای است. موشکسراسری اهداف منطقه

پاکستان و بخشی از آسیای مرکزی و روسیه جنوبی و اروپا را دارد از شروع جنگ تحمیلی توانایی موشکی دوربرد ایران گسترش یافت. این 

ت. با دستیابی ها ممکن نشده اسبینی برد و دقت آنان پیشها دارای ارزش استراتژیک و سیاسی برای ایران هستند، اما هنوز امکنوع موشک

دهند که توانمندی موشکی و توسعه یافته، نفوذ استراتژیک ایران گسترده شده و کارشناسان نظامی روزی را نوید میهای دوربرد به موشک

 (.61: 1396آمریکا باشد)ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو، ایران قادر به پوشش سراسری روسیه، اروپا و حتی 

ای خود و همچنین ایجاد بازدارندگی های دوربرد را، کسب و حفظ جایگاه منطقهران از دستیابی به موشکتوان هدف ایدر حقیقت می

ها دارای بردی بیش ای باید گفت، این موشکهای بالستیک میان قارهدر منطقه دانست. همچنین در مورد موشک در مقابل آمریکا و اسرائیل

اند که از آن میان به آن دست یافته نها پنج کشور )ایاالت متحده، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه(کیلومتر هستند و در طول تاریخ ت 5500از 

های بالستیک و کروز قابل دیگر، دو دسته مشهور موشک بندیاند. در یک تقسیمتولید آن شدهتنها روسیه و آمریکا به صورت بومی قادر به 

کنند و تنها جو طی میای از برد خود را از خارج از ای هستند که بخش عمدهیت شوندههای هداهای بالستیک راکتذکر هستند؛ موشک

های کروزدر جو زمین با سرعت و ارتفاع تقریباً ثابت طی تمام برد موشکها نیروی جاذبه زمین است. در حالی که نیروی کنشی خارجی آن

دفاعی، نماد قدرت ملی کشورها و شناخت های کم، توانایی نفوذ در سیستم های عملیاتیهایی همچون؛ هزینهبرخورداری از مزیت می شود.

ایران هر دو نوع موشک را داراست و قادر  سازد.کشورها ارزشمند میهای جنگی، دستیابی به هر دو نوع موشک را برای ها به عنوان سالحآن

مند هرهاتی است که توان برد و کافی برای هدف قرار دادن دشمن بها نیز هست. از عوامل مؤثر بر بازدارندگی داشتن تسلیحبه تولید آن

اند تا اهدافی را مورد حمله قرار دهند که بسیار فراتر از مرزها و همچنین های بالستیک این امکان را در اختیار ایران قرار دادهباشند. موشک

 (.61-62: 1396)ارغوانی پیرسالمی و پیرانخو،  های آن است.شعاع پرواز جنگنده

اگر چه ایران دارای تجربه ی فراوانی در صنعت موشکی است، اما از یک طرف به شدت نیازمند منابع مالی و زمان و از رطف دیگر فناوری 

الزم است که حمایت خارجی را طلب می کند. یکی از راهبردهای آمریکا برای جلوگیری از تحقق اهداف ایران در این زمینه به توافق رسیدن 

ه مبا کره ی شمالی و تشدید تحریم ها و فشارهای بین المللی علیه ایران است تا شاید بتواند برنامه های نظامی ایران را متوقف کند. قطعنا

و اصرار برای گنجاندن موضوع بازدید از پارچین، لویزان و تأسیسات نظامی ایران در دستور کار دور جدید مذاکرات  1803، 1747، 1737های 

برگزار گردید، نشان از گوشه ای از تالش های عملی آمریکا در محدودد ساختن ایران در این راه  1393ه ای ایران که در اردیبهشت ماه هست

 هسته ی کننده دارد. با این حال، هیچ یک از این قطعنامه ها تاکنون نتوانسته اند مانع از پیشرفت صنایع موشکی ایران شوندو تیم  مذاکره

 موشک ها رهگیری قابلیت که نقطه زن موشک است. تولید کرده مقاومت خصوص این در فشاری برابر هرگونه در هوشیاری به نیز ایران ای

 کل فرمانده جانشین سالمی سردار فوق الذکر های تحریم و فشارها وجود با که است 93 سال در ایران دستاورد آخرین دارد، آسمان در را

 (.75-76: 1392)باقری دولت آبادی،  .است داده خبر آن ساخت از سپاه

هزار نفر آن در خدمت نیروی دفاع هوایی هستند. این  12هزار نیرو دارد که از این تعداد  52نیروی هوایی ارتش ایران  از سوی دیگر،

نیرو دارد.از  5000هواپیمای جنگی تجهیز شده اند. نیروی هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز تخمین زده می شود  319نیروها تقریبا با 

ی نیروی هوایی به عنوان بخشی از توان بازدارنده ایران یاد می شود. موفقیت های این نیرو در ساخت انواع رادار، موشک، پهباد، هواپیماها

ساخت قطعات مختلف هواپیما و بالگرد که بعد از انقالب به واسطه تحریم ها در اختیار ایران قرار نمی گرفت موجب آذرخش، رعد، صاعقه و 

خرداد  13گشته تا سهم این نیرو در پوشش عملیات های زمینی و دفاع از حریم هوایی کشور دو چندان گردد. نمونه اخیر این موفقیت در 

دستگاه بالگرد و  20در این روز با حضور وزیر دفاع کشور از توانمندی جدیدش برای تعمیر و به روزسانی  اعالم شد. نیروی هوایی ایران  93

 تحویل مجدد آن به ارتش خبر داد. تا پیش از این به واسطه ی این که آمریکا به عنوان سازنده ی بالگردهای فوق از قرار دادن قطعات یدکی

، این بالگردها غیرقابل استفاده شده بود. این محرومیت بسیاری از تحلیل گران نظامی را به این جمع به بالگردهای مذکور امتناع می ورزید

 (.47-48: 1392)دولت آبادی، بندی رسانده بود که ایران توانایی استفاده از تجهیزات خریداری شده پیش از انقالب از آمریکا را ندارد. 

-F-7M , MiG-29 , F-14, RF-4E, F-5B, Mirage F-1, SUن را هواپیماهای کماکان بدنه اصلی نیروی هوایی ارتش ایرا

24MK, F-4D/E, F-5E/FII  به عنوان هواپیماهای بمب افکن، شکاری و شناسایی و هواپیماهایF-27, B-727, B-747F, B-707, 

C-130  ،(.24-25: 1389به عنوان هواپیماهای ترابری و سوخت رسان تشکیل می دهند.)بشری 

ایران تنها مختص به در اختیار داشتن انواع هواپیما و بالگرد نظامی نیست. طبق گزارش موازنه ی نظامی آمریکا،  یتوانمندی نیروی هوای

پرتابگر مجهز ده به   6و یک گردان با   2و   1پرتابگر موشک شهاب  18الی   12نیروی هوایی سپاه پاسداران شامل یک تیپ موشکی با
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کیلومتر است. بنابراین، به راحتی می تواند اسرائیل، ترکیه، عربستان سعودی و سایر  1300تا   1200با برد متوسط   3موشک های شهاب

و در جریان رزمایش پیامبر اعظم موشک های عاشورا و نسل  2011متحدین آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد. هم چنین ایران در سال 

کیلومتر داشتند. این آزمایش ها که بعدا با پرتاب ماهواره های مخابراتی   2000را آزمایش کرد که بردی حدود   3جدیدی از موشک شهاب 

و ... به فضا همراه شدند، اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی ایران را بیش از پیش به نمایش گذاشتند.  1مصباح، سینا ، 1هم چون امید،  کاوشگر 

دافند نیز نیروی هوایی ایران پیشرفت هایچشم گیری داشته است. قرارگاه خاتم االنبیا یکیاز مهم ترین قراگاه عالوه بر بعد آفندی در بحث پ

مسئولیت هماهنگی فعالیت   1371های دفاع هوایی کشور است که بر اساس تدابیر و اوامر فرماندهی کل قوا، مقام معظم رهبری،در سال 

دار شده است. این قرارگاه که در ساختار سازمانی قبلی هدایت و کنترل عملیاتی یگان های پدافند  های پدافند هوایی ارتش و سپاه را عهده

هوایی نیروهای مسلح را برعهده داشت، در ساختار تشکیالتی جدید با تحویل گرفتن کامل یگان های پدافند هوایی نیروی هوایی و اعمال 

گرفتن فرماندهی اطالعات و شناسایی، شبکه ی راداری،موشکی و توپخانه ها و دیده بانی و فرماندهی کامل بر این یگان ها و نیز در اختیار 

(  Adoc-soc - crc-cpسامانه های پشتیبانی رزمی و عمومی یگان های مذکور، از طریق سامانه ی فرماندهی و کنترل پدافند هوایی )

 (.48-49: 1392آبادی،  )باقری دولتمسئولیت کنترل عملیات هوایی کشور را برعهده دارد.

روند رو به گسترش تقویت و توسعه سیستم موشکی ایران نشانگر دو هدف عمده در سیاست دفاعی است؛ پیشرفت موشکی ایران از یک 

دگی نسو باعث افزایش و تقویت قدرت نظامی و دفاعی این کشور در روابط با منطقه و فرا منطقه شده و از سوی دیگر باعث گسترش توان بازدار

به خارج از مرزهای آن شده است. از پیامدهای مهم توسعه توان موشکی کشورها در جهان امروز، کاهش اهمیت جغرافیا است، بنابراین تقویت 

 تفعالیت های موشکی این توانمندی را برای ایران به وجود می آورد تا برای ورود به جنگ و درگیری، هم مرز بودن با دشمن برای دفع تهدیدا

جزو اولویت های مهم نباشد؛ چون استفاده از موشک های دوربرد و با دقت بیشتر قدرت بازدارندگی را به خارج از مرزها تسری داده است. 

همچنین موفقیت های ایران در افزایش قابلیت های موشکی از لحاظ دقت و برد، قدرت ضربتی نیروهای مسلح را تا حد زیادی افزایش داده و 

دفاعی به ایران داده است که در این صورت سیاست دفاعی آن قادر خواهد بود با تهدیداتی که از دوردست متوجه امنیت ملی و توان ویژه 

امنیتی ایران با تحول در فناوری سیستم موشکی به فراتر از  –استقالل سیاسی کشور است، مقابله کند. بر این اساس، دامنه راهبرد دفاعی 

 اعه یافته و همچنان در حال گسترش است. مرزهای جغرافیایی اش

 

 مانورها و رزمایش های نظامی -3
گر سیستم کنترلی قدرت مداخلهای مانند ایران، در پاسخ به ای به ویژه توسط کشورهای ناراضی منطقهاصوالً سیستم بازدارندگی منطقه

ود بازدارندگی خترین تهدیدی که از ناحیه این کشورها، استراتژیک محسوب شده و برای مقابله با آن سیستم شود. به عبارتی مهمطراحی می

 (.69: 1388ای در منطقه و اقدامات استراتژیکی آن است. )قاسمی، گر منطقهکنند، تهدیدات ناشی از حضور قدرت مداخلهرا طراحی می

اتخاذ سیستم بازدارندگی، رزمایش ها و مانورهای نظامی از اهمیت زیادی در جهت مقابله با تهدیدات اسرائیل برخوردارند. در جهت 

رزمایش ها و عملیات روانی در حوزه کارکردهای قدرت، قابلیت های عملیاتی و واکنش سریع، تجهیزات و سالح ها به ویژه وسایل و جنگ 

و برنامه ها، اطالعات امنیتی و طبقه بندی شده در مقابل دسترسی دشمن، دارای طرح و برنامه های اجرایی بوده افزارهای راهبردی، طرح ها 

 نو سعی می کند با اجرای برنامه های تبلیغاتی و دادن آگاهی های الزم به کارکنان به هر گونه جریان ضد قدرت در نیروهای مسلح به ویژه آ

که برای از بین بردن روحیات سلحشوری، اعتقادات، باورها، ایثار، شهادت طلبی و وفاداری کارکنان انجام می دسته از آثار جنگ روانی دشمن 

گیرد و با قدرت نظامی و آمادگی رزمی نیروهای مسلح منافات دارد مقابله کند تا بدین طریق از کارکردهای قدرت حفاظت به عمل آورد.  

ریشه ای در آگاه سازی و دادن اطالعات الزم به کارکنان در طبقات مختلف دارد. مشخص کردن تبلیغات در نیروهای مسلح نقش عمده و 

تمامی ابعاد تهدیدات، نیات و اهداف جنگ روانی دشمن، شیوه های نفوذ دشمن و اطالعات الزم در زمینه توانایی ها و آسیب پذیری های 

نگامی که مخاطب جنگ روانی دشمن قرار می گیرند به گونه ای عمل کند تا به خودی باعث می شود که سطح آگاهی کارکنان ارتقا یابد و ه

روحیه و وفاداری آنها خدشه ای وارد نشود، در این شرایط فرد می تواند با شناختی که از روش ها و شیوه های نفوذ دشمن دارد خود را در 

ی های بازدارنده در نیروهای مسلح از فعالیت های مهم عملیات روانی مقابل جنگ روانی دشمن حفاظت و از نفوذ او جلوگیری کند ایجاد آگاه

 (.180-181: 1390است که نیاز هست مدام و همپای فعالیت های روانی دشمن انجام گیرد. )موسوی و کامکار، 

 

 تشکیل ائتالف های نظامی و دیپلماسی دفاعی -4
دفاعی ایران در دوران قبل از انقالب تابعی از شرایط و نشانه های بین تاریخ همکاری های دفاعی ایران نشان می دهد که پیمان های 

 مالمللی بوده است. این امر در شرایطی که نقش سیاسی و بین المللی ایران ارتقا یافت، از اهمیت و مطلوبیت متفاوتی برخوردار شده است. ه
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کشورهای منطقه می باشد. این امر تاثیر خود را در نقش ملی ایران اکنون جمهوری اسالمی ایران منادی دفاع از موجودیت و جایگاه سیاسی 

 منعکس می سازد. 

به طور کلی مواضع اتخاذ شده از سوی رهبران سیاسی و استراتژیست های ایران، بیانگر چگونگی نقش ملی ایران در حوزه سیاست 

طقه ای و ایدئولوژیک مفهوم می یابد. بر مبنای چگونگی نقش دفاعی است. این امر براساس جلوه هایی از همکاری، مشارکت و همبستگی من

ملی ایران، تکالیف و وظایفی فراوری جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد. به عبارت دیگر هر گونه مواضع و رویکردی در حوزه دفاعی و 

ر ه تنها براساس قالب های تاریخی و سنتی قابل تفسیاستراتژیک، می بایست دارای پیامدهای اجرایی و عملی نیز باشد. موقعیت دفاعی ایران ن

است، بلکه می توان ان را بر مبنای ضرورت های موجود سیاست دفاعی ایران در حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای جنوب غربی، آسیای 

توان به عنوان یکی از عرصه های همکاری هر یک از حوزه های جغرافیایی یاد شده را می مرکزی و قفقاز نیز مورد توجه و تحلیل قرار داد. 

دفاعی ایران دانست. به طور کلی بعد از پایان جنگ سرد، کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی دچار خالء امنیتی و استراتژیک شده اند. 

توجه قرار داد. حادثه عقب نشینی  انعکاس و بازتاب آن را می توان در جنگ قره باغ، منازعات آبخازیا و هم چنین بحران اوستیای جنوبی مورد

 روسیه از گرجستان و فشارهای بین المللی علیه روسیه را می توان در زمره نشانه هایی داسنت که حوزه های ابهام بین المللی در عرصه های

استراتژیک محسوب می امنیتی را منعکس می سازد. بنابراین سازمان دهی پیمان های فاعی در فضای خالء امنیتی در زمره ضرورت های 

 (.117-118: 1390شود. )مصلی نژاد، 

تجربه اسرائیل نشان داده است که در بهترین حالت حکومت ها تنها می توانند مساله تروریسم را مدیریت کنند که برای این نوع مدیریت 

ل وامل تندرو و ایجاد ائتالف با عناصر سیاسی معتدنیازمند اقدام نظامی تهاجمی، ابزارهای باالی امنیتی برای پیشگیری از حمالت تروریستی ع

 (.83: 1389هستیم)لنون، 

بنابراین، توجه به نیازهای امنیتی مشروع ایران می تواند جمهوری اسالمی را برای پیگیری اهداف متعادل تری در منطقه یاری نماید. 

و اسراییل که برای مقابله با آن تالش می کند.... دیدگاه ایران نسبت  بخشی از دغدغه و نیازهای امنیتی ایران عبارتند از توان نظامی آمریکا

 گذشته از اینکه چه کسی در ایران –شاید جدا از حضور نظامی آمریکا در منطقه  -به مسائل منطقه ای که امنیت این کشور را تهدید می کند

یت ایران بیشتر مبتنی بر استراتژی تدافعی است... ایران با مسایل جدی بر سر قدرت باشد، هم چنان بدون تغییر باقی خواهد ماند... امروزه امن

است  ندر منطقه روبه روست. ایران باید با ناآرامی و جنگ داخلی در چند کشور همسایه به ویژه در افغانستان مقابله کند.... ایران از آن نگرا

دیکال سنی شبیه طالبان قرار گیرد... تحوالت یاد شده نشان می دهد که این که پاکستان روز به روز بی ثبات تر شده و زیر نفوذ مسلمانان را

ران یمنطقه دربرگیرنده منازعات گوناگونی است که دارای ابعاد نظامی مهمی هستند و الینحل باقی مانده اند.... ساختار نیروی نظامی متعارف ا

 را تعقیب« استراتژی النه ای»ی است. به همین دلیل این کشور، هم چنان از ضعف قابل مالحظه ای رنج می برد و دچار محدودیت های متنوع

 می کند.

 

 اتخاذ سیاست های دفاعی مدون و راهبردی-5

اند: ایدئولوژی گردد دو عامل در شکل دادن به دکترین دفاعی کشور بسیار مهم بودهتا آنجایی که به جمهوری اسالمی ایران مربوط می

اسالم به عنوان ایدئولوژی نظام تمام نهادهای اجتماعی من جمله نیروهای مسلح را تحت تأثیر قرار داده است. به  )اسالم( و تاریخ نظامی.

کر نظامی در های ناشی از آن با ارتش آمریکا عمیقاً در شکل دادن به تف( و درگیری1980 – 1988ساله با عراق ) 8همین ترتیب جنگ 

از سوره انفال  60ها تأکید بر بازدارندگی است. آیه بر چند جنبه از دکترین دفاعی مشهود است. اولین آنایران مؤثر بوده است. اثرات اسالم 

توانید از آذوقه و آالت ها ]کفار[ خود را مهیا کنید و تا آن حد که میو شما ]ای مومنان[ در مقام مبارزه با آن»فرماید: می در قرآن کریم

گیری حضرت امام رضوان اهلل علیه با اشاره با این آیه نتیجه«. د دشمنان خدا و دشمنان خود فراهم سازید...جنگی و اسبان سواری برای تهدی

که کشور جمهوری اسالمی باید آنچنان قوای نظامی به وجود بیاورد که صرف وجود آن دشمنان را از فکر تجاوز نظامی به این کردند می

طی جنگ تحمیلی نیز عامل مهمی در تأکید بر بازدارندگی بود. زعمای کشور معتقد بودند که از آنجا سرزمین مقدس باز دارد.تجربه ایران در 

های نظامی قدرت –به ایران حمله نمود که هرج و مرج حاکم بر کشور پس از انقالب پاکسازی نیروهای مسلح و از دست رفتن حمایت سیاسی 

ایجاد کرده بود که توان بازدارندگی نیروهای مسلح کشور به شدت کاهش یافته است. و لذا  بزرگ از ایران این توهم را در ذهن رهبران عراق

های بالستیک در جنگ تحمیلی برای وادار کردن ایران به خاتمه جنگ نیز این ت. استفاده گسترده عراق از موشکغلبه بر ایران حتمی اس

توانست با همان مقدار موشک یا بیشتر مقابله به مثل کند، رژیم اگر ایران می تصور را در ذهن رهبران سیاسی و نظامی کشور ایجاد کرد که

 (.182-183: 1382نمود.)طارمی، ا خودداری میهبعث از به کارگیری انواع موشک

های نیازهای کلی سیاست دفاعی جمهوری اسالمی ایران در قالب قانون برنامه پنجم به طور بارزی در راستای تأمین گیریخطوط و جهت

 های کلی برنامه پنجم تدوین و تعیین شده است. سیاستانداز و باق با اسناد باالدستی از جمله سند چشمسنتی و نوین دفاعی کشور و با انط
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ا ت دفاعی کشور بی دولت و به طور خاص وزارت دفاع را موظف ساخته تا در راستای تأمین منویااز این قانون، مجموعه 205و  195ی ماده

ها و اقدامات الزم را به انجام بینیهدف دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و نیز مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی پیش

)بند چهارم، های دفاعی در شرایط بحرانی های دولتی و بخش غیردولتی در برنامهها برای مشارکت دستگاهبرساند، تأکید بر ایجاد زیرساخت

ی هوایی در ( با توجه به نیازهای بازدارندگی همه جانبه و اهمیت حوزه2(، ارتقای کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور )بند 195ده ما

ی های آبگسترش حوزه و استقرار مؤثر در حوزهها به منظور زیرساختتأمین امنیت پایدار کشور، تأکید خاص بر تقویت حضور و ارتقای 

گیری های دفاعی نوین در بحث دریاها، بهرهگویی به ضرورت( با هدف پاسخ2های آزاد )بند از خطوط دریایی با تأکید بر آب کشور و حفاظت

سازی شغلی و ارتقای معیشت و منزلت از فرصت خدمت وظیفه ی عمومی برای تقویت مهارت و دانش نیروها و همچنین اهتمام به غنی

و ابزارهای در نظر گرفته شده در تأمین و نیل به اهداف است. این ابزارها با مواردی که در ادامه مورد اشاره ها ترین محوراجتماعی نیروها مهم

 (.120-121: 1391گیرد به خوبی در راستای تأمین امنیت و انطباق پذیری مطمح نظر واقع شده است.)ارغوانی پیرسالمی، قرار می

اموری مکلف کرده است حاکی از یک نگاه بلندمدت و مسئوالنه به امر دفاع زارت دفاع را به نام ، این قانون و195ی در ذیل تبصره ماده

ها دو ضرورت انطباق با نیازهای روز است. اهمیت دادن به تقویت ناوگان هوایی از طریق خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری هواپیماها و بالگر

ی دفاعی و ضرورت ایجاد ایمنی در انتقال اطالعات باعث شده تا این فرایند است. اهمیت سامانهسازی پروازها نخستین محور این بخش و ایمن

ها مورد ها و مقابله سریع و مؤثر با آنهمگام با مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی با هدف شناسایی تهدید

 195بخش دفاعی با هدف ایجاد تمرکز و افزایش روحیه منجر شده تا در ذیل تبصره پنجم ماده  ی انسانی درگیرد .اهمیت توسعهتوجه قرار 

ای های دفاعی و امنیتی تأکید ویژهرسانی و حمایت از کارکنان نیروهای مسلح در مأموریتبر ارتقای کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات

ی از قانون برنامه 201ی ی بازدارندگی همه جانبه باعث شده است تا مادهرگیری مسألههای دفاعی، در نظعالوه بر حفظ امنیت و ضرورت شود.

 روز رسانی آن باشد.بینی اقدامات ذیل به دنبال تأمین و به های دفاعی را اولویت بخشیده و از رهگذر پیشپنجم هوشمندسازی سیستم

 (.121: 1391)ارغوانی پیرسالمی، 

 

 تقویت جبهه مقاومت-6

 افزایش عمق استراتژیک ایران -1
کنند. ولی به های انقالب مطرح میبرخی افراد حمایت جمهوری اسالمی ایران از این جنبش را صرفاً در چارچوب قانون اساسی و آرمان

گردد. می ایران میاهلل باعث افزایش عمق استراتژیک جمهوری اسالبینانه نگاه کرد؛ زیرا حمایت از حزببایست به صورت واقعاین رابطه می

ایش عمق استراتژیک خود بوده و در این راه اقدام به بستن قراردادهای نظامی با ترکیه به منظور دسترسی چنان که اسرائیل نیز در صدد افز

خواهد به یل میتا هر زمانی که خواست تهدیداتش را علیه ایران عملی کند. به بیان دیگر، اسرائکند های نظامی مجاور ایران میبه پایگاه

لذا جمهوری های نظامی نزدیک مرزهای ایران حضور دارد و قادر است این مراکز را تهدید کند.پایگاه جمهوری اسالمی ایران بفهماند که در

جنبش شیعی اهلل در همسایگی مرزهای اسرائیل، ضمن برخورداری از نفوذ بر این گذاری در لبنان و بر روی حزباسالمی ایران نیز با سرمایه

ی امنیت ملی این رژیم است و از آن ضمن مقابله با تهدیدات اسرائیل، جهت خنثی اسرائیل و مجاور آن، دارای اهرم تهدیدکنندهدر مقابل 

فرصت با این نگاه جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به اقدامات اسرائیل در کنار مرزهایش، از این  گیرد.نمودن تهدیدات آمریکا نیز بهره می

اهلل در جهت افزایش عمق استراتژیک های مقاومت اسالمی که در مجاور اسرائیل هستند از جمله حزباستفاده کرده و از روابط نزدیک با گروه

آن استفاده گیرد، البته این ابزاری است که تمام کشورها از کنند و از آن به عنوان ابزار بازدارندگی در مقابل اسرائیل بهره میخود استفاده می

اهلل به عنوان یک جنبش اسالمی به نفع جمهوری اسالمی توان به این نتیجه رسید که حمایت از حزبگرایانه، میگاهی واقعکنند. لذا با نمی

 (.140-141: 1391ایران است.)گلشنی و باقری، 

با ظلم و ظالم به حمایت معنوی گسترده از محور جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر گفتمان اسالمی، اندیشه جهاد و شهادت و مبارزه 

در  امقاومت در برابر اسرائیل پرداخته است و دایره تهدید امنیتی علیه اسرائیل را تنگ تر نموده است. نمونه های این تقابل سخت افزارانه ر

، قدرت یابی حماس و جهاد 2008در دسمابر روزه غزه  22، جنگ 2006روزه لبنان و اسرائیل در ژوئیه  33برخی از جنگ ها از جمله جنگ 

می توان مشاهده نمود. در این راستا ایران حزب اهلل لبنان را نوك پیکان  2014روزه در  51و جنگ  2012روزه در نوامبر  8اسالمی، جنگ 

نان یکی از مؤلفه های قدرت سخت مبارزه با اسرائیل قرار داده و حمایت معنوی از آن سرلوحه سیاست خود می داند. در حقیقت حزب اهلل لب

-143: 1395افزاری ایران در حوزه تقابل هوشمند با اسرائیل به عنوان یکی از پایه های اساسی محور مقاومت است.)دهشیری و بهرامی، 

142.) 

و  ژیک سیاسی، دفاعیاهلل به عنوان متحد استراتژیک ایران در کنار مرزهای شمالی اسرائیل باعث افزایش عقبه استراتحمایت از حزب

گردد. بنابراین سیاست ایران در حمایت هوری اسالمی ایران تا هزاران کیلومتر خارج از مرزهای وسیع جغرافیایی ایران میژئواستراتژیک جم

http://www.johi.ir/


 175 -193، ص 1399 بهار، 21، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
زیابی نمود؛ زیرا اثر توان پاسخی به اقدامات آمریکا و اسرائیل جهت حضور در پیرامون ایران و افزایش فشار بر این کشور اراهلل را میاز حزب

الملل است و جمهوری اسالمی اهلل توسعه و افزایش ابعاد مختلف عمق راهبردی ایران را در سطح منطقه و نظام بینهای حزبپیروزیمستقیم 

ی اعضا و ور گستردهتواند در برابر تهدیدات متصور علیه خویش استفاده نماید. این امر با توجه به حضایران در صورت لزوم از این ابزار می

استراتژیک گردد و این امر در مقابل ضعف عمق در سراسر جهان ابزاری استراتژیک برای جمهوری اسالمی ایران محسوب می اهللحامیان حزب

 (.143: 1391)گلشنی و باقری،  اسرائیل حائز اهمیت است.

 شکست استراتژیک بازدارندگی اسرائیل -2
استراتژی اسرائیل است. این موضوع  اهلل در مواجهه با اسرائیل شکست استراتژی بازدارندگیاقدامات حزبترین پیامدهای یکی از مهم

ی امنیت بوده است از نظر های اساسی این رژیم مسألهترین دغدغهبدین جهت اهمیت دارد که در زمان ایجاد اسرائیل تاکنون یکی از مهم

ن رو اسرائیل از کلیه ابزارها خواه در اسرائیل برای استمرار بقای این رژیم در خاورمیانه است. از ای رهبران اسرائیل ثبات و امنیت در اسرائیل

کند، سران این ای برای مهار نمودن هر نوع تهدیدی علیه خود استفاده میهای امنیتی؛ مانند بازدارندگی هستهجنگ یا صلح و نیز استراتژی

امری مطلق است و تنها منطق  هیچ زمانی از سوی ملت و کشوری تهدید گردد؛ چرا که امنیت این رژیمرژیم معتقدند که اسرائیل نباید در 

بازدارندگی اسرائیل را با پرسش مواجه ساخته طلبی، ارکان اهلل با استفاده از نبرد متقارن و به کارگیری عنصر شهادتحزب شناسد.زور را می

ایران شده است. دکترین دفاعی اسرائیل که به دنبال ای ب ارتقای بازدارندگی غیرمستقیم منطقهو ضمن افزایش توان بازدارندگی خود، موج

اهلل با این رژیم با شکست رو به رو  شده دور کردن درگیری و جنگ از مرزهای خود تا حد امکان است به دلیل نتایج منفی ناشی از نبرد حزب

و نیز  ناکامی این رژیم در سال  2000نشینی از جنوب لبنان در سال از عقبرائیل خصوصاً بعد اهلل در مواجهه با اساست. اثرات پیروزی حزب

های مقاومت فلسطینی شده است و تکرار شکست اسرائیل در مقابل حماس اهلل، تقویت حماس و سایر گروهمنجر به الگوگیری از حزب 2006

جب متزلزل شدن استراتژی امنیتی و فروپاشی بازدارندگی اسرائیل در ( مو2012))و در جنگ هشت روزه 2009و اوایل  2008در اواخر سال 

زیرا اسرائیل اهلل در طول جنگ سی و سه روزه منجر به چالش کشیدن امنیت این رژیم گردید خاورمیانه شده است. به ویژه اقدامات حزب

 (.143-145: 1391اهلل را از مرزهایش دور کند. )گلشنی و باقری، نتوانست حزب

روزه نمادی از جنگ نامتقارن به شمار می رود که در آن از یک سو جنگ پر شدت و ابزارهای پیشرفته، ایجاد زمینه سوخت  33جنگ 

قبل از حمالت زمینی و به کارگیری موثر عملیات روانی و از سوی دیگر، ترکیب ابزارهای جنگ کالسیک و الگوهای جنگ چریکی و پارتیزانی، 

رت های رزمی و شناخت دقیق جغرافیا، خودکفایی عملیاتی و مدیریت هوشمندانه عرصه عملیاتی، اصالعاتی و تبلیغاتی روانی ترکیب مها

مطرح بودند. در این جنگ اسرائیل به دلیل ضعف در کسب اطالعات درباره ظرفیت های نظامی و عملیاتی حزب اهلل بسیار آسیب پذیر شد. 

هم در آغاز جنگ و هم در محاسبه میزان توان موشکی و نظامی رزمندگان حزب اهلل دچار غافلگیری شد.  در این جنگ، رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ هدف عمده از جنگ را نابودی حزب اهلل، خلع سالح مقاومت و عقب راندن حزب اهلل، به پشت رودخانه لیطانی 

آوری و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی زیر سوال رفت. علیرغم خسارات شدید به زیر ساخت ها و اعالم کرد.و در پایان درگیری ها، برتری فن 

زیر بناهای لبنان، تصویری که در محافل داخلی رژیم صهیونیستی و در سطح منطقه و نزد افکار عمومی دنیا ارائه شد، شکست همینه ارتشی 

شت. این امر از نظر روانی اثرات سوئی بر ارتش رژیم صهیونیستی داشت. عالوه بر بود که تا قبل از آغاز این جنگ، داعیه شکست ناپذیری دا

ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعالم شده اش، در آن سوی میدان، حزب اهلل موفق شد جایگاه بهتر و مناسب تری را برای 

روزه جنبش مقاومت اسالمی حزب اهلل لبنان را باید قهرمان  33د از جنگ خود ایجاد کند. به گونه ای که از دید روزنامه نیویورك تایمز بع

 جهان عرب دانست. 

و پایان جنگ، نظر سنجی هایی که در رژیم صهیونیستی منتشر شد، حکایت از انتقاد و نارضایتی افکار  1701پس از صدور قطعنامه 

کمیسیون تحقیق، علل ناکامی های ارتش صهیونیستی بررسی شد و در عمومی از عملکرد دولت و ارتش رژیم صهیونیستی داشت. با تشکیل 

روزه را جنگی نیابتی قلمداد کرده و نزاع  33نهایت، ژنرال دن هالوتز، رئیس ستاد کل ارتش، مجبور به استعفا شد. برخی از تحلیلگران، جنگ 

 مختلفی برای حزب اهلل در بداشت که از جمله آنها: اصلی را بین ایران و رژیم صهیونیستی قلمداد نمودند. این جنگ دستاوردهای 

نظریه مرزهای امن رژیم صهیونیستی در نتیجه ایستادگی حزب اهلل و استمرار اتش بازی آن بر ضد شهرهای شمال اسرائیل تا حد  -1

روزه، بسیاری از تضادهای اجتماعی این جامعه را نمایان  33زیادی به چالش کشیده شد. آسیب پذیری نظامی جامعه صهیونیستی در جنگ 

ی در نتیجه فرآیند ملت سازی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران در چارچوب پیش بینی نشده از جمله موضوعات کرد. نبود همبستگی اجتماع

جدیدی بود که مطبوعات صهیونیستی در طول جنگ مورد نقد و بررسی قرار دادند. آسیب پذیری نظامی و اجتماعی صهیونیستی، موجب شد 

 نظامی خود مبادرت نماید.  رژیم به تجدید نظر در بسیاری  از راهبردهای

 نظریه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل رو به ابطال گرایید.  -2

 روزه کامال دچار بحران شد.  33نقش استراتژیک اسرائیل در منطقه در نتیجه جنگ  -3
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 توان مدیریتی رژیم صهیونیستی در جنگ و دستیابی به ابتکار عمل در عملیات جنگی زیر سوال رفت.  -4

 ( 51-53: 1385سالم در تقابل با جنایات اسرائیل به صورت خود جوش و مردمی تقویت گشت.)رویوران، همگرایی جهان ا -5

موفقیت عملکرد حزب اهلل لبنان نشان داد که آنها دارای نیروی قوی و معتبر هستند که می توانند اسرائیل را به رغم حمایت های بی 

هان اسالم و عرب شده اند به زیر افکندند و موازنه معتبر در تعادل قدرت منطقه وقفه آمریکا که مدعی کسب مشروعیت و محبوبیت در ج

 وباشند. در نتیجه این امر ایران به عنوان حامی معنوی حزب اهلل توانست قدرت سخت افزاری خود را در تقابل با اسرائیل به نمایش بگذارد 

 تهدید امنیتی وجودی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نماید. 

 کاهش ضریب امنیت نظامی اسرائیل -3
ی شکست ناپذیری ارتش روزه، ضمن پایان بخشیدن به اسطوره 33اهلل و عدم موفقیت در جنگ ناکامی اسرائیل در از بین بردن حزب

معه و دولت اش در جاین رژیم، منجر به تضعیف بازدارندگی اسرائیل شده است. برآیند این عوامل و نیز تحوالت ناشی از آن، تضعیف جایگاه ارت

 اسرائیل است. به دلیل ماهیت نظامی و امنیتی جامعه و حکومت در اسرائیل، ارتش و نظامیان دارای جایگاه و نقش انحصاری و استراتژیکی در

رتش که است. اگیری ارتش و ایجاد اسرائیل وجود داشته است و ارتباط تنگاتنگی میان شکل« دولت پادگانی»باشند؛ زیرا اسرائیل یک آن می

ها در جایگاه آن تزلزل ایجاد شد. عدم موفقیت راهبرد و ابزار هم علت وجودی رژیم اسرائیل و هم علت بقا و استمرار آن است، با این ناکامی

نگ حمل جت نظامی اسرائیل نیز نشاندهنده ناتوانی ارتش در تأمین امنیت ملی اسرائیل است. ناکامی نیروهای نظامی این رژیم در مدیریت و

پیامدهای  ی نظامی در مقابله با این رژیم تشویق نمود.های آن کرد و آنان را به انتخاب گزینهپذیریفرسایشی، دشمنان اسرائیل را متوجه آسیب

ترین از مهمی یکی در نتیجه به منزلهشود و ی ارتش اسرائیل از آن یاد میای است که به عنوان شکست هیمنهاهلل به اندازهعملیات حزب

ی تمام نمای ی آینهروزه به منزله 33شود. مهمترین تأثیر نظامی جنگ محسوب میاهلل در برابر اسرائیل ای اقدامات حزبتأثیرات منطقه

 ساکنان مناطق شمالی و نیزی ارتش و قدرت دو طرف، ایجاد جنگ روانی علیه رژیم اسرائیل بوده است. عاملی که منجر به تضعیف روحیه

سایر نواحی آن شده است و نوعی جو فروپاشی را به وجود آورد. ناتوانی ارتش اسرائیل از تأمین امنیت مناطق شمالی )هم مرز با لبنان( 

ین امر اهمیت و اعتمادی به آن شده است. ااعتباری ارتش در بین مردم و بیرغم در اختیار داشتن تجهیزات نظامی پیشرفته، موجب بیعلی

ر به فرد قدرت نظامی را در تأمین امنیت ملی اسرائیل مورد تردید قرار داده است. پیامد مخدوش شدن قدرت بازدارندگی اسرائیل نقش منحص

یل دهد، تشدید و تقویت تهدیدهای نظامی از سوی سایر کشورها علیه اسرائکه یکی از اصول بنیادین امنیت ملی این رژیم را تشکیل می

 (.146-147: 1391 )گلشنی و باقری، است.

 کاهش احتمال حمله نظامی به ایران -4

تواند به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیکی بازدارندگی المللی میای و بینهای منطقهاهلل در صحنههای مختلف حزباستفاده از توانایی

های غربی نیز از آن سخن ای که استراتژیستپدیدهالی علیه ایران تلقی گردد، جمهوری اسالمی ایران در زمان وقوع تهاجم نظامی احتم

اهلل در برابر حمالت احتمالی نویسد: اگرچه مقامات ایران از عنوان بازدارنده بودن حزبگویند. برای مثال نیویورك تایمز در این زمینه میمی

عالمی جمهوری اسالمی ایران در مقابل تهدیدهای اهلل، هدف اعمالی و نه احزبکنند، ولی مشخص است که استفاده از اهرم غرب پرهیز می

این امر در وضعیت فعلی که آمریکا و متحدانش به صورت غیرمستقیم اقدام به جنگ با سوریه و نیز حمله به غزه و آمریکا و اسرائیل است.

اهلل های حزبای اهمیت زیادی است. تالشد و نیز با توجه به تهدیدات اسرائیل علیه ایران دارانحماس به عنوان اعضای محور مقاومت نموده

ی نبرد با اسرائیل که با پشتیبانی ایران به سرانجام مطلوب رسیده است، منجر به این شده که رژیم اسرائیل در وحشت پیوسته قرار در صحنه

د امنیت ملی ایران دور کرده یا حداقل اهلل، اسرائیل را از سناریوهای احتمالی تهدیام حزببگیرد؛ زیرا وجود جریان کنشگر قدرتمندی به ن

المللی به ویژه در غرب، اهلل در اسرائیل و ذر سطح نظام بیندهد.هراس دائمی از اقدام حزبافزایش می هزینه و ریسک آن را به میزان زیادی

 (.148-150: 1391)گلشنی و باقری،  ی بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران گردیده است.های توانایباعث تقویت مؤلفه

 

 نتیجه گیری
های توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که بر تقویت، توسعه و نوسازی سند برنامه 25با توجه به بند در بعد سخت افزاری باید گفت که 

سخت، جایگاه  قدرتهای کند، مؤلفههای پیشرفته تأکید میآوریصنایع دفاعی ایران با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن

ترین های نظامی از جمله مهممؤلفه.های جمهوری اسالمی ایران در قالب قدرت هوشمند به خود اختصاص داده استای در سیاستویژه

گیری از این مولفۀ در قالب قدرت هوشمند سعی کرده است که در سیاستباشند که جمهوری اسالمی ایران با بهرههای قدرت سخت میمؤلفه

 .های نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه و به ویژه لبنان تأثیر گذار باشد
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شود. ترین حامی این جنبش از لحاظ نظامی محسوب می، مهم1982اهلل در سال جمهوری اسالمی ایران از ابتدای تشکیل حزب 

ا... و حامیان خلع سالح این جنبش و مهمتر از آن، خالفان حزبا... و نیز موضع مخالف ایران در برابر مهای مداوم نظامی کادر حزبآموزش

گیری، یعنی اهلل از زمان شکلحزب ا... لبنان است.تبادل اطالعاتی از جمله مهمترین تأثیرگذاری قدرت هوشمند سخت ایران در قبال حزب

اهلل در نمایش قدرت ایران به اهداف مبارزه اساً، نقش حزبترین متحد غیردولتی ایران بوده است. اسایران، قوی 1979چند سال پس از انقالب 

های نظامی سوری، اهلل در کنار مشاوران و مربیان نیروی قدس و یگانبا رژیم صهیونیستی و حفاظت از لبنان گره خورده است. امروز حزب

 .عامل کلیدی مبارزه در خطوط مقدم سوریه و علیه اسراییل است

 33رود. در جنگ های سخت قدرت هوشمند ایران به شمار میای از موفقیت مؤلفهتوان نمونهو اسرائیل را میاهلل روزه حزب 33جنگ 

پذیر شد. در این جنگ، رژیم اهلل بسیار آسیبهای نظامی و عملیاتی حزبروزه، اسرائیل به دلیل ضعف در کسب اطالعات درباره ظرفیت

روزه  33اهلل دچار غافلگیری شد. در روند جنگ ه میزان توان موشکی و نظامی رزمندگان حزبصهیونیستی هم در آغاز جنگ و هم در محاسب

های نظامی ایران بود، برای موفقیت رژیم ا... که از جمله آموزشاهلل و رژیم صهیونیستی، اصول سنتی در مقابل جنگ نامتقارن حزبحزب

اهلل، خلع سالح مقاومت و عقب راندن آغاز جنگ هدف عمده از جنگ را نابودی حزب صهیونیستی کامالً ناکارا عمل کرد. رژیم صهیونیستی در

 آوری و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی زیر سؤالها، برتری فن( با گذشت زمان و در پایان درگیری.اهلل، به پشت رودخانه لیطانی اعالم کردحزب

ان، تصویری که در محافل داخلی رژیم صهیونیستی و در سطح منطقه و نزد ها و زیربناهای لبنرفت. علیرغم خسارات شدید به زیر ساخت

ناپذیری داشت. این امر از نظر روانی اثرات افکار عمومی دنیا ارائه شد، شکست هیمنه ارتشی بود که تا قبل از آغاز این جنگ، داعیه شکست

اهلل اش، در آن سوی میدان، حزبدر دستیابی به اهداف اعالم شده سویی بر ارتش رژیم صهیونیستی داشت. عالوه بر ناکامی رژیم صهیونیستی

در مقابل  را انقالب اسالمی ایران از زمانی که هویت خود را تعریف کرده و اسرائیل .تری را برای خود ایجاد کندموفق شد جایگاه بهتر و مناسب

مقابله با آن پرداخته است. ج. ا. ا. امروزهبا تکیه  به انی با ابزارهای گوناگونزم مختلف هاینموده، در دوره شناسایی« دیگری» خود با عنوان

 است. انقالب اسالمی در پرداخته تقابل صهیونیستی به رژیم زمان در مقابلو سخت به صورت هم نرم گیری از قدرتبر قدرت هوشمند و بهره

پناهندگان و تصویرسازی سلبی از رژیم  مسئله زدایی از این رژیم با توجه بهمشروعیتحوزه قدرت نرم با آشکارسازی هویت جعلی اسرائیل، 

افزاری نیز با نامشروع نشان داده و اقتدار آن را فروپاشد. ج.ا.ا. همچنین در عرصه سخت جهانی را در عرصه رژیم این دارد سعی صهیونیستی

ناپذیری شکست اسطوره تخریب ، ضمنکندمی تالش عنوان نوك حمله مقابله با اسرائیل بهاهللحزب معنوی و هدایت تقویت جبهه مقاومت

های امنیتی مواجه سازد. از سوی دیگر انقالب اسالمی با بایکوت و تحریم کاالهای اسرائیلی و تشویق این امر در اسرائیل این رژیم را با چالش

تر و این رژیم را با مشکالت اقتصادی اساسی مواجه نموده است که وجود و هستی ائیل را تنگتهدیدات اقتصادی اسر عرصه جهانی، دایره

تواند آید که میشناختی برای رژیم صهیونیستی به شمار میهستی امنیتی کند لذا این تقابل یک تهدیدرو میاسرائیل را با خطر نابودی روبه

 .منجر به نابودی آن گردد
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