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فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی
رژیم صهیونیستی
دکتر نادر پورآخوندی

 .1گروه علوم سیاسی ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران.
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چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیسم ی اسم .رژیم
صهیونیس ی از زمان تأسیس و غصب سرزمین همای اسمیمی تماننون بارهما نامورهای اسمیمی را ممورد
تجاوز قرار داده یا آنها را به حمله نظامی تهدید نموده اس .رژی صهیونیس ی طی این مدت هممواره از
راهبرد نظامی ماخص و ثاب ی اس فاده نرده اس .گویی نه ما با یم

الوموی ثماب ی از تفومر و اقمدا در

راهبرد نظامی این رژی مواجه هس ی ازاینرو این مقاله درصدد بررسی دلیل اتخما ایمن راهبمرد نظمامی
ماخص از منظری م فاوت با نورش نظامی اس .نویسنده مع قد اسم .نمه دلیمل اتخما راهبمرد نظمامی
ماخص از سوی رژی صهیونیس ی را باید در عواممل فرهنومی وصوصم را فرهنمگ راهبمردی ایمن رژیم
جس جو نمود بر این اساس ،مقاله حاضر اب دا به بررسی نقش فرهنمگ راهبمردی در اتخما همیوه جنمگ
میپردازد آنواه عناصر و مؤلفههای فرهنگ راهبردی رژی صهیونیس ی را مورد بررسی قرار میدهد و در
نهای .تأثیر این مؤلفههای فرهنوی بر راهبرد نظامی رژی صهیونیس ی ناان داده میهود این مقاله بمرای
آزمون فرضیه وود از روش توصیفی -تبیینمی اسم فاده نمرده اسم .و بما اسم فاده از منماب ن ابخانمهای و
این رن ی ناان می دهد نه این فرهنگ راهبمردی سمبب گردیمد نمه وصموم .بمین رژیم صهیونیسم ی و
همسایوانش به ی

امر تقریبار دائمی تبدیل گردد

 واژگان نلیدی
فرهنگ راهبردی ،راهبرد نظامی ،اسرائیل ،حمله پیشدستانه ،حمله پیشگیرانه.

مقدمه
رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس در سال  1191تاانوون بارهاا نشاورهاه هاساای و حتای
نشورهاه پیرامونی خود را مورد حال قرار داده و یا آنها را علواً با حالا نماامی تهدیاد نارده
است؛ گویی ن برخورد نمامی اولین و آخرین ابااار ایان رژیام باراه حائ مسااحئ و ب ارانهااه
خارجی میباشد .درحالین سایر نشورها از اباارهاه نمامی در راستاه اهداف سیاسی و ب عواوان
آخرین اباار استفاده مینوود .راهبرد نمامی رژیام صهیونیساتی ای ایان مادب بارتم ترییار در
م یط بینالالئ و هاچوین ت ول در فواورههاه نمامی رژیم صهیونیستی و نشاورهاه هاساای
دچار ترییر اساسای نشاده و هااواره از الگاوه مشااب پیاروه نارده اسات و ماا باا یا الگاوه
پذیرفت شده اه از تفکر و اقدام در راهبرد نمامی رژیم صهیونیستی مواج هستیم .راهبارد نماامی
رژیم صهیونیستی بعد از هفت ده از تأسیس تانوون مبتوای بار حااالب پای دساتان ساریو و
برقآسا و حاالب پیشگیران هاراه با نبردهاه نوتاهمدب چود روزه تا چود ماه بوده اسات .رژیام
صهیونیستی با استفاده از این راهبرد نمامی ن توها توانست بقاه خود را در یا م ایط امویتای
بسیار مخاصاتآمیا حفظ نود بلک توانست بسایاره از سارزمینهااه نشاورهاه اساالمی را با
اشرال خود درآورده و با ایجاد شهرکهاه یهوده نشین در موا ق اشرالی ،حضور خاود را تببیات
سازد و از این موا ق اشرالی ب عووان خطوط دفاعی خود استفاده نااید.
استفاده مکرر رژیم صهیونیستی از راهبردهاه نمامی مشخص و ثابت این سؤال را ب وجاود
می آورد ن چرا رژیم صهیونیستی راهبرد نمامی معیوای را انتخاام ماینواد آیاا اتخاا ایان
راهبردهاه مشخص ناشی از ضرورب هاه نمامی است یا عوامئ دیگره تیر از عوامئ نماامی در
اتخا این راهبردها دخیئ هستود مقال حاضر معتقاد اسات نا در اتخاا تااایااب راهبارد
نمامی رژیم صهیونیستی ،عوامئ هوی و معوایی مؤثر هستود .این عوامائ هوای و معواایی در
قالب فرهوگ راهبرده تجلی مییابود و بر تاایمگیرندگان سیاسی و نمامی در اتخا راهبردها
و هدف از جوگ تأثیر میگذارند .تاایمگیرندگان سیاسی و نمامی رژیم صهیونیستی بر مبواه
این فرهوگ راهبرده ب درک تهدیداب داخلی و خاارجی مایپردازناد و با آن واناو نشاان
میدهود .ازاینرو ،مقال حاضر ابتدا ب بررسی فرهوگ راهبرده و تأثیر آن بر راهبارده نماامی
میپردازد و در بخ دوم عواصر فرهوگ راهبرده رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار میگیارد
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و درنهایت ضان بررسی تهدیداب رژیم صهیونیساتی تاأثیر ایان فرهواگ راهبارده بار اتخاا
راهبردهاه نمامی این رژیم نشان داده میشود.
 .۱چارچوب مفهومی
توج ب تأثیر فرهوگ بر راهبردهاه نمامی ب آثار نویساودگانی چاون توسایدید ،ساانتااو و
نالزویتر برمیگردد .براه مبال ،توسیدید با اشاره ب جوگ پلوپواه ب جاه تأنید بر نقا توزیاو
قدرب در شروع جوگ بین اسپارب و آتن ،استدالل مینود ن تفاوب بین مو ملای و شخاایت
رهبران ،نق عادهاه در شروع جوگ بین آتان و اساپارب داشات اسات .)Zaman, 2009: 71
سان تاو نیا با تأنید بر شواخت خود و دشان بر اهایت فهم فرهواگ در تبیاین رفتاار امویات
ملی تأنید مینود .نالزویتا جوگ و راهبردهاه جوگی را ب عووان آزمونی براه نیروهااه مااده و
معووه در نمر میگیرد و معتقد است هدف راهبرد نمامی از بین بردن روحی دشان مایباشاد و
رهبران نباید توانایی واقعی جامع ب هوگام بسیج نیروهاا را نادیاده بگیرناد .)Lantis, 2002:93
در عار معاصر مطالع تأثیر فرهوگ بر راهبرد امویت ملی ب دها  1191و  1191برمایگاردد
ن درصدد بررسی "مو ملای" نشاورها بار رفتاار دولاتهاا بودناد  .)Lantis,2006:4ایان
مطالعاب بیشتر از سوه جامع شواسان و مردمشواسان صورب میگرفات و هادف از آن مطالعا
شیوه ملی جوگ قدربهاه برتر بود .)Rodhan,2015
بعد از جوگ جهانی دوم فضاه جوگ سرد بار نماام باین الالائ حاانم گردیاد .درنتیجا ،
م ققان مطالعاب امویتی با تأنید بر نمریاب واقوگرایی خاوصاً واقوگرایی سااختاره والتاا با
بررسی راهبردهاه نمامی بر مبواه مفروضاب بازیگر عقالنی و مدل ناو اا واناو و نمریا
بازهها پرداختود .این رویکرد با نادیده گرفتن بسترها و هویت ملی نشورها معتقد بود دولتهاا
ب عووان بازیگران بسیط و عقالنی در م یط آنارشی و خودیار رفتارهاه مشاب اتخا مینوواد.
نشورها خاوصاً قدرب هاه بارگ معاوالً راهبردهاه مشابهی مانود موازن قوا ،بازدارندگی ،خلو
سالح را ب عووان راهبردهاه نمامی خود انتخام میناایود؛ اما بتدریج این نگرش مطرح شد ن
ایده هاه راهبرده و رفتارهاه راهبرده بی از آن ن ناشی از موضوعاب نمامی باشد م ااول
فرایودهاه سااخت اجتاااعی اسات و حتای برخای ادعاا ناودناد "راهبارد خاوم مبتوای بار
جامع شواسی و مردمشواسی خوم است" .)Gray,1999:54
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ازاینرو ،بتدریج تبیین جوگ از مومر فرهوگی ماورد توجا م ققاان قارار گرفات .باراه مباال،
م ققان ب بررسی تأثیر روحی ایبار و از خود گذشتگی در فرهوگ ژاپوی بر انتخام حاالب نامیکاازا
علی ناوگان دریایی آمریکاا در اقیاانوآ آرام پرداختواد .)Latis and Howlett, 2006: 87 .راسائ
ویگلی ب عووان ی تاریخدان نمامی در ده  1191بر ریش هاه فرهوگی در گرایشاب راهبرده
نمامی آمریکا تأنید نرد .وه با ت لیئ شیوههاه نبرد آمریکا از جوگهااه اساتقالل تاا جواگ
ویتوام نشان داد ن ی شیوه آمریکایی از جوگ وجود دارد .وه اظهار داشات راهبارد "جواگ
فرسایشی" و "نابوده نامئ دشان" دو راهبرد اصلی آمریکا در جوگ را تشکیئ مایدهواد .با
نمر ویگلی هوگامی ن آمریکا ی قدرب ضعیف باشد از راهبرد جوگ فرسایشی باراه تضاعیف
دشان استفاده مینود اما از هوگامی ن ب قدرب برتر نمامی و صاوعتی تبادیئ گردیاد شایوه
جوگی آمریکا مبتوی بر "انهدام نامئ نیروهاه مسلح دشاان" و "شکسات دشاان" مایباشاد
.)Greathouse, 2010:69
ج اسوایدر مفهوم "فرهوگ راهبارده" را جاایگاین مفهاوم "شایوه ملای جواگ" نااود
 )Macmillan,1995:3و در سال  1199ب ت لیئ دنترین جوگ هسات اه شاوروه از مومار
فرهوگی پرداخت .وه با ب چال نشیدن مفروضاب بازیگر عقالنی در مطالعاب امویتای ،نشاان
داد ن رویکرد شوروه در تدوین راهبارد هسات اه تفااوب اساسای باا رویکارد آمریکاا دارد .او
استدالل ناود ن در اثر فرایواد جامعا پاذیره مجاوعا اه از اعتقااداب ،ایساتارها و الگوهااه
رفتاره مرتبط با راهبرد هست اه ب حالت تقریباً داحاای درمایآیواد  .)Lantis,2002:93ایان
ایستارها و اعتقاداب ناایانگر نگرش عاومی نسبت با موضاوعاب امویتای اسات نا در داخائ
الگوه خاصی از تفکر راهبرده گوجانده شده است .اسوایدر اظهار داشت فرهوگ راهبرده ابااار
مواسبی را براه پی بیوی و فهم چال هاه امویتی داخلی و خارجی نشورها فاراهم ماینواد.
وه فرهوگ راهبرده را ب معوی مفروضاب اعتقاداب و الگوهاه رفتاره مشترک تعریف مینواد
ن از تجربیاب مشترک و روایتهاه پذیرفت شده نشاب میگیرد ن رفتاار جاعای و رواباط باا
دیگران را شکئ میدهد و اهداف و اباار مواسب براه ت قق اهداف امویتی را تعیین مینود.
ب نمر "نن بوث" مفهوم فرهوگ راهبرده ب سوتها ،ارزشها ،ایستارهاه ملی و هاچواین
الگوهاه رفتاره عاداب ،ناادها و شیوههاه خاص انطباق با م یط و حئ مساحئ مرتبط با تهدید
و استفاده از زور اشاره دارد و تعامالب ی ملت با ملاتهااه دیگار در حاوزه امویتای را شاکئ
میدهد  .)Booth,1990:121جانستون تاریح مینود ن فرهوگ راهبرده بی از آن نا در
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خدمت مالحماب نمامی صرف باشد دربرگیرنده ها جوبا هااه سیاسای ،نماامی و اقتاااده
قدرب ملی می باشد و باید در خدمت اجراه اهداف ملی قارار گیارد .ازنمار جانساتون فرهواگ
راهبرده ب م یط معوایی اشاره دارد ن گایو هاه رفتااره را م ادود ماینواد .ایان م ایط
مرنب از مفروضاب مشترک و قواعد تاایمگیره است ن میاانی از نمم را بار تااوراب فارد و
گروه و روابطشان با جامع یا م ایط سیاسای و ساازمانی را ت ایائ ماینواد .گاره فرهواگ
راهبرده را ب مباب الگوهاه تفکر و اقدام در ارتباط با زور تعریف ماینواد نا از برداشاتهاا و
تجرب تاریخی نشاب میگیرد .)Margaras,1999:2
این تعاریف نشان می دهود ن اجااع نمره در خااوص تعریاف فرهواگ راهبارده وجاود
ندارد؛ ازاینرو در ساال  6112نوفرانسای در زمیوا فرهواگ راهبارده برگااار شاد و اعضااه
نوفرانس تالش ناودند با اراح ی تعریف جامو بر این مسالل تلبا پیادا نوواد .ازنمار آنهاا
فرهوگ راهبرده مجاوع اه از اعتقاداب ،مفروضاب و الگوهااه رفتااره مشاترک اسات نا از
تجربیاب مشترک و روایتهاه پذیرفتا شاده هام شافاهی و هام نتبای نشااب مایگیارد نا
هویتهاه و روابط جاعی در گروهها را شکئ میدهد و اهداف و اباار مواسب براه دستیابی با
اهداف امویتی را مشخص میسازد )Howlett,2006:3 .بر مبواه این تعااریف مایتاوان اظهاار
داشت فرهوگ راهبرده مجاوع اه از ناادها از قبیئ ساختارهاه استداللی زباان و اساتعارههاا
است ن از ریق صورببوده مفاهیم نقشی ،ب ایجاد ترجی اب راهبارده فراگیار و بلودمادب
مبادرب میورزد .در نانون فرهوگ راهبرده ،دیدگاه بازیگران در مورد استفاده از نیروه نماامی
و ارزشها و ایدههاه جامع در مورد چگونگی و زمان استفاده از زور قرار دارد.
فرهوگ راهبرده با فرهوگ نمامی یکی نیست فرهوگ نمامی نوعی فرهوگساازمانی اسات
ن از ساختار اجتااعی بسیار موسجمتره برخاوردار اسات و در مقایسا باا فرهواگ راهبارده
متریرهاه ناتره را در بر میگیرد  .)Miller,2014: 24در حالی ن مفهوم فرهوگ راهبارده
بسیار گسترده است و دربرگیرنده بسترهاه سیاسی ،اجتااعی ،تاریخی یا جررافیایی مایباشاد.
مفهوم فرهوگ راهبرده در داخئ مجاوع سلسل مراتبی فرهوگی مرتبط با سیاست خاارجی و
امویتی قرار دارد .فرهوگ سیاسی در رأآ این سلسل مراتب میباشد ن شامئ عواصار فرهوگای
مرتبط با حوزه سیاسی و در برگیرنده ایستارهایی درباره نق ی نشور در سیاستهاه جهانی
است .در داخئ فرهوگ سیاسی ،فرهوگ امویت ملی و اعتقاداب مرتبط با حوزه سیاست امویتای
ازجال جوب هاه سیاسی استفاده از نیروه نمامی قرار دارد .فرهوگ راهبارده یکای از عواصار
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فرهوگ امویت ملی است ن در مورد مساحئ مربوط با اساتفاده از اباارهااه نماامی در رواباط
خارجی تاایم میگیرد .ب عبارب دقیقتر فرهوگ راهبرده شیوهاه از تفکر دربااره تهدیاد یاا
استفاده از زور براه اهداف سیاسی و یا اقدام راهبرده است .)Gray,2006: 7
موطق فرهوگ راهبرده مبتوی بر این دیدگاه اساسی است ن ایدههاا و ارزشهااه جاعای
درباره استفاده از زور عامئ بسیار مهای در زمیو تدوین و اجراه سیاساتهااه امویتای دولات
است .ب عباربدیگر ،در نانون هر دولت یا جامع امویتی یفی از ارزشها و اعتقاداب مشاترک
در ارتباط با استفاده از زور قرار دارد و فرایود تاایمگیره در موضاوعاب دفااعی یا سااختار
تجرده و متالب نیست؛ بلک مبتوی بر اعتقاداب سوتها و هویت فرهوگی هر دولت اسات نا
از فرهوگ راهبردهاش ترذی مینود )Margaras,1999:4 .از این مومر ،ارزشهاا و اعتقااداب
فرهوگی ب مباب ی لوا ملی براه شکئدهی با برداشاتهاا از حاوادث و هادایت پاساخهااه
اجتااعی عائ مینوود و تاایمگیرندگان نمامی باید بر مبواه این چارچومهاه فکاره عاائ
ناایود .این چارچومهاه فکره ب تاایمگیرندگان سیاسی و نمامی میگوید ن چگونا عاائ
نوود ،چگون اهدافشان را تعریف ناایود و از چ اباارهاه براه دستیابی ب هدف خاود اساتفاده
ناایود .بدون چوین چارچوبیهاه فکره برنام ریاه و آمادهسازه جده براه جوگ ناایتواناد
صورب گیرد .ازاینرو ،ما در فرهوگ راهبرده با ی الگوه عقالنی جهانشاول مواجا نیساتیم
بلک با عقالنیت م دود هاراه با عقالنیت انطباقی و فرایودهاه عقالنی مواج هستیم ن با ماا
امکان فهم اقداماب سایر نشورها بر مبواه انگیاهها و الگوهاه رفتااره خاود آنهاا و هاچواین
برداشت و ارزیابی آنها از تهدیداب را میدهد .)Johnston,1995:34
فرهوگ راهبرده ب مباب ی نمام ناادین از دو بخا تشاکیئ شاده اسات .بخا نخسات
مرنب از مفروضاب اساسی درباره نمم م یط راهبرده است؛ یعوی  -1نق جوگ در امور انسانی
آیا جوگ امره اجتوامناپذیر است یا ی ان راف در امور انسانی م سوم میشاود )  -6ماهیات
دشاوی و تهدیداب آیا بازه با حاصئ جاو جبره صافر اسات یاا حاصائ جااو جباره متریار
است )  -3نارآمده استفاده از نیروه نمامی آیا نیروه نمامی توانایی نوترل پیامدها و حاذف
تهدیداب را دارد و آیا شرایط م یطی براه استفاده از نیارو مواساب اسات ) .ایان سا عواار
پارادایم اصلی فرهوگ راهبرده را تشکیئ میدهود و باا اساتفاده از مواابو تااریخی و ارزشهاا،
ا العاب الزم براه ناه عدم قطعیتها در م یط راهبرده را فراهم میآورند.
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بخ دوم مرنب از پی فرضهایی در مورد سطح عالیاتی و درباره گایوا هااه مطلاوم و
مواسب براه مقابل با تهدیداب م یطی است .در این بخ باید ب ایان سا ساؤال پاساخ داده
شود ن  -1تکرار خشونت در امور نم یا زیاد)  -6تعداد بازه با حاصئ جاو جبره صفر نام
یا زیاد)  -3نارایی خشونت نم و یا زیاد) .نوع فرهوگ راهبرده هر نشور با توج ب نوع پاساخ
ب این سؤاالب متفاوب خواهد بود .)Johnston,1996: 46-47
فرهوگ راهبرده از عواصر مختلفی تشکیئ شده است ن هام عوامائ مااده و هام عوامائ
تیرماده را شامئ میشود و میتوان آنها را ب س دست نلی عوامئ فیایکای مانواد جررافیاا،
موابو بیعی ،ترییراب نسلی و فواوره) ،عوامئ سیاسی مانود تجربیاب تاریخی ،نمام سیاسای،
اعتقاداب نخبگان و سازمانهااه نماامی) و عوامائ فرهوگای و اجتاااعی مانواد اساطورههاا و
ناادها) تقسیم ناود .عالوه بر این ،هوجارهاه باین الاللای نیاا در فرهواگ راهبارده نشاورها
دخیئ میباشود .این هوجارها ب عووان اعتقاداب بینالاذهوی دربااره ماهیات جهاان در تعریاف
بازیگران ،نهادهاه آنها و نوع نو آنها مؤثر هساتود .البتا  ،بایاد ا عاان داشات نا وزن و
اهایت این عواصر در ها نشورها یکسان نیست و میاان تأثیرگذاره آنها با توج با م ایط
داخلی و خارجی نشورها متفاوب میباشد.
 .2مؤلفههای فرهنگ راهبردی رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی داراه دو ویژگی اساسی است نخست آنن ی دولت تازه تأسایس و در
حال تکوین میباشد .این ویژگی ناشی از اشرال سرزمینهاه اسالمی بعد از جواگ جهاانی دوم
خاوصاً بعد از جواگ  1129و مهااجرب یهودیاان نشاورهاه مختلاف با رژیام صهیونیساتی
می باشد .رژیم صهیونیستی تالش ناود با تأنید بر عواصر هویتی و موابو تاریخی انسجام داخلی
را در ی جامع نامتجانس حفظ نود و بسترهاه الزم براه مشروعیتیابی ب اقداماب خاود در
عرص خارجی را فراهم نااید .عامئ دوم ن با عامئ نخست ارتبااط مساتقیای دارد مخاصاات
والنی رژیم صهیونیستی با نشورهاه هاسای خود است .علت این مخاصات والنی نیا ناشی
از تاب سرزمینهاه نشورهاه اساالمی مایباشاد .ازایانرو ،عواصار تشاکیئدهواده فرهواگ
راهبرده رژیم صهیونیستی از این دو عامئ متأثر هستود و ما در ایوجا از میاان عوامائ ماؤثر در
تکوین فرهوگ راهبرده نشورها ب بررسی عواملی میپردازیم ن بیشاترین تاأثیر را در تادوین
فرهوگ راهبرده رژیم صهیونیستی دارند
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 .2.۱آسیبپذیری جغرافیایی :فقدان عمق راهبردی

فرهوگ راهبرده رژیم صهیونیستی بسیار متأثر از شرایط جررافیایی است و شرایط جررافیایی
نابوآ امویتی براه این رژیم م سوم میشود .رژیم صهیونیستی ی نشاور نوچا اسات نا
فاقد عاق راهبرده و موانو بیعی براه دفاع از خود میباشد و زیرساختارهاه جاعیتی ،صاوعتی
و نمامی آن نسبتاً متارنا هستود و در دسترآ ارت هاه نشورهاه عربی قارار دارناد .از ساوه
دیگر ،جاعیت این نشورها در مقایس با جاعیت نشورهاه هاسای بسیار اندک میباشد و تارانم
جاعیتی آن نیا بسیار زیاد است .رژیم صهیونیستی احساآ مینود ن عدم تقاارن بسایاره باین
آنها با نشورهاه عربی و اسالمی در زمیو وسعت ،جاعیت ،موابو و حتی نیاروه نماامی وجاود
دارد و نشورهاه هاسای از مایتهاه بسیاره در این زمیوا برخاوردار هساتود .ایان امار سابب
گردید ن رژیم صهیونیستی خود را ی نشور م اورشده تلقی نود نا در م اصاره نشاورهاه
دشان قرار دارد و در مقابئ حال نمامی گسترده بسیار آسیبپذیر میباشد.
هویت ت ت م اصاره باا هویات یهاوده باودن مارتبط مای باشاد نا م ااول تجربا
دوهاارسال زندگی ب صورب آواره یا دیاسپورا است .این امر موجر ب نوعی تقدیرگرایی راهبرده
شده است ن خود را در قالب آمادگی براه "پذیرش بادترین شارایط" و ایساتار "عادم امکاان
نوچ ترین اهاال و سستی" نشان میدهد  )Kopeć,2016:137در نتیج  ،مقاماب این رژیام
معتقدند انتقال جوگ ب مرزهاه دشان براه تضاین امویت آنها ضروره است.
در رژیم صهیونیستی این دیدگاه نلی وجود دارد ن تارف سرزمین ،تهدیداب امویتای را از
بین میبرد و هاچوین ب معوای ت قاق حاق تااریخی وعاده دادهشاده در نتاام عهاد عتیاق
میباشد.بدین جهت ،وقتی رژیم صهیونیستی در جوگ  1192بخشهایی از سرزمینهااه اعارام
ازجال بخ شرقی بیتالاقدآ را اشرال نارد بسایاره در ایان رژیام تاارف سارزمینهااه
اسالمی را نشان موهبت الهی دانستود  .)Kimmerling,2000:161درعاین حاال ،بسایاره در
رژیم صهیونیستی تارف این سرزمین را ب عووان ابااره براه چان زنای و مبابا عواار اساسای
براه پاسخگویی ب تهدیداب امویتی علی موجودیت و بهبود شارایط امویتای ایان رژیام تلقای
مینوود .آنها معتقدند تارف سرزمین موجب میشود ن مرزهاه این رژیم قابئ دفاع گاردد و
یا از آن براه مبادل در قبال موافقتنام هاه نمامی یا سیاسی استفاده ناود .حتی نسانی ن از
اسراحیئ باارگ رفاداره ماینوواد مبوااه ایان گساترش را ناارنرد امویتای سارزمینهااه
تارفشده میدانود ن حق تاریخی آنها .)Horowitz,1993:12
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ازاینرو موضوع عاق راهبرده و تضاین مرزهااه قابائ دفااع یکای از موضاوع اساسای در
مذانراب صلح بین رژیم صهیونیستی و دولاتهااه عربای اسات .رژیام صهیونیساتی خواساتار
نوترل روه دره اردن و ال اق بخ هاه وسیعی از نران باختره براه تضااین مرزهااه قابائ
دفاع و عاق راهبرده است .از سوه دیگر ،رژیم صهیونیستی براه نوترل جاعیات فلساطیویان
خاوصاً در موا ق اشرالی از سیاسات جداساازه مواا ق یهاودهنشاین از مواا ق فلساطیوی
استفاده نرد ن از حاایت گستردهاه در جامع رژیم صهیونیستی برخوردار میباشد .اتخا ایان
سیاست عالوه بر تأنید بر جداسازه هویتی  )Falke,2012:230ناشی از نابود مواابو نیاروه
انسان ی یا ناتوانی براه تشکیئ ارت داحاای باراه اعااال نوتارل روه جاعیات اعارام ت ات
حکومت دولت یهود بوده است .عالوه بر این ،شهرکهاه یهودهنشین ب مباب بخشی از ساامان
دفاعی و ب عواوان اباااره باراه تعیاین مرزهااه سیاسای و جررافیاایی مهام هساتود و رژیام
صهیونیستی خود را موظف ب دفاع از ها این شهرکها میداند حتی شهرکهایی ن خاار از
مرزهاه اختااص دادهشده ب دولت یهود قرار دارند.
 .2.2اسطورههای تاریخی یهودی

فقدان تجرب تاریخی مشترک و حضور گروه هاه یهوده از نشورها و قارههاه مختلف سبب
گردید ن رژیم صهیونیستی براه ایجاد انسجام و وحدب ملای از اساطورههااه تااریخی بسایار
نا بگیرد.لذا ،در رژیم صهیونیستی بی از هر نشور دیگار گذشات  ،حاال و آیواده با هام
مربوط هستود و تاریخ ی سالح قدرتاود است ن هم در ت والب داخلای و هام در مواقشااب
خارجی مورد استفاده قرار میگیرد .اسطورههاه تاریخی در حوزه داخلی ،ب عووان مبوایی باراه
عضویت نامئ و نوع رژیم و مرزهاه مطلوم رژیم با ناار مایروناد .اساطورههااه تااریخی در
موضوعاب خارجی ب هویت یهود شکئ می دهود و در تعیین مشروعیت موجودیت جامع یهاود
در موطق ب نار میروند .)Kimmerling, 2001:16
دو اسطوره ماسادا و شکست شورش بار نوخبا  )Bar-Kochbaن در سالهاه  91تا 139
بعد از میالد اتفاق افتادند مبواه هویتی دولت یهود را تشکیئ میدهود .اسطوره ماسادا ب حال
رومیها ب یهودیان در سال  91بعد از میالد اشاره دارد .در این زمان ،برخی از معتقدان یهاوده
ب قلع ماسادا نادی دریاه مرده در جووم رژیم صهیونیستی پواهوده شدند و ی چودین ماه
در م اصره سربازان رومی قرار داشتود .این گروه معتقد بودند ب جااه بردگای باراه رومایهاا
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ب عووان ی اقدام قهرمانان دست ب خودنشی دست جاعی بانواد .شاورش باار نوخباا با قیاام
یهودیان علی رومیها ب رهبره شاعون بار نوخبا در سال  136تا  139بعد از میالد اشاره دارد.
اسطوره سازان یهوده از حادث ماساادا با عواوان داساتانی از قهرماانی و جواگ باراه آزاده
استفاده مینوود و ماسادا نااد ترور و افتخار ملی و آمادگی براه جانفشانی براه و ن و ساابلی
براه جوگ براه تضاین بقا میباشد .آنها هاچوین از بار نوخبا ب عووان قادیس و ناااد قهرماان
ملی یاد مینوود .دو جوب ماسادا و بار نوخبا ناایانگر روح قهرمانی و عشق ب آزاده ملی اسات
ن باید احیا شود و نانون اصلی براه ملتسازه است .رژیم صهیونیساتی در زماان تأسایس ایان
رژیم و در جریان جوگ ش روزه 1129بسیار بر آنها تأنید مینرد .)Zerubavel, 2013:174
 .2.2استثنا گرایی

تاور رژیم صهیونیستی و قوم یهود از خود ب عووان ی دولت و قوم مستبوا در قلب تعریاف
این رژیم از مساحئ امویتیاش قرار دارد .استبواگرایی ب شکئدهی برداشت رژیم صهیونیستی از
تهدید و تعریف از موافو ملی و راهبردهاه نمامی و سیاسای اش ناا بسایاره نااود .بخا
عادهاه از جامع رژیم صهیونیستی و رهبران آنها معتقدند ن تجرب تااریخی یهاود و مسااحئ
امویتی آنها استبوایی است و خداوند مردم یهاود را با صاورب قاوم ویاژه خلاق نارده اسات.
 .)Merom,1999:411این تاور در بویادهاه فرهوگی تاریخی و راهبرده این رژیم ریش دارد
و خاستگاه آن ب نتام عهد عتیق برمیگردد ن مردم یهود را با عواوان ماردم برگایاده الهای
معرفی مینود .حوادث تاریخی نیا ب شکئدهی مبواه فرهوگی استبواگرایی نا نرده اسات.
ایان ایااده ب ا ااور گسااترده در رژیاام صهیونیسااتی شااایو اساات و بساایاره از سااانوان رژیاام
صهیونیستی ن بر مبواه مذهب یهود پرورش یافتود،بسیار ب آن اعتقاد دارند .براه مباال ،بان
گورین نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی اظهار داشت " الگوه حانم بر بشاریت مواساب ماا
نیست  ...زیرا الگوه حانم بر جهان ناقص است و ماا نا آن را مایپاذیریم و نا خاود را باا آن
تطبیق میدهیم" .)Merom, 1999:411
استبواگرایی از مومر ایجابی دربرگیرنده این اعتقاد است نا "یهاود چراتای باراه جهاان
است" و نق ویژهاه در تادن بشره دارد .استبواگرایی از مومر سلبی ب معوی "زندگی ت ات
فشار و م اصره دشاوان"" ،انکار حق بیعیشان باراه زنادگی" و "زنادگی داحاای در حالات
ترآ و تهدید" است .رژیم صهیونیستی از این استبواگرایای باراه توجیا اقاداماب خاود علیا
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در

فلسطیوی ها و متاایا ساختن خود از نشاورهاه موطقا با عواوان توهاا نشاور دمکراتیا
خاورمیان استفاده مینود .)Alam,2009:5
مبانی راهبرده تاویر رژیم صهیونیستی از استبواییگرایی مبتوی بار عواار عادم "تاوازن
قدرب بین اعرام و رژیم صهیونیستی"" ،برداشت از نیاب خاومتآمیا اعارام" و "برداشات از
رفتار تجاوزگران اعرام" است .بر مبواه این استبوا گرایی ،رژیم صهیونیستی خاود را با عواوان
نشوره ن درگیر ی مواقش بی سابق شده اسات با تااویر ماینشاد نا شاامئ دشااوی
ایدحولوژی تاامعیار ،روابط راهبرده نامواسب رفتار خاومتآمیا تیرقابئ تعدیئ اسات .پیاماد
امویتی این استبوا گرایی ،انتخام راهبرد بقاا و نساب امویات ملای ت ات هار شارایطی اسات
.)Merom, 1999:413
 .2.2دولت یهود

دولت یهود اباار اولی براه تکوین فرهوگ امویتی رژیم صهیونیستی است .این دولت اساسااً
ی دولت صهیونیستی میباشد .یکی از عواصر اصلی دولات صهیونیساتی ،روایات بازگشات با
سرزمین اصلی است .این روایت خواستار گردآوره یهودیان ها بخ هاه جهان براه ساکونت
در دولت صرفاً یهوده است .نگرش صهیونیستی معتقد اسات نا ماردم یهاود وجاود دارناد و
هاانود سایر ملتها ی ساخت اجتااعی است و باید از حق تعیاین سرنوشات برخاوردار باشاد
 .)West,2003:7از این رو "قانون بازگشت" ب ها یهاوده هاا حاق اقامات در ایان رژیام را
می دهد و هر یهوده ن ب رژیم صهیونیستی مهاجرب نوود از هاا حقاوق سیاسای و قاانونی
برخوردار خواهد بود  .) Tekiner,1991:48بار ایان اسااآ ،مقامااب رژیام صهیونیساتی فکار
می نوود ن ایجاد ی دولت یهوده در سرزمین اصلی فلسطین بدون استفاده از زور تیارماکن
است و اخرا سایر قومیت ها از سرزمین موعود براه ایجاد ی دولت صهیونیستی ضروره است
و اعرام توها زور را درک مینوود.
با توج ب این ن دولت رژیم صهیونیستی ی دولت اشرالگر یاا دولات پادگاانی م ساوم
می شود .نیروه نمامی نق اساسی در آن ایفا مینود و نیروه نمامی نق اساسای در تعیاین
ماهیت و جهاتگیاره سیاسای و نماامی آن دارد .نیاروه نماامی مهامتارین نهااد در فرایواد
تاایمگیره در زمیو مساحئ امویتی است و اتلب مشاتئ امویتی در اختیاار فرمانادهان ساابق

فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی 83/

ارت قرار دارد .این امر موجر ب تضعیف نق افراد و نهادهاه تیرنمامی خاوصااً وزارب اماور
خارج در موضوعاب مربوط ب مساحئ راهبرده شده است .)Paz,2015:13
ارت عوار اصلی و اساسی دولت ساازه و ملاتساازه در رژیام صهیونیساتی مایباشاد و نقا
اساسی در جامع پذیره مهاجران جدیاد دارد .نیروهااه نماامی رژیام صهیونیساتی با عواوان "دیاگ
هاواره در حال جوش" عائ مینود ن ن توها اختالفاب بین جوامو گوناگون یهاود را از باین مایبارد
بلک نقط ضعفهاه حاصئ از زندگی ب صورب دیاسپورا را نیا از باین مایبارد.)Merom, 1999:413 .
این نق ارت در جامع موجر ب تولید شبک تیررسای نمامی و تیرنمامی شده ن ن توها بار
حوزه امویت تسلط دارد بلک از موقعیت بسیار برتر در بسیاره از حوزه عاومی برخوردار اسات.
ب عبااربدیگار ،ارتا نقا حاشای اه در جامعا نادارد بلکا مایتاوان گفات ارتا رژیام
صهیونیستی ،جامع رژیم صهیونیستی را تشکیئ میدهد و جامعا رژیام صهیونیساتی ،ارتا
رژیم صهیونیستی را تشکیئ مایدهاد .ازایانرو ،در رژیام صهیونیساتی با قادرب نارم مانواد
دیپلااسی چودان توج نایشود و دیپلااسی بیشتر در راستاه تقویات بویا نماامی قارار دارد
.)Kopec, 2016: 138
ارت از ریق نمام سربازه ب القاه فرهوگ راهبرده در جامع اساراحیئ مایپاردازد .هار
مرد در رژیم صهیونیستی از سن  1۱تا  61سالگی ب مدب س سال و هر زن  1۱سال بایاد با
مدب دو سال در ارت خدمت نود .درحالین شهروندان عرم در رژیام صهیونیساتی از انجاام
خدمت نمامی معاف میباشود .عالوه براین ،هر مرد یهوده سانن در رژیم صهیونیستی تاا سان
 99سالگی باید ب عووان نیروه خیره خدمت نود .رژیم صهیونیستی داراه  191هااار نیاروه
سرباز و  911هاار نیروه خیره است و این سربازان موظف هستود ن حداقئ  69تا  32ساعت
مقاومت نوود تا بسیج مردمی سازماندهی شود )Giles,2009: 99 .ت قق ایان امار مواوط با
آموزش بسیار فراوان و پیچیا ده و برتاره فوااوره اسات .افاراد خیاره سااالن باراه آماوزش
فراخوانده می شود .این سطح از آمادگی با توج ب اندازه و موابو رژیم صهیونیستی بدون ناا
خارجی امکانپذیر نیست و ازاینرو این رژیم ب نا و حاایت مالی و نماامی آمریکاا وابسات
میباشد .نا هاه فوی و نمامی آمریکا ب رژیم صهیونیستی برتاره تسالی اتی و نماامی ایان
نشور علی نشورهاه هاسای را تضاین مینود .آمریکا ساالن دو تاا سا میلیاارد دالر ناا
نمامی در اختیار این نشور قرار می دهد .حاایت آمریکا از این رژیم عادتاً ناشی از حضور البای
قدرتاود صهیونیسم در آمریکا است.
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بدین ترتیب ارت ب عووان ی اباار قوه در جامع مدنی نفو مینود و حس تهدیاد داحاای و
نیاز ب قربانی شدن را در جامع تاریق مینود .خدمت در ارت از ضروریاب بهارهمواده از خادماب
رفاهی دولت و دستیابی ب مشاتئ با درآمد مواسب اسات .ارتا هاچواین تقاضااه فاایوادهاه بار
اقتااد و صوعت اسراییئ وارد میسازد و تقریباً  61 -12درصد هایو هاه دولت را ب خود اختاااص
میدهد .در ده  11۱1این مقدار در حدود  91درصد بوده است .عالوه بر این مجتاوهااه صاوعتی
نمامی نق عادهاه در تقویت تاویر رژیم صهیونیستی از خود با عواوان ملات در جواگ و حفاظ
برتره نمامی رژیم صهیونیستی در موطق دارد .)Giles,2007: 4
 .2.2حس آسیبپذیری و تنهایی

در هن مردم یهود ،رژیم صهیونیستی ب عووان رژیای توها ب تاویر نشیده شاده اسات نا باا
خطر فروپاشی فوره و تهدید ب نسئنشی مواج است .دو تجرب تاریخی چوین ترسای را با ماردم
یهود القا نردند .تجرب نخست ب برده گرفت شدن یهودیان توسط فراعو مار و رومایهاا و اساارب
آنها در بابئ اشاره دارد ن موجر ب تبعید آنها ب سرزمینهاه گوناگون و سرنوبی فرهواگ و زباان
عبره گردید  )Kimmerling,2001:173این تجرب نااد تعقیب و مجاازاب ماردم یهاود اسات نا
ب مباب فرایود نسئ زدایی ی ملت و پرانودگی آنها در سرزمینهاه گوناگون و ترییر اجباره دیان
یهودیان بازناایی میشود .تجرب دوم تالش نازهها براه نابوده یهودیان هولوناسات) اسات .ازنمار
یهودیان این دو تجرب تاریخی ناایانگر توهایی و بدون پشتیبان بودن یهودیاان و هاچواین ناایاانگر
وضعیت خطرناک یهود در ول تاریخ است ن نباید تکرار گردد.
در حال حاضر ،هولوناست در فرهوگ یهوده نااد ضعف ،عبرب آموزه و هشدار اسات .ایان
روایت تاریخی نق مهای در ایجاد ملی گرایی در رژیم صهیونیستی داشات اسات .هولوناسات
هم هویت جاعی رژیم صهیونیستی را شکئ داده و هام در اتلاب تااایااب سرنوشاتسااز در
تاریخ این رژیم نق داشت است  .)Zerubavel,2013:111هولوناست ،قرن بیستم را با روایت
ایجادشده در هااره دوم از تاریخ یهود پیوند میدهد .گذشت اه ن یادآور اخرا  ،تعقیب و ساایر
تالش مداوم براه بقا است .هولوناست هاچوین نانون اصلی سااخت هویات در زمیوا انااوا و
خوداتکایی است .بدین معوا ن مردم یهود در جهان توها هستود و ب عووان عا اه در جامعا
بینالاللی تلقی می شوند .از این مومر ،جهان ب دو اردوگاه یهود و تیر یهود تقسیم مایشاود و
اردوگاه تیر یهود نسبت ب یهود تهاجای هستود .ترنیب تجربا هولوناسات و روایات تااریخی
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یهود از تعقیب موجر ب نگرش هویتی گردید ن آنها خود را ب عووان قربانیان در تااریخ تلقای
نوود .این دو تجرب تاریخی حس آسیبپذیره و توهایی و مورد تهدیاد واقاوشادن موجودیات
ملت یهود را القا می نود .این دو تجرب هاچوین روایتی را ایجااد نردناد نا در آن حفاظ بقاا
مهمترین اولویت میباشد .)Tidy,2006:541
روابط بین اعرام و رژیم صهیونیستی نیا بر مبواه این حس آسیبپذیره و توهاایی تعریاف
شده است .نشورهاه عربی درصدد اناواه بینالاللی رژیم صهیونیستی برآمدناد و از هار گونا
روابط دیپلااتی و اقتااده باا آن خاودداره نردناد و در دوران جواگ سارد نیاا بسایاره از
نشورهاه بلوک شرق با اسراحیئ رابط نداشتود .ازاینرو م اد هیکئ مینویسد ازآنجان رژیام
صهیونیسااتی ی ا نشااور بااود مااا احساااآ مااینااردیم ن ا آن نبایااد وج اود داشاات باشااد
 .)Booth,2005:52این حس ترآ و توهایی ،اعرام را ب صورب ی نلیت واحد تعریف مینود
و مواقش اعرام و رژیم صهیونیستی را تیرقابئحئ میسازد.
چوین برداشتی موجر ب صورب بوده اهداف امویت ملی در قالب مفااهیم موفای مایگاردد
مانود "دوباره هرگا ن " اشاره ب هولوناست) و "ماسادا نباید بار دوم سقوط نود" میگاردد .در
چوین نگرشی بازه ب صورب حاصئ جاو جبره صافر اسات و رژیام صهیونیساتی بایاد آمااده
جوگ و پیروزه در جوگ باشد؛ زیرا هر نوع شکست ب معوی پایاان ایان رژیام مایباا شاد .در
نتیج  ،هیچگون فضایی براه ماال و سازش وجود ندارد چران رژیم صهیونیستی را تضاعیف
مینود .)Merom, 1999: 416
 .2فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم اشغالگر قدس
فرهوگ راهبرده رژیم صهیونیستی ی هفت ده گذشت ب خوبی تکوین یافت اسات .ایان
فرهوگ ناشی از روندهاه متعاملی است ن ریش در بسترهاه اجتاااعی و تااریخی ایان رژیام
دارد .در قلب فرهوگ امویتی اسراحیئ ی برداشت تهدیدآمیا و تیرقابئ ترییر از جهاان عارم و
جهان اسالم وجود دارد .این تهدید ب صورب دایره مت ادالارناه مای باشاد نا در مرناا آن
تهدید فلسطین قرار دارد ن شامئ شهروندان فلسطیوی سانن در موا ق اشرالی و فلساطیویان
سانن در نشورهاه دیگر می باشد .این حلق از ریق اقداماتی مانود حاالب شهادب لبانا یاا
چریکی ،تهدید اصلی علی رژیم صهیونیستی م سوم میشوند.
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در حلق بعده دولتهاه عرم هاسای رژیم صهیونیستی یعوی لبوان ،مار ،ساوری و اردن
قرار دارند .این تهدید عادت ًا در قالاب تهاجاااب باین مارزه اسات و شاامئ حااالب از ساوه
حاماهلل و فلسطیویها تا حاالب وسیو توسط ارت عرم میباشد .وراه این حلق سایر اعارام
و نشورهاه مسلاان مانود ایران ،عراق ،عربستان ،ترنی و حتی پانستان قرار دارناد .با ل اا
سوتی این نشورها ب عووان تهدید دور تلقی میشوند؛ اما استفاده صدام حسین از موش علیا
اسراحیئ و حاایت ایران از حااآ و حاماهلل توانایی دولتهاه پیرامونی براه ت ایئ صدم با
رژیم صهیونیستی را افاای داده است.

از این رو ،رژیم صهیونیستی معتقد است ن "جوگ علی اعرام اجتوامناپاذیر" اسات و یا
امر انتخابی نیست ،رژیم صهیونیستی هاواره در "حالت جوگی" قارار دارد ،تهدیاد وجاوده علیا
این رژیم بسیار جده است و جوگ توها اباار براه مقابل با ایان تهدیاداب اسات .ایان جواگ با
خا ر وسعت و جاعیت نشورهاه هاسای از ی سو و خاومت تاریخی آنها با یهودیان هیچگااه
نایتواند دفاعی باشد بلک باید ب صورب تهااجای و مبتوای بار تخریاب نامائ نیروهااه دشاان
ب مومور از بین بردن قدرب تهاجای آنها باشد .چرا ن اگر مورد حال واقو شود زمان الزم باراه
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آمادهسازه و وارد عائ ناودن نیروهاه خود را نخواهد داشت .حال تافلگیران یاوم نیپاور تاأثیر
روانشواختی عایقی بر آنها گذاشت و موجر ب تقویت نگارش "حالا نخسات" علیا دشااوان
گردید .پیامد عالی این راهبرد اشرال سرزمینهاه نشورهاه هاسای و درنتیج ایجااد مواا قی
ب عووان موا ق حاحئ یا موطق امویتای اسات .از ایان رو اساراحیئ از قبائ اقاداماتی را با عواوان
"خطوط قرما" خود تعیین و آنها را ب دشاوان خود اعالم ناود .)Darke:2002:195
ی اجااع ملی قوه در رژیم صهیونیستی وجود دارد مبوی بر اینن تلب بار تهدیاداب بار
بقاه وجوده نشور را توها از ریق خوداتکایی و ایجاد قدرب نماامی مساتقئ مایتاوان بر ارف
ناود .چران قدربهاه بارگ ،آنها را در مواقو حساآ رد نردند یا در زمانهااه مختلاف ایان
رژیم را مجبور ب عقبنشیوی و جلوگیره از حاالب پای دساتان ناودناد .)Freilich,2018:40
براه مبال ازنمر مقاماب رژیم صهیونیستی سیاست آمریکا در قبال برناما هسات اه ایاران ناونا
ناملی از نادیده گرفتن تهدیداب علی بقاه این رژیم است .چران از نمر مقاماب این رژیام برجاام
ن توها برنام هست اه ایران را نابود ناینود بلک بسترهاه الزم را باراه هسات اه شادن ایاران را
فراهم می نااید .عالوه براین مقاماب ایان رژیام هااواره خواساتار اقادام نماامی علیا تأسیسااب
هست اه ایران چ ب صورب ی جانب و چ از سوه آمریکا بودند ن ماورد موافقات دولات اوباماا
قرار نگرفت .ازاینرو نتانیاهو برنام هسات اه ایاران را یاادآور دوران هولوناسات دانسات و اظهاار
داشت اگر جهان دست ب اقدام ناد موجر ب ژنو ساید یا نسئنشی قومی میگردد .درنتیجا رژیام
صهیونیستی شدیداً از خرو آمریکا از برجام و فشار علی ایران در دوران ترامپ استقبال نرد.
بر این اساآ ،راهبرد نمامی اصلی رژیم صهیونیستی مبتوی بر بازدارندگی و در قالاب حفاظ
وضو موجود است .این امر آنها را ب سات تقویت قدرب نمامی رهواون مینود با ن اوهنا
رژیم صهیونیستی باید هاواره نسبت ب هاسایگان خاود از برتاره راهبارده برخاوردار باشاد.
مبواه این بازدارندگی ،ساالحهااه نشاتارجاعی اسات؛ از ایان رو ایان رژیام شادیداً مخاالف
دستیابی نشورهاه هاسای ب سالحهاه نشتارجاعی خاوصاً سالح هست اه مایباشاد ،ولای
براه جلوگیره از اناواه بین الاللی و جلوگیره از ت ری دشااوی بیشاتر اعارام ساالحهااه
نشتارجاعی خاوصاً سالح هست اه باید مخفی نگ داشت میشود .)Giles,2009:98
شکست در بازدارندگی ب معوی نابوده رژیم صهیونیستی خواهد بود .ازاینرو این رژیام در
پاسخ ب حاالب نامتقارن از سوه حام اهلل و حااآ نا با ناوعی سیاسات بازدارنادگی رژیام
صهیونیستی را ب چال مینشود از سیاست انتقامجویان ب عبارب دقیقتر "هاااران چشام در
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مقابئ ی چشم" استفاده مینود .هدف از این سیاسات ت ایائ "صادماب بسایار گساترده و
تیرقابئت ائ" ب حال نوودگان است  .)Sondhaus,2006:81بار ایان اسااآ داگاان رحایس
موساد در خالل جوگ  6112اظهار داشت "اگر ما در این جوگ پیروز نشویم ساعت شیش عار
ما شروع ب ترک مینود"  .)Freilich,2018:40هدف اسراحیئ از حاالب تالفیجویان شدید و
گسترده خاوصاً حال ب زیرساختارهاه اساسی نشورهاه عربی هاانود حالا با تأسیسااب
شهر بیروب در سال  )6112وادار ساختن نشاورهاه عربای با جلاوگیره از حااالب از ساوه
حاماهلل یا حااآ است.
عالوه بر این ،هرگاه رژیم صهیونیستی احساآ نود ن این برتره راهبرده در حاال ترییار
است و یا بازدارندگی در حال شکست است و یا خطر جده بقاه این رژیم را ب خطر میانادازد
ب صورب پی دستان دست ب اقدام نمامی میزند .رژیم صهیونیستی در این حااالب دو هادف
را ب عووان اهداف نمامی خود انتخام می نود نخساتین هادف جلاوگیره از تهااجم نیروهااه
دشان و انتقال جوگ ب سرزمین دشان با هدف ایجاد عاق راهبرده اسات .چارا نا بهتارین
دفاع ،حال می باشد .هدف دیگر جلوگیره از افاای مواقش و پایاان ساریو مواقشا باا نتاایج
مببت است .چران جوگهاه والنی و شدید صدماب اساسی بر جامع اسراحیئ ت ایئ نواد و
بقاه نشور را ب خطر میاندازد .)Rodman,2001: 71
اما وقتی رژیم صهیونیستی در حالت "جوگ تخاصای فعال" قارار نداشات باشاد در حالات
"جوگ خاموش" قارار دارد  .)Horowitz,1993:12جواگ خااموش عاادتاً علیا نشاورهایی
صورب میگیرد ن در حلق سوم تهدیداب علیا رژیام صهیونیساتی قارار دارناد .ازنمار رژیام
صهیونیستی این نشورها یا داراه سالحهاه نشتارجاعی و اباار پرتاام آن هساتود و یاا باراه
دستیابی ب سالح هاه نشتارجاعی و اباار پرتاام آن تاالش ماینوواد .رژیام صهیونیساتی در
حالت جوگ خاموش ب اقد ام نماامی پیشاگیران دسات خواهاد زد و هادف آن ،از باین باردن
توانایی تهاجای دشان است حتی اگر مقاصد تهاجای آن مشخص نشده باشد مانود حالا با
اوزیراک عراق .از هاین رو رژیم صهیونیستی در نوار مخالفت با برنام هست اه صلحآمیا ایاران
هاواره با برنام موشکی ایران نیا مخالفت مینرد .ناودار زیر نگرش رژیم صهیونیساتی نسابت
ب تهدیداب علی خود و راهبردهاه مواسب براه مقابل با آن را نشان میدهد.
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نتیجهگیری
عواصر فرهوگ راهبرده رژیم صهیونیساتی ،م ایط راهبارده آن را بسایار تهدیادآمیا با تااویر
می نشود .بر مبواه این فرهوگ راهبرده موجودیات دولات یهاود در معارض خطار جاده قارار دارد،
خاومت اعرام و جهان اسالم علی رژیم صهیونیستی تیر قابئ حئ است .در نتیج جوگ اجتوامناپذیر
میباشد و با توج ب سوابق و تجرب تاریخی توها راه حفظ بقا ،خوداتکایی است .ازاینرو از نمار مقامااب
سیاسی و نمامی این رژیم ،علیرتم ترییراب مهم و جده در موطق خاورمیان مانود قرارداد صالح نااپ
دیوید و سقوط صدام ،تهدیداب اصلی یعوی تهدید علی بقاه این نشور ترییر نکرده اسات .نااودار زیار
رابط بین فرهوگ راهبرده رژیم صهیونیستی و راهبرد نمامی آن را نشان میدهد.
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از این رو در حال حاضر تاایمگیرنادگان سیاسای و نماامی رژیام صهیونیساتی معتقدناد
بازیگران تیردولتی یعوی حااآ و حاماهلل و نشورهاه پیرامونی یعوی ایران مهمتارین تهدیاد
علی بقاه این رژیم میباشود و دستیابی این چالشگران ب سالح هست اه و موشکی مهامتارین
تهدید علی بقاه این رژیم م سوم میشود چران برتره نمامی رژیم صهیونیستی خاوصااً در
حوزه هست اه و موشکی را ب چال مینشد .آنها توان موشاکی و برناما هسات اه ایاران را
ب عووان تهدیده جده علی بقاه خود احساآ مینوود و تاام تاوان خاود را باراه مقابلا باا
برنام موشکی و هست اه ایران ب نار خواهود گرفت .بر این اساآ میتوان ایانگونا اساتوباط
ناود اگر فشارهاه بینالاللی نتوانست مانو از پیشرفت برنام هست اه و موشکی ایاران شاود و
یا آنها احساآ ناایود خطر علی بقاه آنها بسیار جده و حاد است دسات با اقادام نماامی
پیشگیران علی ایران خواهود زد .هاچوین بر مبواه این نگرش آنهاا حضاور نماامی ایاران در
سوری خاوصاً در موا ق نادی ب بلوده هاه جوالن را تهدید جده علیا بقااه خاود تلقای
می نوود .بر هاین اساآ رژیم صهیونیستی براه جلوگیره از تقویت تاوان نماامی ایاران ای
چود سال گذشت صدها بار اهداف ایران در سوری را مورد حال قرار داده است.
پیامد این فرهوگ راهبرده ایجاد معااه امویتی در سطح موطقا اسات .رژیام صهیونیساتی بار
مبواه عواصر فرهوگ راهبرده خود م یط موطق اه را بسیار پرآشوم و تهدیدزا تلقی مینواد و بار
این اساآ دست ب اقداماب تهاجای میزند .در مقابئ نشورهاه موطقا باراه مقابلا باا تهدیاداب
رژیم صهیونیستی ،توان دفاعی خود را افاای میدهود .از نمر مقاماب رژیام صهیونیساتی ،افااای
توان دفاعی نشورهاه موطق ب موال تاحید نگرش آنها نسبت ب اعرام است.
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