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مقدمه

عاموس یادلین]۱[ مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق کمیته 

عنوان  تحت  یادداشتی  انتشار  با  اکترب ۲۰۱۶  تاریخ ۱۹  در  رژیم،  این  ارتش  اطالعات 

»بازدارندگی، اشتباه محاسباتی و دور بعدی جنگ«]۲[ به بررسی وضعیت دو جبهه شمالی 

و جنوبی رژیم صهیونیستی )حزب الله و حماس( پرداخته است. او در پایان با طرح ده سؤال 

خواستار آن است که قبل از آغاز هر جنگی از سوی رژیم، ابتدا این سؤاالت مورد بررسی قرار 

گیرد. عاموس یادلین با توجه به پیشینه  و جایگاه کنونی اش، همواره یکی از شخصیت های 

تأثیرگذار در سیاست گذاری های رژیم صهیونیستی بوده و مورد توجه رسانه هاست.

اندیشکده راهربدی تبیین
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1- رخدادهای امنیتی جدید در دو جبهه شمال و جنوب

رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در یادداشت خود ابتدا با ذکر دو اتفاق در جبهه 

شمالی و جنوبی رژیم صهیونیستی، سعی دارد توجه مخاطب را به تغییر وضعیت در این دو جبهه جلب 

نماید. وی جمالت اولیه یادداشت خود را این گونه آغاز می کند:

»رخدادهای امنیتی اخیر در شمال و جنوب ارسائیل توجهات را به سوی قابل اشتعال ترین جبهه 

یعنی علیه حزب الله و حماس جلب کرد. در پنجم و ششم اکترب سال ۲۰۱۶ )۱۴ و ۱۵ مهر ۹۵( تعدادی 

موشک و خمپاره از سوی نوار غزه، توسط یک تشکیالت سلفِی افراطی شلیک شد که با پاسخ هوایی 

شدید ارسائیل مواجه شد. در همان زمان گزارشی مبنی بر دستگیری اعضای یگان حزب الله مستقر در 

شهر قجر]۳[ منترش شد. این یگان قصد انجام حمالتی در ارسائیل را داشت.«

یادلین با استناد به این دو اتفاق، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا رژیم صهیونیستی با نقطه 

عطفی در زمینه رویارویی با گروه های مقاومت در هر دو جبهه مواجه است؟ و آیا دور دیگری از نربد در 

شمال یا جنوب و یا هر دو رخ خواهد داد؟

2- بازدارندگی و ثبات در جبهه های شمال و جنوب

در ادامه یادداشت یادلین ادعا می نماید که رژیم صهیونیستی در دو جنگ اخیر خود در هر جبهه 

)جنگ ۳۳ روزه در جبهه شمال و ۵۱ روزه در جبهه جنوب( موفق به دست یابی به بازدارندگی قدرتمندی 

شده است. وی این بازدارندگی را ناشی از پرداخت هزینه هنگفت بازیگران هر دو جبهه ضد صهیونیستی 

)حزب الله و مقاومت نوار غزه( می داند.
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یادلین مدعی است در وضعیت فعلی، بازدارندگی در برابر حزب الله آزمون های حیاتی خود را با 

موفقیت پشت رس گذرانده است. ترورهای هدفمند رهربان حزب الله، حمله به کاروان های عظیم 

تسلیحاتی منتقل شده از سوریه به مقصد لبنان و باال بودن خسارت مالی حزب الله به دلیل حضور در 

سوریه، نمونه های مورد اشاره وی است.

یادلین در خصوص جبهه جنوبی مواردی چون درگیری حماس در مسائل داخلی، عدم بازسازی 

نوار غزه، مخدوش شدن مرشوعیت ملی حماس در اذهان عمومی، عدم خرسندی مردم از جنگ اخیر 

به دلیل خسارت های شدید در مقابل پیروزی های اندک، تخریب تونل ها، ضد اخوانی بودن حکومت 

سیسی و فاصله گرفنت سودان از ایران )یکی از راه های تأمین سالح حماس( را به عنوان مجموعه 

عواملی نام می برد که موجب بازدارندگی در جبهه جنوبی گردیده است.

یادلین مدعی است در وضعیت فعلی، بازدارندگی در برابر حزب الله آزمون های حیاتی خود را با 

موفقیت پشت رس گذرانده است. ترورهای هدفمند رهربان حزب الله، حمله به کاروان های عظیم 

تسلیحاتی منتقل شده از سوریه به مقصد لبنان و باال بودن خسارت مالی حزب الله به دلیل حضور در 

سوریه نمونه های مورد اشاره وی است.

3- جبهه شمال با ثبات تر از جبهه جنوبی

رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در بخشی از یادداشت خود می گوید:

»جبهه جنوبی نسبت به جبهه شمالی از ثبات کمرتی برخوردار است. دو طرف در جبهه شمالی در 

موقعیتی قرار دارند که کنرتل آن بسیار ساده تر است. علیرغم محدودیت ها، ارسائیل و حزب الله قادر به 

پیش بینی حرکت طرف دیگر هستند و به آسانی از وخامت جنگ جلوگیری کنند. عالوه بر این در شمال، 

هیچ عاملی وجود ندارد که موجب ایجاد اختالفات دامنه دار شود و خطر وخامت اوضاع را افزایش دهد. 
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در جبهه جنوبی اما اختالفی دائمی وجود دارد از جمله محدودیت در ورود و خروج، انسداد نیروی 

دریایی، حفر تونل به داخل ارسائیل و تنشی که مانع ادامه کار برای بازسازی زیربنای شهری در نوار غزه 

است. بعالوه، اوضاع در جبهه جنوبی به دلیل وجود بازیگران متعدد آن بسیار پیچیده است. ریخنت آتش 

از سوی تشکیالت سلفی در ارسائیل بیشرت به منظور تحریک حماس است تا اینکه به ارسائیل آسیب 

بزند. آن ها به درستی بر این باورند که چون ارسائیل حماس را مسئول این وضعیت در اراضی اش می داند، 

علیه این سازمان واکنش نشان خواهد داد.«

سخنان باال به خوبی روشن می سازد که وضعیت انفجاری نوار غزه و رفتار پیش دستانه مقاومت 

برای رهایی از وضعیت کنونی، یکی از دغدغه های نویسنده است. یادلین به  رصاحت ترس خود را از 

حمالت پیش دستانه مقاومت در نوار غزه این گونه بیان می نماید:

»اگرچه پرواضح است که با توجه به احتمال محاسبه اشتباه، پاسخ متقابل حماس دارای ابعاد 

خطرناکی است. به طور مثال چنانچه حماس احساس کند که دارایی های خود را به رسعت از دست 

می دهد و یا دچار تلفات بسیار زیادی در نوار غزه می شود، این امکان وجود دارد که ارسائیل با پاسخ شدید 

این سازمان مواجه شود و این راه میان بری برای رشوع دور دیگری از جنگ است.«

از  را  نویسنده در همین بخش، رصاحتاً ترس خود  این نکته هم رضوری است که  البته ذکر 

تالش های حزب الله بیان می نماید. یادلین تذکر می دهد که حزب الله به دنبال پاسخی به حمالت علیه 

کاروان تسلیحاتی اش است؛ اقدامات مخفی ای که در صورت نیاز مسئولیت آن را بر عهده نگیرد، اما 

تخریب های آشکاری از خود به جا بگذارند.
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4- منفعت کالن رژیم صهیونیستی؛ توازن میان حفظ آرامش و تقویت 
بازدارندگی

یادلین پس از توصیف وضعیت دو جبهه شمالی و جنوبی، پیشنهادات خود را مطرح می نماید. 

اصلی ترین پیشنهاد وی این است که منفعت کالن رژیم صهیونیستی در ایجاد امنیت و آرامش در 

مرزهایش با دو جبهه شمالی و جنوبی و متوقف ساخنت قدرت یابی حزب الله و مقاومت نوار غزه است. 

تحقق این منفعت نیازمند بازدارندگی قوی و آسیب رساندن به توان بازسازی نظامی آن هاست و تاکید 

می کند اگر رژیم صهیونیستی بین خواسته خود برای حفظ امنیت و آرامش و نیاز به تقویت بازدارندگی 

توازن ایجاد کند و از قدرتمند شدن گروه های مقاومت جلوگیری به عمل آورد، این منفعت کالن، حفظ 

و جنگ احتمالی به تأخیر خواهد افتاد. راهربد »توازن میان حفظ آرامش و تقویت بازدارندگی« به طور 

خالصه به این معناست که رژیم صهیونیستی ضمن آنکه باید مانع افزایش یا بازسازی قدرِت از دست 

رفته بازیگران دو جبهه شمالی و جنوبی از طریق تداوم حمالت به کاروان ها، محارصه، ترور رهربان و … 

شود، باید توجه داشته باشد که این فرآیند موجب برهم خوردن آرامش کنونی و سوق پیدا کردن وضعیت 

به سوی جنگ جدید نگردد. وی جبهه جنوبی را به دلیل وضعیت انفجاری نوار غزه، برای جنگ جدید 

مستعدتر می داند.

یادلین برای تحقق راهربد پیشنهادی خود یعنی »توازن میان حفظ آرامش و تقویت بازدارندگی« 

در جبهه شمالی می نویسد:

»آرامش، به پاس بازدارندگی قدرتمند ارسائیل به مدت بیش از یک دهه )به عقیده بعضی بازدارندگی 

دوطرفه(، درگیری های حزب الله در سوریه و ماهیت دینامیک دو طرف حفظ شده است. موضوع جلوگیری 

از باال بردن توان نظامی با سیاست تمرکز بر کیفیت آماد تسلیحاتی حزب الله )موشک های دقیق، پدافند 

هوایی، هواپیماهای بدون رسنشین، موشک های ضد ناو سطح پیما و تسلیحات شیمیایی( به دقت 

انجام می شود و به طور کلی از پذیرش مسئولیت در قبال حمالتی که فقط در سوریه انجام می گیرد، 

اجتناب می شود«
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اما یادلین در خصوص جبهه جنوب تذکر می دهد که فرماندهی پدافندی رژیم صهیونیستی باید 

نسبت به آرامش شکننده این منطقه حساس باشد و باید به ازای هر آتش احتمالی از سوی نوار غزه واکنش 

نشان دهد؛ حتی اگر این آتش از سوی گروه های سلفی برافروخته شود باز هم مسئولیت آن بر عهده 

حماس است و باید این امر را با واکنش های شدید به حماس نشان داد.

۵- سیاست »هر حمله، یک پاسخ«

خود  یادداشت  از  دیگری  بخش  در  صهیونیستی  رژیم  ارتش  اطالعات  کمیته  سابق  رئیس 

به بررسی سیاست »هر حمله، یک پاسخ« می پردازد. یادلین این اصل را یک امررضوری برای رژیم 

صهیونیستی می داند اما نکته ای که مدنظر وی است، انتقاد از پیش بینی  پذیر شدن رفتار مقابله به  مثل 

رژیم صهیونیستی است. به باور وی عدم اطمینان درباره واکنش رژیم صهیونیستی است که دشمنانش 

را مهار کرده و خواهد کرد؛ زیرا این امر موجب می شود تصمیم گیری برای حماس و حزب الله آن هم در 

زمانی که در وضعیت دشوار قرار دارند، سخت شود.

یادلین مدعی است جنگ ۳۳ روزه، عدم اطمینان درباره واکنش رژیم صهیونیستی را ایجاد نموده 

و یکی از مهم ترین دستاوردهای آن جنگ است:

»یکی از مهم ترین دستاوردهای جنگ دوم لبنان از دست دادن اعتماد نرصالله در پیش بینی 

واکنش های ارسائیل بود.«

این جمله نشان از آن دارد که ذهنیت بسیاری از تحلیل گران و تصمیم سازان رژیم صهیونیستی 

آن است که حزب الله از جنگ ۳۳ روزه تاکنون، با توجه به حجم پاسخ این رژیم در سال ۲۰۰۶، از وقوع 

درگیری کالن با رژیم صهیونیستی ابا و اکراه دارد.
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لذا به نظر می رسد حزب الله و مقاومت در نوار غزه باید به دنبال اتخاذ سیاست ها و راهربدهایی باشند 

که ذهنیت مسئولین رژیم صهیونیستی در خصوص اطمینان از عدم رخداد جنگی جدید از سوی طرفین 

دو جبهه، خدشه دار شود. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، راهربد ایجاد توازن میان حفظ آرامش و 

تقویت بازدارندگی از طریق حمله به پایگاه ها یا کاروان ها به صورت محدود، برای رژیم صهیونیستی قابل 

 اعتماد و اطمینان نخواهد بود. سخنان یادلین بر این مفروض است که بازدارندگی در مقابل حزب الله با 

حمله به کاروان های آن، آزمون خود را پس داده و قابل تداوم است. لذا حزب الله باید سیاستی را اتخاذ 

نماید که رژیم صهیونیستی هزینه این اقدامات را برای خویش مبهم و غیر پیش بینی بداند نه یک امر 

آزموده شده.

 البته ناگفته نماند که برخالف برخی ادعاهای مطرح شده در یادداشت یادلین، حزب الله پس 

از ورود به سوریه، ضمن کسب تجربه، عملیات های آفندی را نیز تمرین کرده است؛ موضوعی که در 

اظهارات برخی مسئولین رژیم صهیونیستی در خصوص اقدامات حزب الله در جوالن و الجلیل به چشم 

می خورد که به عدم ترس حزب الله و آمادگی مقاومت لبنان برای جنگی جدید اقرار می نمایند.

انتقاد به پیش بینی پذیر شدن رفتار رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های 

بازدارندگی، از نکات مهم مورد اشاره یادلین است.

6- سؤاالت ده گانه

به نظر می رسد یادلین در یادداشت خود به دنبال توجیه رضوری بودن ادامه وضعیت فعلی و به 

تأخیر انداخنت جنگ در دو جبهه شمالی و جنوبی است. اما وی در پایان یادداشت خود ضمن تأکید بر 

آمادگی همیشه برای روبرو شدن با جنگ جدیدی که به دلیل اشتباه محاسباتی از سوی طرفین، امکان 

رخ دادنش وجود دارد، ده سؤال را مطرح می کند.
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یادلین با حمالتی به نتانیاهو بدون اسم آوردن از او، خواستار آن است که رژیم صهیونیستی نباید 

بار دیگر بدون برنامه ریزی وارد جنگی مثل آنچه در عملیات صخره استوار اتفاق افتاد، بشود؛ جنگی که 

به اعرتاف وی ۵۱ روز به طول انجامید و بدون هیچ گونه دستاوردی به منظور جلوگیری از باال بردن توان 

نظامی حماس، پایان یافت.

برخی از مباحث مطرح شده در سؤاالت ده گانه عبارت اند  از:

• رژیم صهیونیستی به دنبال کدام هدف اسرتاتژیک است؟ الزامات هر هدف جایگزین چیست؟

• اهرم اصلی برای دستیابی به این هدف، به طور مستقیم یا غیرمستقیم چیست؟

• چگونه کارزار سیاسی در سطح بین املللی و منطقه ای هدایت خواهد شد؟

• به طور کلی مذاکرات در خصوص تصمیمات شورای امنیت چه زمانی و چگونه انجام خواهد گرفت؟

• آیا از بازیگران بین املللی و منطقه ای می توان در کوتاه کردن عملیات و رسیدن به اهداف آن بهره 

جست؟

• مدیریت صحیح زمان برای عملیات چیست؟

• کیفیت و سطح اطالعات رژیم صهیونیستی درباره توانمندی ها و نیات محور مقاومت چه مقدار است؟

• رژیم صهیونیستی چه موقع و به چه طریقی غافل گیر خواهد شد؟

• رژیم صهیونیستی حمالت هدفمند علیه رهربان مقاومت را چگونه مدیریت خواهد کرد؟

• خطرات ایجاد یک جبهه ثانویه به طور هم زمان چیست و چگونه می توان در برابر این احتمال آماده شد؟
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یادلین پس از مطرح کردن سؤاالت خود، در کنایه ای شدیداللحن به شیوه مدیریتی نتانیاهو 

می گوید:

»هر کدام از این مباحث مطرح شده )سؤاالت ده گانه( نیازمند مشورت عمیق کابینه است که باید 

قبل از رشوع درگیری ها به آن ها پرداخته شود، نه در خالل آن و یا بعد از جنگ آن هم در برابر کمیسیون! 

یک رهربی متعهد زمان بندی صحیح و متناسبی را برای انجام عملیات انتخاب می کند و اجازه نمی دهد 

که وخامت کنرتل نشده اوضاع، زمان بندی و انجام عملیات را دیکته کند.«

نویسنده معتقد است حماس از منظر تسلیحاتی و جنبه های دیگر قدرت، هنوز به وضعیت پیش از 

جنگ ۵۱ روزه بازنگشته و رو به تضعیف است و این تصور می تواند تل آویو را به ادامه وضعیت محارصه 

نوار غزه تشویق نماید.

7- نکاتی از البه الی یادداشت

در پایان، به صورت تیرتوار و مخترص به برخی نکات و ادعاهای مطرح شده در یادداشت عاموس 

یادلین، مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق کمیته اطالعات ارتش این رژیم 

پرداخته خواهد می شود:

• این یادداشت در حالی رسانه ای شده که بسیاری از تحلیل گران و مسئولین رژیم صهیونیستی، جنگ 

آتی با حزب الله لبنان را حتمی می دانند.

• مقاله در سه بخش نوشته شده است: بخش نخست توصیف وضعیت کنونی، بخش دوم تحلیل و 

بخش سوم شامل توصیه هاست که برخی از آن ها غیرمستقیم و در قالب سؤال مطرح شده است.
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• کلیدواژه و هدف این یادداشت را می توان توجیه راهربد »توازن میان حفظ آرامش و تقویت بازدارندگی« 

برای وضعیت کنونی دانست. یادلین این راهربد را تأمین کننده منفعت کالن رژیم صهیونیستی می داند.

به این معناست که رژیم  بازدارندگی« به طور خالصه  • راهربد »توازن میان حفظ آرامش و تقویت 

صهیونیستی ضمن آن که باید مانع افزایش یا بازسازی قدرِت از دست رفته بازیگران دو جبهه شمالی و 

جنوبی از طریق تداوم حمالت به کاروان ها، محارصه، ترور رهربان و … شود، باید توجه داشته باشد که 

این فرآیند موجب برهم خوردن آرامش کنونی و سوق پیدا کردن وضعیت به سوی جنگ جدید نگردد. وی 

جبهه جنوبی را به دلیل وضعیت انفجاری نوار غزه، برای جنگ جدید مستعدتر می داند.

• نویسنده تأکید فراوانی بر اکراه حزب الله از جنگی جدید به واسطه تجربه جنگ ۳۳ روزه دارد و یکی 

از پیامدهای این جنگ را از دست رفنت اعتماد نرصالله در پیش بینی رفتار واکنشی رژیم صهیونیستی و 

هم چنین ایجاد بازدارندگی در جبهه شمالی می داند.

• توانایی و نقش گروه های سلفی نوار غزه را در برهم زدن وضعیت کنونی، مهم وجدی معرفی است.

• نویسنده اقرار می نماید هدف گروه های سلفی در نوار غزه از شلیک موشک، ایجاد بهانه برای حمله 

رژیم صهیونیستی به حماس و تضعیف این جنبش مقاومتی است.

• نویسنده معتقد است حماس از منظر تسلیحاتی و جنبه های دیگر قدرت، هنوز به وضعیت پیش از جنگ 

۵۱ روزه بازنگشته و رو به تضعیف است و این تصور می تواند تل آویو را به ادامه وضعیت محارصه نوار غزه 

تشویق نماید.

• نویسنده غیرمستقیم اقرار می نماید که بحران سوریه و شکست دیگر انقالب های منطقه، کمک شایانی 

به بازدارندگی در دو جبهه نموده است. حضور حزب الله در سوریه، قرار گرفنت سیسی در رأس قدرت 

مرص، به حاشیه رفنت مسئله فلسطین، فراموشی محارصه غزه و… بخشی از پیامدهای است که به سود 

رژیم صهیونیستی رقم خورده است.
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• یادلین ضمن مطرح کردن انتقادهای شدید به نتانیاهو مدعی است جنگ ۵۱ روزه بدون برنامه و راهربد 

رخ داد و نباید این شکست بی سابقه را تکرار کرد.

• در یادداشت، عدم آرمان گرایی و تالش برای نزدیک شدن به واقعیت و درک وضعیت فعلی به چشم 

می خورد.

• انتقاد به پیش بینی پذیر شدن رفتار رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های بازدارندگی 

از نکات مهم این یادداشت است.

[۱] Amos Yadlin

[۲]Amos Yadlin, “Deterrence, Miscalculation, and the Next Round

“October 19, 2016:

http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=12443

[۳] kafr rajar
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عاموس یادلین مدیر مرکز مطالعات امنیت ملی رژیم 

صهیونیستی و رئیس سابق کمیته اطالعات ارتش 

این رژیم، در تاریخ ۱۹ اکترب ۲۰۱۶ با انتشار یادداشتی 

دور  و  اشتباه محاسباتی  تحت عنوان »بازدارندگی، 

شمالی  جبهه  دو  وضعیت  بررسی  به  جنگ«  بعدی 

حماس(  و  )حزب الله  صهیونیستی  رژیم  جنوبی  و 

پرداخته و راهربد »توازن میان حفظ آرامش و تقویت 

بازدارندگی« را برای وضعیت کنونی رژیم توصیه نموده 

است.


