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رژیم صهیونیستی در تازه ترین جنایت خود در هشتم آبان ماه ۱۳۹6 یکی از تونل های 

جهاد اسالمی در نزدیکی پایگاه نظامی »کیسوفیم« در مرز غزه با فلسطین اشغالی را بمباران 

کرد. در این جنایت ۷ تن از اعضای »سرایا القدس« شاخه نظامی جهاد اسالمی به عالوه ۲ 

تن از اعضای گردان های »القسام« شاخه نظامی حماس به شهادت رسیدند و نزدیک به ۱5 

تن دیگر زخمی شدند. چنین حمالتی هر از چندگاه انجام می شود. فهم منطق چنین حمالتی 

در چارچوب راهبرد بازدارندگی رژیم صهیونیستی، عالوه بر شناخت رویکردهای نظامی 

این رژیم، می تواند در نهایت در طراحی واکنش های مناسب نیز موثر واقع شود. آن چه در 

ادامه می آید، تالشی است برای تشریح اصطالح »چمن زنی« که در چارچوب »بازدارندگی 

تجمعِی« این رژیم معنا می یابد.

 

می کوشد  تهدید  با  »الف«  بازیگر  مجازات،  پایه  بر  بازدارندگی  در 

دارایی های  اجرای عمل خاصی،  تفهیم کند که در صورت  بازیگر »ب«  به 

ارزشمندش را مورد هجوم قرار می دهد، به گونه ای که »ب« با محاسبه سود و 

زیان، از اجرای آن اقدام خاص منصرف شود. لذا ترس از مجازاتی سهمگین، 

بازدارنده ی »ب« است تا اقدام خاص علیه »الف« را مرتکب نشود.
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 بازدارندگی چیست؟

فارغ از بازدارندگی هسته ای و تحوالت آن پس از  فروپاشی شوروی،  بازدارندگی 

متعارف بر دو پایه می تواند صورت گیرد؛ ممانعت )انکار]۱[( و مجازات]۲[. در بازدارندگی 

بازیگر »ب« تفهیم کند که در  به  با تهدید می کوشد  بازیگر »الف«  بر پایه مجازات، 

صورت اجرای عمل خاصی، دارایی های ارزشمندش را مورد هجوم قرار می دهد، به گونه ای 

که »ب« با محاسبه سود و زیان، از اجرای آن اقدام خاص منصرف شود.]۳[ لذا ترس از 

مجازاتی سهمگین، بازدارنده ی »ب« است تا اقدام خاص علیه »الف« را مرتکب نشود. اگر 

»ب« در محاسبه ی عقالنی سود و زیان، سود خود از اقدام خاص را بیشتر از هزینه  های 

اما در  بازدارندگی شکست خورده است.  تلقی کند، عمال  اقدام  این  به  واکنش »الف« 

»الف«  بلکه  نیست  دارا  را  اصلی  محوریت  تهدید،  عنصر  ممانعت،  پایه  بر  بازدارندگی 

می کوشد »ب« را متقاعد کند که اگر دست به اقدام خشونت بار بزند، نمی تواند به اهداف 

سیاسی-نظامی خود دست یابد.]۴[ این بازدارندگی عمیقا به توان »الف« برای انتقال پیام 

به »ب« مرتبط است. اگر »الف« توان انتقال این پیام به »ب« را داشته باشد که »با اقدام 

خاص و هجومی تو، اهدافت محقق نمی شود« و از سویی »ب« نیز، ضمن دریافت این پیام، 

آن را متقاعدکننده یابد، عمال حمله ای از سوی »ب« به »الف« رخ نمی دهد و بازدارندگی 

محقق می شود.

یکی دیگر از مباحثی که ذیل بازدارندگی مطرح شده، شاخص های یک بازدارندگی 

موفق است. سه شرط بنیادین برای یک بازدارندگی موفق ذکر شده است؛]5[
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– ارتباطات: برقراری رابطه با حریف و آگاه ساختن او از قصد و نیت و حدود 

اعمال ممنوعه. دولت هایی می توانند از بازدارندگی به عنوان مدل استفاده کنند که از ابزار 

مناسب برای انتقال پیام های تهدیدآمیز برخوردار باشند. کانال های دیپلماتیک، کانال های 

اطالعاتی و اقدامات تحکیمی از جمله ضروریات انتقال درست تهدید به شمار می روند.

– توانایی همراه با عقالنیت: توانایی تحمیل 

خسارت غیرقابل تحمل بر دشمن و عقالنیت طرفین 

در محاسبه سود و هزینه احتمالی رفتارهای خود. 

در واقع بازیگر »الف« باید در مقابل حمله احتمالی 

بازیگر »ب«، دارای قدرت پاسخ دوم و واکنشی 

پرهزینه باشد و این توانایی از سوی »ب« درک 

نتیجه،  در  گردد.  موفق  بازدارندگی  تا  باشد  شده 

بازیگر  می شود که  ارزیابی  توانمند  زمانی  تهدید 

تهدیدشونده، وضعیت موجود را به درگیری ترجیح 

دهد. وقتی این رابطه معکوس شد، گفته می شود که 

تهدید فاقد توانایی است.

به  حریف  باور  و  واقعی  تهدید  اعتبار:   –

این که طرف مقابل از چنین توانایی ای برخوردار 

است. می توان سه عامل را در معتبرسازی تهدید 

مدنظر قرار داد؛ باور تهدید از سوی تهدیدشونده، 

دو  در  تجمعی  بازدارندگی 

سطح برای بازیگر بازدارنده موثر واقع 

سطحی  در  این که  نخست  می شود؛ 

او  نظامی  برتری  از  تصویری  کالن، 

این که در سطح  دوم  و  ایجاد می کند 

ُخرد، حمالت نظامی منجر به از میان 

اقدامات  یا  و  خاص  تهدیدات  رفتن 

برخی  می شود.  مقابل  طرف  خصمانه 

چارچوب  در  نظامی  حمالت  این  به 

 » »چمن زنی  تجمعی،  بازدارندگی 

کسی  اگر  که  معنا  این  به  گفته  اند، 

دهد،  شکست  را  دشمنش  نمی تواند 

را  او  یک بار  چندگاه  از  هر  می تواند 

او  تقویت  از  مانع  یا  و  تضعیف کند 

گردد.
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عقالنی بودن تهدید و ارزیابی اجرای تهدید از سوی تهدیدشونده با احتمال باال.

 

»چمن زنی« و »بازدارندگی تجمعی« رژیم صهیونیستی

بلکه  ندارد  اعراب  از  محلی  نظامی  حمله  بازدارندگی،  در  آمد،  آن چه  اساس  بر 

صرفا تهدیدهای معتبر است که در صورت انتقال پیام، کارساز خواهد بود. اما در بررسی 

الگوی بازدارندگی رژیم صهیونیستی علیه حزب اهلل و حماس، مفهومی به نام »بازدارندگی 

تجمعی]6[« قابل مشاهده است. در این نوع از بازدارندگی، برخالف تعاریف کالسیک، 

استفاده هم زمان از نیروی نظامی و تهدیدات در یک دوره طوالنی در دستور کار قرار 

می گیرد. بر این اساس بازدارندگی تجمعی در دو سطح برای بازیگر بازدارنده موثر واقع 

می شود؛ نخست این که در سطحی کالن، تصویری از برتری نظامی او ایجاد می کند و دوم 

این که در سطح ُخرد، حمالت نظامی منجر به از میان رفتن تهدیدات خاص و یا اقدامات 

خصمانه طرف مقابل می شود.]۷[ برخی به این حمالت نظامی  در چارچوب بازدارندگی 

تجمعی، »چمن زنی]8[« گفته  اند، به این معنا که اگر کسی نمی تواند دشمنش را شکست 

دهد، می تواند هر از چندگاه یک بار او را تضعیف کند و یا مانع از تقویت او گردد.]۹[ 

چنین شیوه ای دو گونه ی بازدارندگی یعنی بازدارندگی بر پایه ممانعت و مجازات را در پی 

خواهد داشت و فارغ از توانایی تهدید و معتبرسازی آن، به شکلی خاص و عینی به انتقال 

پیام به طرف مقابل می پردازد.
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»چمن زنی« رژیم صهیونیستی در مواجهه با حماس و حزب اهلل

»چمن زنی« به صورت مداوم در قبال حماس در حال اجراست.]۱0[ مصداق بارز 

چمن زنی در قبال حماس و گروه های مقاومت در غزه، جنگ های چندگانه ای است که 

از سال ۲008 تا کنون صورت گرفته است. چامسکی در این خصوص می گوید: »یکی از 

اقدامات دوره ای که اسرائیل آن را به صورت لطیفی »چمن زدن« نامیده است؛ به معنای 

قفسی که  اطمینان حاصل شود که حیوانات در  تا  است  ماهی درون حوض  به  شلیک 

برایشان درست کرده اید، البته پس از دوره ای که آتش بس نامیده می شود آرام بگیرند، 

دوره ای که به معنای رعایت آتش بس پیشنهادی اسرائیل از سوی حماس، آن هم زمانی که 

اسرائیل به نقض آن ادامه می دهد می باشد و سپس بر اثر تشدید اوضاع از سوی اسرائیل و 

واکنش حماس این آتش بس شکسته می شود. سپس شما دوباره دوره ای از »چمن  زدن« 

را خواهید داشت.«]۱۱[

اما می توان حمالت نقطه ای را هم بخشی از تاکتیک چمن زنی قلمداد کرد. همان گونه 

که در تعریف بازدارندگی تجمعی آمد، واکنش به تهدیدات خاص یا اقدامات خصمانه 

طرف مقابل، در سطح ُخرد این نوع از بازدارندگی قابل تحلیل است. لذا حمالتی که رژیم 

صهیونیستی به صورت مداوم در طول سال به برخی مناطق نوار غزه انجام داده و مواضع و 

تونل های حماس و جهاد اسالمی را منهدم می سازد، عمال ماهیتی مبتنی بر چمن زنی دارد 

چرا که از منظر این رژیم، در راستای تضعیِف تهدید گروه های مقاومت بوده، مانع از 

تقویت آنان شده و به لحاظ ذهنی نیز واجد پیامی است که خبر از اشراف و برتری نظامی 

دارد.
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رژیم صهیونیستی چنین تاکتیکی را تا پیش از بحران سوریه، علیه حزب اهلل به کار 

نمی گرفت اما با ورود نظامی حزب اهلل به بحران سوریه که از بهار ۹۲ به صورت رسمی 

اعالم شد، حساسیت های این رژیم بر محموله های انتقال سالح از سوریه به لبنان افزایش 

یافت. لذا عالوه بر حمله به مواضع و زاغه مهمات ارتش سوریه، حمله به هر آن چه که 

گمان می شود به تقویت تسلیحاتی حزب اهلل کمک خواهد کرد، در دستور کار این رژیم 

قرار گرفته است. صهیونیست ها اگرچه پیش تر، مسئولیت رسمی چنین حمالتی را کمتر 

می پذیرفتند اما حاال به صراحت از آن می گویند. رژیم صهیونیستی با این نوع از چمن زنی، 

ضمن ممانعت از تقویت تسلیحاتی حزب اهلل، در حال انتقال این پیام بازدارنده به این جنبش، 

ایران و سوریه است که نسبت به هرگونه محوریت یافتن دمشق برای تقویت حزب اهلل 

حساس بوده و آن را برنمی تابند. این امر با توجه به برخی خبرها مبنی بر موافقت دولت 

قانونی سوریه با احداث پایگاه نظامی ایران در این کشور، بیشتر حائز اهمیت شده است. 

لذا احتماال رژیم صهیونیستی طی ماه های آینده بر حجم »چمن زنی« خود در سوریه خواهد 

افزود تا پیام های آشکارتری را به مخاطب ایرانی 

ارسال کند.

 مواجهــه حــزب اهلل و حمــاس بــا 
صهیونیســتی رژیــم  »چمن زنــی« 

واکنش های  از  یکی  حزب اهلل،  برای  قطعا 

موقت به این گونه چمن زنی ها، طراحی سازوکاری 

است.  انتقالی  محموله های  شناسایی  عدم  برای 

چنین  صهیونیستی  رژیم 

تاکتیکی را تا پیش از بحران سوریه، 

علیه حزب اهلل به کار نمی گرفت اما با 

ورود نظامی حزب اهلل به بحران سوریه 

رسمی  صورت  به   ۹۲ بهار  از  که 

اعالم شد، حساسیت های این رژیم بر 

انتقال سالح از سوریه به  محموله های 

لبنان افزایش یافت.
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حزب اهلل معموال به این چمن زنی های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی، واکنش معنادار نظامی 

و امنیتی نشان نمی دهد. اما وقتی این رژیم، نیروهای انسانی حزب اهلل را مورد هجوم قرار 

می دهد و چنین حمله ای ابعاد رسانه ای و حیثیتی می یابد، حزب اهلل اقدام به مقابله می کند. 

حمله به یک گروه از حزب اهلل در قنیطره ی سوریه در نزدیکی بلندی های جوالن در سال 

۲0۱5 که موجب شهادت جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه مسئول نظامی اسبق حزب اهلل 

به  لذا  این جنبش در مزارع شبعا روبرو گردید.  قاطع  با واکنش  و چند تن دیگر شد، 

نظر می رسد حزب اهلل حداقل در شرایطی که در بحران سوریه مشارکت دارد، به سیاست 

چمن زنی تسلیحاتی رژیم صهیونیستی پاسخ نمی دهد. در بلندمدت اما از آن جا که رژیم 

این گونه چمن زنی ها را در چارچوب بازدارندگی تجمعی و برای القای برتری نظامی از 

یک سو و ممانعت از قدرت گیری حزب اهلل از سوی دیگر در دستور کار دارد، این جنبش 

باید در پی راهکاری موثر برای مواجهه با آن باشد تا هزینه های این اقدام را برای رژیم باال 

برده و مانع از تکرار آن شود. البته چنین طرحی نیازمند تغییری جدی در قدرت بازدارندگی 

حزب اهلل]۱۲[ است. همراه با برخی اقدامات و گزینه های دیگر، مجهز شدن به پدافند هوایی 

با همه پیچیدگی هایی که دارد، احتماال می تواند در این چارچوب موثر واقع شود. قدرت 

هوایی مهم ترین ابزار هجومی رژیم صهیونیستی است و تجهیز حزب اهلل به صورت مستقیم و 

با احتمال بیشتر غیرمستقیم )از طریق سوریه( به پدافند هوایی می تواند تعادل در بازدارندگی 

متقابل )و البته نامتقارن( با این رژیم را بر هم زند. چنین امری مورد توجه تحلیل گران 

صهیونیست بوده است و برخی گزارش ها مدعی اند حزب اهلل به چنین قدرتی تجهیز شده 

است.]۱۳[ هدف گیری یک فروند جنگنده پیشرفته ی F-۳5 رژیم صهیونیستی در آسمان 

لبنان در این خصوص قابل تامل است. سایت South Front که اقدامات نظامی روسیه در 
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سوریه را پوشش می دهد، علت آسیب دیدگی این جنگنده را یک موشک S-۲00 سوریه 

بیان کرده است.]۱۴[ با این وجود رژیم صهیونیستی اعالم کرد که برخورد یک دسته از 

پرندگان با این جنگنده، عامل آسیب دیدن آن بوده است!]۱5[

حماس و سایر گروه های مقاومت اما در مواجهه با چمن زنی رژیم صهیونیستی، 

احتماال دارای محدودیت هایی هستند. اگرچه آن ها بعضا سعی کرده اند تا با پرتاب موشک، 

این اقدام رژیم را بی پاسخ نگذارند اما واقعیت این است که سطح بازدارندگی آن ها نسبت 

همین  بر  می دهد.  کاهش  را  پاسخ دهی  گزینه های  امر،  همین  و  است  محدود  رژیم  به 

اساس، حماس و جهاد اسالمی نسبت به حمله ای که در اواسط آبان ماه به یکی از تونل های 

شهادت  به  منجر  و  گرفته  اسالمی صورت  جهاد 

تا  گردید،  جنبش  دو  این  اعضای  از  تن  چندین 

خاص  شرایط  ندادند.]۱6[  نشان  واکنش  کنون 

سیاسی غزه و مشکالت معیشتی مردم آن، بر این 

امر اثرگذار بوده است. لذا چمن زنی هم چنان یکی 

از محتمل ترین راهکارهای رژیم صهیونیستی برای 

مهار قدرت نظامی حماس و جهاد اسالمی محسوب 

باال بردن هزینه های چمن زنی برای  می شود.]۱۷[ 

رژیم صهیونیستی، می تواند زمینه ی کاهش دفعات 

آن را فراهم سازد.

 

هدف گیری یک فروند جنگنده 

پیشرفته ی F-۳5 رژیم صهیونیستی در 

قابل  خصوص  این  در  لبنان  آسمان 

 South Front سایت  است.  تامل 

سوریه  در  روسیه  نظامی  اقدامات  که 

را پوشش می دهد، علت آسیب دیدگی 

 ۲00-S موشک  را یک  جنگنده  این 

سوریه بیان کرده است. با این وجود 

که  کرد  اعالم  صهیونیستی  رژیم 

برخورد یک دسته از پرندگان با این 

بوده  آن  آسیب دیدن  عامل  جنگنده، 

است!
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 جمع بندی

تونل های حماس و جهاد  به مواضع و  از چندگاه رژیم صهیونیستی  حمالت هر 

اسالمی در نوار غزه و هم چنین حمله به محموله های انتقال سالح از سوریه به لبنان، در 

چارچوب روش »چمن زنی« قابل تحلیل است که در قالب راهبرد بازدارندگی تجمعی این 

رژیم جای می گیرد. این رژیم می کوشد برخالف بازدارندگی متعارف، با انجام حمالت 

نظامی، بخشی از پیام بازدارنده ی خود را منتقل کرده و مانع از تقویت طرف مقابل شود. در 

شرایط کنونی، پاسخ به چمن زنی های رژیم صهیونیستی، در دستور کار حماس و حزب اهلل 

نیست. بر همین اساس قدرت بازدارندگی حزب اهلل صرفا از نوع مجازاتی است به این معنا 

که حزب اهلل و شخص سیدحسن نصراهلل عمدتا به طرف مقابل می گوید اگر اقدامی مرتکب 

شود، با مجازاتی هم چون حمله به مخازن آمونیاک مواجه خواهد شد. طبیعی است که چنین 

اقدامی سهمگین از سوی رژیم  واکنِش مجازات   محوری از سوی حزب اهلل، در صورت 

صهیونیستی رخ خواهد داد )البته با احتساب شرایط خاص دیگر(. در ادبیات نصراهلل و تا 

حدی توان تسلیحاتی حزب اهلل، موارد ممانعتی کمتر وجود دارد تا به لحاظ ذهنی، امکان 

دست یابی به اهداف طراحی شده از حمله به لبنان را برای رژیم ضعیف سازد. این نقص 

می تواند با طراحی سازوکاری برای پاسخ دادن به »چمن زنی« تا حدی برطرف شود.  تجهیز 

به پدافند هوایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم )از سوریه( در کنار سایر گزینه ها می تواند 

زمینه ساز افزایش بازدارندگی حزب اهلل باشد.
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