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 مقدمه
راهبرد »عنوان  تحت سندی 5102در آگوست  ،بار در تاریخ نظامی خود نخستیناسرائیل 

و به زبان عبری  این رژیم ارتشستاد  رئیس 5«گادی آیزینکوت»با امضای  0«نیروی دفاعی

مرکز »و « گراهام آلیسون»توسط  5102در آگوست  این سند. برگردان انگلیسی کردمنتشر 

، مقدمه و پنج فصل نسبتاً ارتش ستاد رئیس ازای دیباچهشامل  سند مذکور. شدمنتشر  3«بالفر

ترین محورهای ای از مهمضمن معرفی خالصه شودمیتالش در این نوشتار، مفصل است. 

این راهبرد اسرائیل، منطق راهبردی و نوع رویکرد و نگاه طراحان  راهبرد نظامیفصول مختلف 

بر اساس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.  ،امنیت نظامیویژه  نسبت به مقوله امنیت، به

ثیر شرایط خاص امنیتی این أاسرائیل تحت ت راهبرد نظامی توان گفتمحتوای این سند، می

، حفظ هژمونی افبر انعط تأکیدهمچون و دفاعی نظامی در راستای اهداف کالن  و رژیم
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ای، حفظ تسلط و اشراف های منطقهجستن از شکافبودن، بهرهنظامی از طریق تهاجمی

 ه است.شداطالعاتی و ایجاد هژمونی سایبری مدون 

 

 پذیریو تغییر بر انعطاف تأکید
 راهبرد نظامینخستین اصلی است که  ،و تحوالت تغییرتوجه به با  روزشدنو بهپذیری انعطاف

ضرورت که شده  تأکید است. در همان ابتدای متناسرائیل بر اساس آن نوشته شده 

 دلیل برای تدوینترین مهم ،خاورمیانه جدید محیط راهبردیشدن با تغییرات در همگام

با هدف راهبرد  ، اینآید. بر این اساسحساب می جدید در حوزه دفاعی و نظامی به یراهبرد

ساختار و ماهیت نیروهای نظامی و دفاعی بر کردن بر همگام تأکیدو ییر و تحوالت تغ شناسایی

ظهور تهدیدات جدید در گرفته، منظور از تغییرات صورت تدوین شده است. آنحسب 

 و است منطقههای دولتبرخی از تهدیداتی که برآمده از گسترش زوال  ؛استخاورمیانه 

از  ،عالوه . بهشده است و تکفیریهای افراطی تروریسم و گروهظهور و گسترش  سازهزمین

های یابی گروهقدرت از اسرائیل یهای محیط راهبردی جدید، گسترش نگراندیگر نشانه

 این امر بهبرای سایرین است.  یها به الگویشدن آناهلل و حماس و تبدیلحزب مانندفروملی 

ثبات عراق و سوریه و احتمال تجزیه این کشورها، بیش از ضعیت بیخصوص با توجه به و

عنوان حوزه جدیدی از امنیت  باید به فضای سایبر به ،هادر کنار اینکننده است. گذشته نگران

هاست. در چنین محیط پذیری دولتآسیب حوزهترین شدن به مهمکه در حال تبدیل کرداشاره 

 دادنپاسخپذیری برای عطافشناخت تغییرات و داشتن اناساس بر  راهبرد نظامیباید  ،متغیری

 . دشوتدوین ها با آن

این سند  محورهای متندیگر در تمامی  ،اتتغییربا هی همراپذیری و بر انعطاف تأکید

مراتب فرماندهی ارتش سله. تالش برای ایجاد ساختار نوین در سلاست مورد توجه قرار گرفته

، در راستای ستاجرا وها گیریبیشتر در تصمیم عمل اصلی آن ایجاد سرعت هدفکه  اسرائیل

عنوان  به 0«ستاد فرماندهی کل»اسرائیل  راهبرد نظامیدر  ،در این راستاهمین اصل قرار دارد. 

توسط ستاد فرماندهی کل . معرفی شده استارتش  فرماندهی مراتبترین مقام در سلسهعالی

                                                                                                                                        
1. General Headquarters (GHQ) 
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ترین شخص نظامی و کانال ارتباطی بین بخش نظامی و شود که عالییس ستاد هدایت میرئ

یس ستاد مشترک تنها فرد نظامی تمرکز بیشتر، رئضمن اینکه برای شود. سیاسی محسوب می

مردان ارتباط داشته باشد و دستورات را از مقامات سیاسی به است که حق دارد با دولت

شدن نیروهای نظامی و دفاعی و تربر چابک تأکید ،د. به همین شکلنیروهای دفاعی منتقل کن

قابل فهم با تهدیدات جدید برای مقابله  شدنروزف بهبا هد ها،به آن های جدیدارائه آموزش

شدن ترچابکبا  نیروهای نظامی اسرائیل که شده تأکید این سندالزم به ذکرست در . هستند

، برتری اطالعاتی نسبت به دشمن، 0«ثر از آتشؤاستفاده م»مانورها، های قاطعش در باید برتری

و  های راهبردیموشک مانندخاص  دفاع در برابر تسلیحات غیرمتعارف و تسلیحات تهاجمی

 حوزه سایبری درشدن تالش اسرائیل برای ابرقدرت ،در نهایت دهد. ها را ارتقامدیریت شبکه

 .قابل درک استخصوص تهدیدات جدید  در قالب تغییرات در فضای راهبردی و به نیز

 

 بر حفظ و بسط هژمونی نظامی  تأکید
حفظ و بسط هژمونی با هدف ایجاد بازدارندگی مطلق  ،هدف اصلی اسرائیل در حوزه نظامی

انتخاب این اولویت در  .جنگ است در زماندر شرایط صلح و شکست سریع و قاطع دشمن 

و  5«امنیت وجودی»ماندن آن در شرایط دلیل ماهیت امنیتی این رژیم و باقی عرصه نظامی به
 ،بر این اساس است. وسعت سرزمینی کوچکویژه  به ،شرایط خاص جغرافیایی ،همچنین

 به. نوشته شده استهژمونی نظامی اسرائیل در منطقه  حفظاسرائیل با هدف  راهبرد نظامی

دفاع »و  3«وضعیت تهاجمی»توان به اولویت می ،عنوان اولین شاخص در این ارتباط
تا  کرداشاره  سند مذکورشکل کامالً آشکار در  هم بهآن 2«گیرانهدفاع پیش»و  4«دستانهپیش

هم در آن ،بودنیاندازه اسرائیل بر تهاجم به بازیگریکنون هیچ  توان گفت تامی جایی که

اسرائیل طی مقامات تنها در متن نیست، بلکه  تأکیدالبته این کید نکرده است. أت ،راهبردیسطح 
. اندکردهنیات خود در این زمینه را اثبات بارها  ،چند دهه گذشته با توسل به اقدامات تهاجمی

                                                                                                                                        
1. Effective Use of Fire 

2. Existential Security 

3. Offensive Posture  

4. Preemptive Defense 

5. Preventive Defense 
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یا حمله به  0390عراق در سال  0«سایت اوسیراک»حمله نظامی به به توان از جمله می

اخیراً نیز شاهد گسترش حمالتی از این اشاره کرد.  5113ای سوریه در سال سیسات هستهأت

 دست در سوریه برای مقابله با انتقال تسلیحات به جنوب لبنان هستیم.

های نظامی اسرائیل نیز مورد بندی وضعیتبودن در تقسیمبر تهاجمی تأکیدضمن اینکه 

توجه قرار گرفته و عمالً به نیروی نظامی مجوز حمالت آفندی حتی در هنگام صلح نیز داده 

 «جنگی»و « اضطراری»، «عادی»الزم به اشاره است که در متن از سه وضعیت شده است. 

بین اسرائیل و کشور یا بازیگر  اتباثببه شرایط امنیتی  ،. وضعیت عادیصحبت شده است

وبیش عادی طرف، شرایط کم دشمنی بین دو رغم به ،تهدیدکننده اشاره دارد. در این وضعیت

به عملیات نظامی محدودی اشاره دارد که تنها برای از بین  ،و آرام است. شرایط اضطراری

 شرایط جنگی، ،در نهایت. گیردقرار میمندی دشمن در عملیاتی ویژه مورد استفاده بردن توان

عمالً  ،استبندی مذکور مشخص گونه که از تقسیم مواجهه نظامی بین دو طرف است. همان

 البته،که  راری دست به اقدامات تهاجمی بزنندطنیروهای نظامی اجازه دارند در وضعیت اض

 الملل از جمله اصل عدم توسل به زور است. خالف قواعد حقوق بین

باید به تالش مقامات اسرائیلی برای حفظ برتری مطلق در عرصه تسلیحات  ،هادر کنار این

 سران اسرائیل ،ای اشاره کرد. بر این اساسانحصار در داشتن تسلیحات هسته ،متعارف و همچنین

در چنان سطحی نگه دارند  را های نظامی و دفاعی خود با دیگرانمندیتالش دارند فاصله توان

این فاصله باید در حدی باشد که در  ،داشته باشند. همچنین 5«بازدارندگی مطلقی» در عملکه 

ترین زمان ممکن با حداقل و جنگ در کوتاه دشوآشکار برتری مطلق اسرائیل  ،هنگام جنگ

ای هزینه برای اسرائیل و حداکثر هزینه برای دشمن پایان یابد. در مورد انحصار تسلیحات هسته

ای حتی با توسل حفظ انحصار هسته ،نوال است. هدف اسرائیل در این حوزهنیز وضع به همین م

 انحصار هستند.  این گیرانه علیه کشورهایی است که به دنبال شکستنبه جنگ پیش

حداقل مزیت نظامی یا برای حفظ هژمونی خود در نهایت اینکه اسرائیل باید تالش کند 

 سند در متن ،. به عنوان نمونهتهاجمی از بین ببرداز طریق اقدامات  رادفاعی کشورهای دشمن 

                                                                                                                                        
1. Osirak 

2. Absolute Deterrence 



 063 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «لیاسرائ ینظام یروین راهبرد» یابیارز

دادن امکانات و مانند قرار یهایبا توسل به تاکتیکاند یاد گرفتهاسرائیل  انشده که دشمن تأکید

 هایها در موقعیتدن آنکریا پراکنده های نظامی و دفاعی حساس خود در شهرهامندیتوان

ت تهاجمی اسرائیل را کاهش دهند. ضمن اینکه جغرافیایی مختلف، امکان موفقیت اقداما

مندی موشکی پدافند هوایی پیشرفته یا توان ماننددنبال تسلیحات خاص  دشمنان اسرائیل به

اسرائیل  ،تواند بازدارندگی اسرائیل را کاهش دهد. بر این اساسهستند که این امر می راهبردی

سیاسی و مانورهای اقدامات گسترده در حوزه نظامی و دفاعی در کنار  پیگیریباید با 

 مانع تحقق این اقدامات حداقلی شود. ،دیپلماتیک

 

 اشراف مطلق اطالعاتی 
راهبرد گسترده  تأکیدنکته کلیدی دیگری است که مورد  ،اشراف اطالعاتی نسبت به دشمن

کلید ی، اطالعات مطلق اشراف که شده اشاره آشکارا ،راهبرداین اسرائیل قرار دارد. در  نظامی

زمینه و ضرورت دریافتن خاورمیانه و همچنین پیش جدیدموفقیت اسرائیل در محیط راهبردی 

هژمونی نظامی اسرائیل  و بسط حفظ همچنین و موقعتغییرات و در نتیجه اقدام سریع و به

بدون داشتن اشراف مطلق اطالعاتی نسبت به دشمنان و تهدیدات،  ،دیگر است. به بیان

نیروهای  ،اساسبر این تضمینی برای موفقیت باشند. توانند نمیهای نظامی و دفاعی مندیتوان

های ساختار، ماهیت، اهداف، راهبردها و تاکتیک ،اطالعاتی باید با توسل به راهبرد تهاجمی

نیروهای اطالعاتی وظیفه دارند با نفوذ در ضمن اینکه کنند. نبه جاهمهدشمنان اسرائیل را رصد 

، نقش فعالی را در تدوین و تهدیدات های تروریستیساختار مدیریت کالن کشور یا گروه

 ها باخبر باشند. ها ایفا کنند یا حداقل از آنسیاست

 

 ایهای منطقهاز شکافگیری بهره
توان آن را که در سرتاسر متن می استاز دیگر محورهایی  ،ایهای منطقهاز شکافگیری بهره

که  شودبحرانی میاسرائیل در خاورمیانه زمانی  وضعیت امنیتی ،واقع در. کردمشاهده 

 که قرار گیرند. این وضعیتی است یمژرکشورهای خاورمیانه بدون اختالف در برابر این 
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. های جدی دیدمواجه بود و طی آن آسیبهای اولیه اشغال با آن خصوص در سال اسرائیل به

های جستن از شکافای بر ایجاد و بهرهگسترده تأکیداسرائیل  راهبرد نظامیدر  ،به همین دلیل

این راهبردی است که اسرائیل طی چند دهه  ،البتهشده است. در زمان صلح و جنگ ای منطقه

نخستین کسی  0«گورینبن»است که  گذشته از آن نهایت استفاده را برده است. الزم به اشاره

. وی با کرد تأکیدای و ایجاد شکاف بین کشورهای خاورمیانه که بر یافتن متحدان منطقه بود

عنوان سه کشور متحد در  خواهان نزدیکی به ایران، ترکیه و اتیوپی به 5«دکترین پیرامونی»طرح 

. کردتوان به اشکالی دیگر همین راهبرد را مشاهده برابر اعراب بود. در شرایط کنونی نیز می

رو عربی و کشورهای کشورهای به اصطالح میانه یل برای نزدیکی بهتالش گسترده اسرائ

د. پذیرش نآیحساب می یق این راهبرد بهاز جمله مصاد ،و ترکیه آذربایجانغیرعربی چون 

 توسط اسرائیل، دقیقاً در راستای گسترش شروط ترکیه برای آغاز مجدد روابط بسیاری از

دنبال  مقامات اسرائیلی به ثیرگذار قرار دارد. اخیراً نیزأای تهای منطقهبا قدرتاین رژیم روابط 

برای تقویت  خاورمیانهعربی ترین کشور ثیرگذارأعنوان تا بهبود روابط با عربستان سعودی به

 هستند.  جبهه خود در برابر ایران

 

 برتری سایبریحفظ و بسط 
های اساسی دولت یکی از اولویت ،جهان 3«ابرقدرت سایبری»شدن به تالش برای تبدیل

علت  اسرائیل به ،واقعدر . گرددمیبر رژیماین امر به ماهیت امنیتی این  اسرائیل است. علت

و بر  داردهای جدی امنیتی گری خود، همیشه نگرانسیس و ماهیت اشغالأت چگونگیشکل و 

 ،اساسبر این . استهمچنان در اولویت  رژیمامنیتی در رویکرد سران این  نگاه ،همین اساس

 یعنوان فضای و بیش از سایر رهبران جهان، فضای سایبر را به رهبران رژیم صهیونیستی پیش

را های الزم برای آمادگی خود در این زمینه ریزیبرنامه کردنددر نظر گرفتند و تالش  یامنیت

 ،. در این راهبردکرداسرائیل نیز مشاهده  راهبرد نظامیتوان در ند. همین نگاه را میکنمهیا 

                                                                                                                                        
1. David Ben-Gurion 

2. Periphery doctrine 

3. Cyber Super Power 
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ای بر ایجاد توان دفاعی و تهاجمی در حوزه سایبر صورت گرفته و صریح و گسترده تأکید

رسمیت شناخته شده است. بر این  عنوان فضایی امنیتی و حتی جنگی به فضا به رسماً این

زیر نظر  0«ارتش سایبری»، بر تشکیل گذشته در این زمینه در گستردهعالوه بر اقدامات  ،اساس

آفندی فضای سایبر و انجام اقدامات کامل توانایی رصد  رژیمتا این شده  تأکیدستاد کل  رئیس

برای افزایش  5«های فنیتوانایی»توسعه  ،دیگر در این زمینه مسئلهدست آورد.  را به و پدافندی

است که اشاره به حفظ و برتری علمی و فنی اسرائیل در حوزه ها در فضای سایبر آمادگی

  دانش سایبری دارد.

 

 گیرینتیجه
 راهبرد نظامی ،اول اینکه: وجود داردمل أچند نکته قابل ت ،اسرائیل راهبرد نظامیابطه با ردر 

جهان  بازیگرانقرار دارد. اسرائیل جزو معدود  رژیمثیر شرایط خاص امنیتی این أاسرائیل تحت ت

است  در چنین شرایطی .باقی مانده استکه همچنان در سطح امنیت وجودی  آیدحساب می به

 ، حتی بردر دسترسبا توسل به تمامی ابزارهای ممکن و خود تضمین بقا و امنیت  آنهدف که 

ساختار،  لحاظاز  اسرائیل راهبرد نظامی، وضعیتدر نتیجه این . است المللخالف قوانین بین

حفظ  ،از جمله اینکه در این راهبرد ؛اهداف و محتوا با تمامی کشورهای جهان متفاوت است

های اول تمامی بخشعنوان اولویت  بلکه به این رژیم،عنوان اولویت اول  امنیت نظامی نه تنها به

ها تمامی بخش ،معرفی شده است. بر این اساس آن سیاسی، اقتصادی، صنعتی، علمی و پژوهشی

به عنوان  اعم از دولتی و خصوصی باید دولت را در زمینه ارتقاء قدرت نظامی یاری رسانند.

های یمندخدمت توسعه توان درصنعت اسرائیل  بخش مهمی از ،در نتیجه این ضرورت ،نمونه

ست جهان را در رتبه نخ 3«شدنشاخص میزان نظامی» لحاظاز  و نیز این رژیم نظامی قرار دارد

گر اهمیت و توجه دولت به موضوعات شدن نشاناختیار دارد. الزم به اشاره است که میزان نظامی

 .استشدن در سطح یک جامعه نظامی و سطح و عمق نظامی

                                                                                                                                        
1. Cyber Army 

2. Technological Capabilities  

3. Global Militarization Index 
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عنوان تغییری بنیادین در  اسرائیل را نباید به راهبرد نظامیانتشار نخستین  ،دوم اینکه

 ،خالف تصور بردر نظر گرفت. های نظامی آن این رژیم یا سیاستوضعیت نظامی و دفاعی 

ثبات در راهبرد نظامی اسرائیل است. اصولی تداوم و گر نشان ،این سند بیش از تغییرات

توسل به اقدامات تهاجمی برای زدن همچون حفظ برتری مطلق نظامی بر همسایگان، 

های خاص نظامی دشمنان، ایجاد اختالف در سطح منطقه و یارگیری از کشورهای مندیتوان

انبه و پاسخ ی یکجحفظ بازدارندگحفظ تسلط اطالعاتی در سطح منطقه، رو، نهمیااصطالح  به

از جمله  ،ایمن و حفظ برتری و انحصار هستهکات دشترین تحرنظامی قاطع به کوچک

 بر ،. بر این اساسها پایبند بوده استبه آناصولی هستند که این رژیم در طول حیات خود 

که از شرایط متغییر گسترده در خاورمیانه و تغییرات  سند راهبرد نظامی اسرائیلخالف ادعای 

وبیش ثابت رسد اصول راهبردی اسرائیل کمکند، به نظر میدر محیط راهبردی صحبت می

عنوان تغییری بنیادین در  را نباید به اسرائیل راهبرد نظامینخستین انتشار  ،اند. بنابراینمانده

 حساب آورد.  راهبرد کالن اسرائیل به

اسرائیل است.  راهبرد نظامیوجود یکپارچگی و هماهنگی در رویکرد طراحان  ،نکته سوم

اسرائیل  راهبرد نظامیای توان گفت نوعی هماهنگی خاص در اصول و محورهمی ،واقع در

از محیط امنیتی راهبرد این طراحان  هماهنگشود که این امر ناشی از برداشت دیده می

 وحدت و هماهنگینوعی  ،در نتیجه این امر. استها و تهدیدات اسرائیل خاورمیانه و فرصت

تردیدی نیست که  ،عنوان نمونه . بهشوددیده میمتن  های مختلفخاص در بخش

شرط اصلی حفظ آمادگی و هژمونی نظامی است. حفظ هژمونی  ،پذیری و تغییرپذیریانعطاف

های راهبردی دشمنان از بردن تواناییو از بین ایتنها با حفظ انحصار هسته نیز اسرائیلنظامی 

پذیر است. اقدامات تهاجمی و اصوالً حفظ هژمونی نظامی نیز طریق اقدامات تهاجمی امکان

اد و تالش برای ایج ،. در نهایتاستنیازمند راهبرد اطالعاتی تهاجمی و اشراف اطالعاتی 

ای به سود دشمنان و حفظ موازنه قوای منطقه ای با هدف تضعیفهای منطقهگسترش شکاف

گر نوعی منطق راهبردی در این انسجام و هماهنگی نشان ،گیرد. به هر حالاسرائیل صورت می

 اسرائیل است. راهبرد نظامیپس 


