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  چکیده

طور منظم و مستمر حمله به مواضـعی در  صهیونیستی از ابتدای بروز جنگ و بحران در سوریه، به رژیم 
 مراکـز و پایگاهخاک این 

ً
هـای نظـامی و  کشور را در دستورکار خود قرار داده است. این حمالت عمـدتا

خصوص انبارهای تسلیحات و مهمات را هدف قرار داده و البته گاه منجر به شـهادت و زخمـی شـدن  به
ت رژیم الله لبنان شده است. دستاویز مقاما عناصری از ارتش سوریه و نیز اعضای سپاه پاسداران و حزب

شود ـ حضور  غاصب برای این حمالت ـ که نقض آشکار تمامیت و حاکمیت رسمی دمشق محسوب می
اند و بـه همـین دلیـل، در کنـار  ایران و مقاومت در سوریه است که آن را تهدیدگر امنیت خود برشـمرده

ریه و ایـران های سیاسی و دیپلماتیک سعی دارند با اتکا بر قدرت سخت، فشارهایی بر دولت سـو تالش
هایی چون  اعمال کنند. با توجه به فقدان عمق راهبردی، اسرائیل از دیرباز برای برقراری امنیت خود به نظریه

گرایی تهاجمی تمسک جسته  دستانه و در نهایت، نوواقع بازدارندگی از طریق تفوق نظامی، حمالت پیش
ر از سوی سوریه و مقاومت، به حمـالت است و در کنار سکوت و انفعال جهانی و نیز عدم پاسخ درخو

دهد. در این نوشتار ضمن طرح مفهوم نظری مربوط به انگیزه و اهداف حمالت اسرائیل به  خود ادامه می
  گونه حمالت و نیز دورنمای این منازعه خواهیم پرداخت. خاک سوریه، به چرایی و تصعید این

  واژگان کلیدی

، گرایی تهـاجمی نوواقـعدسـتانه،  حملـه پیشالله لبنان،  ن، حزبسوریه، حمالت اسرائیل، سپاه پاسدارا
  روسیه، امریکا
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 ١٣٩١صهیونیستی به خـاک سـوریه از اوایـل بحـران سـوریه در سـال  وقوع و تکرار حمالت رژیم 
کنـد کـه هـدف اصـلی اسـرائیل از ایـن حمـالت مسـتمر  تاکنون، این پرسش اساسی را مطرح می

شود که جسارت ایـن رژیـم در تـداوم و تصـعید حمـالت کـه برخـی  میچیست؟ همچنین سؤال 
اللـه شـده اسـت، چـه  موجب شهادت عناصر مقاومت اعم از ارتش سوریه، سپاه پاسداران و حزب

مفهومی دارد؟ نقش بازیگران دیگر از جمله آمریکا و روسیه در این منازعه چیسـت؟ و بـاالخره آیـا 
ای در دست دارد یا اینکه با توجه بـه  طرح و اقدام بازدارنده محور مقاومت برای توقف این حمالت،

ــردی این ــذاری راهب ــدم تأثیرگ ــاکتیکی و ع ــطح ت ــه س ــادالت منطق ــالت در مع ــه حم ــا  گون ای، ب
زنی درباره این پرسـش پرداخـت کـه  کند؟ همچنین باید به گمانه داری از کنار آن عبور می خویشتن

  امید؟دورنمای نزاع کنونی به کجا خواهد انج
آیـد رژیـم صهیونیسـتی کـه خـود را در معـرض تهدیـدات  به نظر میدر پاسخ به سؤاالت باال 

گرایی تهـاجمی تـالش  بیند، با تمسک به نظریه نوواقـع ویژه از سوی محور مقاومت می به ،پیرامونی
 تـرین د. اینک رژیم غاصب نزدیـککنو امنیت متزلزل خود را ترمیم  هدکابدارد از حجم تهدیدات 

پل مهم مقاومت یافته و با توجه به شرایط خاص و ضعف ایـن  عنوان سر کانون خطر را در سوریه به
؛ زیرا وضعیت محیط پیرامون خود را آنارشیک و کشور، به حمالت مکرر و مستمر دست زده است

د رو، بـرای حفـظ بقـای خـو کند. ازایـن بیند که هر لحظه امنیت و بقای آن را تهدید می ثبات می بی
دستانه و متعدد به مواضع مختلف در خاک سـوریه، بـا ابـزار قـدرت  کند با حمالت پیش تالش می

های آینده داشته باشد و به جای آنکه جنگ میان سوریه و این رژیم  نظامی، دست برتر را در درگیری
ز بـر ایـن المللی نیـ های بین های جوالن ـ که مورد ادعای سوریه است و قوانین و قطعنامه در بلندی

های جوالن و در خاک سـوریه رخ دهـد.  گذارند ـ صورت بگیرد، در خارج از بلندی ادعا صحه می
خواهد با توسل به زور و جنگ، در  صهیونیستی با حمالتی مستمر و رو به افزایش می در واقع، رژیم 

. در این مقالـه شده جوالن ایجاد کند های اشغال برابر سوریه قدرتی نظامی برای محافظت از بلندی
بر آن هستیم تا ضمن ارائه گزارشی از استمرار و تصعید حمالت رژیم صهیونیسـتی بـه سـوریه، بـه 

  شده دست یابیم.  تحلیلی از آن برای رسیدن به پاسخ سؤاالت مطرح

 بحث حقوقی

صورت عام توسل به زور ممنوع است؛ اما منشور ملـل متحـد در دو مـورد،  الملل، به حقوق بین در
 ٥١، دفاع مشروع یا دفـاع از خـود کـه در ایـن خصـوص، مـاده اول :داند وسل به زور را مجاز میت

شناسـد. در صـورت وقـوع تجـاوز، کشـورها  رسمیت می منشور، حق کشورها در دفاع از خود را به
توانند نسبت به دفاع از حق حاکمیت خود به زور متوسل شوند. دوم، زمـانی کـه خـود شـورای  می
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الملل، مجوز توسل به زور را صادر کند. با توجـه بـه  ن مرجع حفظ و صلح امنیت بیناعنو امنیت به
دستانه و پیشگیرانه نامحتمل است، وقوع ایـن نـوع  اینکه در مورد دوم، امکان توسل به حمالت پیش

ل و المل یابد. در این حوزه نیز قوانین حقوق بین حمالت تنها در حوزه دفاع از خود معنا و مفهوم می
الملـل حملـه  دسـتانه پـذیرفتنی اسـت. حقـوق بین دهد که تنها حمله پیش ها نشان می رویه دولت

پذیرد. از نظر این حقوق، اگر تهدید جدی باشـد و کشـور رقیـب از خـود تحـرک  پیشگیرانه را نمی
واند ت نظامی زیادی در دریا، هوا و زمین نشان دهد که گویای آمادگی آن برای حمله باشد، کشور می

به بیان دیگـر، در  .دستانه روی آورد با رعایت اصل تناسب، ضرورت، فوریت و تداوم به حمله پیش
گـاهی دقیـق یـا  این مورد نیز مالحظات حقوقی به سرشت تهدید وابسته است. دولت مهاجم باید آ

 
ً
  .وقوع خواهد پیوست، داشته باشد زودی به دقیقی از حمله دشمن و اینکه به نسبتا
دسـتانه را مقیـد و  عیارهای محدودکننده، حمالت پیشـگیرانه را ممنـوع و حمـالت پـیشاین م 

سـپتامبر و گسـترش  ١١خصـوص پـس از حمـالت  های اخیر و بـه البته در سال .سازند مشروط می
دانان به تجدید نظـر در معیارهـای یادشـده  های کشتارجمعی، برخی حقوق تهدید استفاده از سالح

رانه زمانی مورد قبول است که کشور مهاجم بداند در صـورت یویند: حمله پیشگگ و می اند پرداخته
هـا، تـوان جلـوگیری از تهدیـد و حملـه آن را از دسـت  دستیابی کشور رقیب یا دشمن به این سالح

  ).٨٧: ١٣٩٠(حسینی،  خواهد داد

  مسئولیت توسط اسرائیل قبول

الله لبنان در داخل  ه اهداف ایرانی یا حزبمسئولیت حمالت علی ،مقامات اسرائیلی در برخی موارد
در  ،وزیر اسـرائیل نخست ،اند. بنیامین نتانیاهو سوریه را برعهده گرفته و در مواردی هم سکوت کرده

  سابقه در اظهار نظر کم ١٣٩٨ژانویه 
ً
یید کرد که اسرائیل تاکنون صدها بار به اهداف ایران أت ای رسما

بـه  ١٣٩٧پیش از آن، مطبوعات اسرائیلی در سپتامبر  .له کرده استالله لبنان در سوریه حم و حزب
بیش از  ،نقل از وزارت دفاع اسرائیل گزارش داده بودند که ارتش این رژیم در یک سال و نیم گذشته

راکت و خمپاره به سـوریه  ۸۰۰حمله هوایی علیه اهداف ایران در سوریه انجام داده و بیش از  ۲۰۰
ییـد أوزیـر اطالعـات رژیـم صهیونیسـتی ضـمن ت» اسرائیل کـاتز« ،ن زمانهما .شلیک کرده است

 له را در ارتباط با حفظ خط قرمز اسرائیل درک کنید.ئحمالت علیه سوریه گفته بود: اهمیت این مس
فتالی بنت«
َ
اسرائیل هم پس از ترور ناجوانمردانه سردار سـلیمانی و همراهـانش وقت وزیر دفاع » ن

ها در سـوریه و عـراق تقسـیم  ها برای زدن ایرانی احت تمام گفته بود با آمریکاییتوسط آمریکا، با وق
  ). ١٣٩٩/  ٢/ ١٤م (راسخون، ای کار کرده

» جـو بایـدن«بـا  نیـز در دیـداروزیـر رژیـم صهیونیسـتی  نخسـتدر کسـوت » نفتالی بنـت«
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کـه  چیـزیا آن راهبرد خـود علیـه ایـران بـ از ١٤٠٠در شهریور جمهور آمریکا در کاخ سفید  رئیس
 پرده برداشت. ،برند نام می» مرگ با هزاران ضربه چاقو«های اسرائیلی با عنوان  مقام

شامل مقابله بـا ایـران از طریـق ترکیـب اقـدامات کوچـک  است، راهبردی که بنت به بایدن ارائه داده
شـدید بـه ایـران جای یـک حملـه  های متعدد نظامی و دیپلماتیک است که این اقدامات به بسیار در جبهه

ایـران را هماننـد شـرایط میـان  و یک مقام صهیونیستی گفت که بنت شرایط کنونی میان این رژیـم. است
  ).  ١٤٠١/ ٦/ ٦(خبرآنالین،  آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در جریان جنگ سرد توصیف کرد

هـای  گفت: لفـاظیوزیر رژیم غاصب  در واکنش به تهدیدات نخستسخنگوی سپاه پاسداران 
اقدامی ناشی از هراس این رژیـم جعلـی از اقتـدار » طرح هزار ضربه چاقو«ها و عنوان  صهیونیست

گیری انقالب اسالمی هزار شمشیر از نیـام  جبهه مقاومت و ایران اسالمی است. شما از زمان شکل
رزمینی تر شدن حلقه محاصره علیـه شـما در سـ تنها دستاورد آن تنگ .برکشیدید، هیچ اتفاقی نیفتاد

  ). ٧/١٤٠٠/ ٨د (انصاف نیوز، ای است که اشغال کرده
هایشـان  هایی دارند که بتوانند با تکیه بر آنها توانمندی ها تمایل زیادی به پیگیری سیاست دولت

هایی کـه  هـا از پیگیـری سیاسـت در صیانت از امنیت خود را افزایش دهند. بدین خاطر، این دولت
ها با علم به اینکه ممکـن اسـت سـایر  کنند. دولت ، خودداری میموجب کاهش این توانمندی شود

گاه خود را از چرخه نظام رقـابتی  دنبال تضعیف یا از بین بردن توانمندی آنها باشند، هیچ ها به دولت
 ).١٩-١١٨ :١٩٧٩ ,Waltzکنند ( خارج نمی

دنبال از  ه کـه بـهجمهوری اسالمی ایران با توجه به ماهیت رژیم صهیونیستی همواره اعالم کـرد
بین بردن این رژیم است. این رژیم نیز با اطالع از این رویکـرد ایـران، مـدام بـا متحـدان ایـران در 
مخاصمه بوده است. عالوه بر آن، پس از آغـاز بحـران سـوریه و حضـور رسـمی نیروهـای نظـامی 

هـای  ، پایگاهمستشاری ایران در خاک این کشور، عالوه بر حمله به مواضع مختلف کشـور سـوریه
نظامی ایرانی یا وابسته به ایران را مورد هدف قرار داده است. از این منظر، حمالت مکرر اسرائیل به 

ارزیابی کرد که نفتالی بنت به آن اعتراف کرده اسـت » هزار خنجر«توان در قالب طرح  سوریه را می
های مختلف  ران در پروندهو بخشی از فشارها و ضربات کوچک، اما متعدد به جمهوری اسالمی ای

  شود. ای) محسوب می های منطقه ای و سیاست (اعم از هسته

  ها حمله به فرودگاه

های سوریه را هدف قرار داده اسـت. دلیـل  بیشتر حمالت مهم و اساسی رژیم صهیونیستی فرودگاه
وریه زعم اسـرائیل از سـوی ایـران وارد سـ های تسـلیحاتی اسـت کـه بـه این انتخاب، زدن محموله

شود. با این حال، اسرائیل تاکنون هواپیماهای ایران را هدف قرار نداده است؛ بلکـه انبارهـایی را  می
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آویو تسلیحات و مهمات مقاومت در آن ذخیره  کند که طبق ادعای تل در اطراف فرودگاه بمباران می
حـدود بـرای نمونـه،  شده است. گاه نیز با بمباران باند فرودگاه مانع نشستن هواپیماها شـده اسـت.

المللی  ) به وقت محلی، رژیم صهیونیستی فرودگاه بین١٤٠١شهریور  ١٥شنبه شب ( سه ٢٠ساعت 
حلب را با چند فروند موشک هدف حملـه قـرار داد. ایـن حمـالت تلفـات جـانی نداشـت و تنهـا 

ب آسیب دیـد در این حمله باند فرودگاه حل ،آورده است. به گفته منابع محلی بار ت مادی بهاخسار
  طور موقت تعطیل شود.  فرودگاه بهاین و این امر باعث شد که 

بان حقوق بشر سوریه چهار فروند موشک اسرائیلی باند فرودگاه حلب و انبارهای   به ادعای دیده
این سازمان غیردولتـی کـه در  .اند  های ایرانی در اطراف این فرودگاه را هدف حمله قرار داده  موشک

همچنین خبر داد که حمالت موشکی بـه فرودگـاه حلـب منجـر بـه چنـدین  ،تقر استانگلیس مس
اما تلفات انسـانی دربـر نداشـته اسـت. بـه گـزارش خبرگـزاری رسـمی  ،سوزی و انفجار شده آتش

اطراف دمشق نیز مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفـت.  ،حدود یک ساعت بعد ،»سانا«سوریه، 
ی ارتش سوریه با حمالت موشـکی اسـرائیل بـه دمشـق و فرودگـاه حلـب پدافند هوای ،به گفته سانا

برخی منابع خبری غیررسمی هم ادعا کردند که اسرائیل برای جلـوگیری از فـرود  .مقابله کرده است
یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه حلب، این فرودگاه را هدف حمله قرار داد که در نتیجه این حملـه، 

بار فرودگاه دمشق هدف حمله قرار  این ودهد   سمت دمشق تغییر می خود را بههواپیمای ایرانی مسیر 
  .گیرد  می

ً
برآورد اطالعاتی اسرائیل حاکی از آن بوده که هواپیمای فوق حامل مقادیری سـالح  ظاهرا

هواپیما در خاک سوریه است تا تالش کرده  ،ین دلیلهمو مهمات ارزشمند برای مقاومت بوده و به 
(یک روز پس از حمله هوایی اسرائیل  امسال خرداد ۲۱روز  رونوتحیدیعوت آید. روزنامه فرود نیا

که مقامات ایرانی و متحدان آنها در ارتباطـات خـود بـا سـوریه از  به فرودگاه دمشق) ادعا کرده بود
تجهیـزات نظـامی «کردنـد و هواپیماهـای حامـل  های یادشده در فرودگاه دمشق اسـتفاده می سالن
  ). ١٤٠١/ ٦/ ١٧(بصیرت،  رسید از طریق باندهای این فرودگاه به سوریه می» یایران

  حمله خونین به پایگاه تیفور

در استان حمص سـوریه  )T٤( چند موشک به فرودگاه نظامی تیفور  ١٣٩٧بامداد دوشنبه بیستم فروردین 
اسـرائیلی بـه  ١٥ ـ گنـده افوزارت دفاع روسیه اعالم کرد که دو فروند جن ،دنبال این حمله شلیک شد. به

سمت این فرودگاه شلیک کردند که سـه موشـک بـه  فرودگاه نظامی تیفور حمله و هشت فروند موشک به
و پنج موشک توسط سامانه پدافند سوریه رهگیـری و منهـدم شـدند. در ایـن حملـه  ندهدف اصابت کرد

ایگاه نظامی حدود دو مـاه پـیش نیـز از تن از مستشاران سپاه پاسداران به شهادت رسیدند. این پ ٧ ،هوایی
  .ای از سوی یک پهپاد ایرانی مورد هدف قرار گرفته بود  سوی رژیم صهیونیستی و در پاسخ به حمله
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نیز به نقل از مسئوالن آمریکایی اعالم کرد که ایـن حملـه توسـط » ان بی سی«شبکه آمریکایی 
بل از حمله بـه پایگـاه نظـامی تیفـور در ها ق و صهیونیست است های اسرائیل صورت گرفته جنگنده
  .ندبه واشنگتن اطالع داده بود ،سوریه

جمهـور  رئـیس ،نکته قابل توجه آن است که این حملـه پـس از آن روی داد کـه دونالـد ترامـپ
مدعی حمالت شیمیایی دولت سـوریه بـه شـهر دومـا شـده و عـامالن آن را بـه پرداخـت  ،آمریکا
  .بودسنگین تهدید کرده  ای هزینه

شهر دوما در غوطه که های غربی و عربی ادعا کردند  دو روز پیش از حمله رژیم اسرائیل، رسانه
ها نفر کشته و صدها نفر دیگر مصـدوم  ده ،ر اثر آنبشرقی دمشق، مورد حمله شیمیایی قرار گرفته و 

کـه اسـت  اند. سوریه دست داشتن در هرگونه حمله شیمیایی را تکـذیب کـرده و اعـالم کـرده  شده
ی در اختیا گروه

ّ
از  ،شوند بست می دچار بن و هرگاهدارند  رهای تروریستی مقادیر زیادی گازهای سم

  ).١٣٩٧/ ١/ ٢٣(بصیرت،  کنند آن استفاده کرده و در مقابل، دولت دمشق را متهم می
 هـای تـرین پایگاه تـرین و مهم فرودگاه نظامی تیفور در حومه شرقی استان حمص یکی از بزرگ

همواره یکی از اهداف حمالت هـوایی اسـرائیل طـی چنـدین سـال  ورود  شمار می هوایی سوریه به
هـای نظـامی  ترین پایگاه ترین و بزرگ یکی از مهم و است »التیاس« ،نام دیگر آن. گذشته بوده است

 ایـن .کیلومتری شرق شهر تدمر در استان حمص قـرار دارد ۶۰رود که در حدود  شمار می سوریه به
ها و بالگردهای نظامی و دو باند پرواز اسـت کـه طـول  آشیانه برای انواع جنگنده ۵۴فرودگاه دارای 
محسـوب تـرین فرودگـاه نظـامی سـوریه  بـزرگ ،رسد و از ایـن منظـر کیلومتر می ٣یکی از آنها به 

فرودگـاه نظـامی تیفـور نقطـه اتصـال ترابـری و پشـتیبانی لجسـتیکی نیروهـای سـوریه و شود.  می
های دیرالزور، حمص، حما، حلـب و منـاطق مرکـزی  پیمانان آن در مبارزه با تروریسم در استان مه

، سـوخو ۲۷، میـگ ۲۹ها نظیـر میـگ  این فرودگاه میزبان انواع مختلف جنگنـده .این کشور است
خـودروی  ۱۳۶برد و  و نیز پدافند هـوایی و رادارهـای کوتـاه ۲۲، سوخو ۲۴، سوخو ۲۵، میگ ۳۵

 .است ۸۲های تی  ز جمله تانکا ،نظامی
توسط  ،دلیل نزدیکی به عراق دارای اهمیت راهبردی است و طی سالیان گذشته فرودگاه تیفور به
مورد  یهای نظامی متحد برای حمالت نظامی علیه مخالفان و عناصر تروریست دولت سوریه و گروه

توسـط ایـران بـرای  فرودگـاه این زا هایی که بخش برخی منابع ادعا کردند .استفاده قرار گرفته است
و  نـدفرودگاه تیفور را تخلیه کرد ،نیروهای روسی در فوریه گذشته .شود حمالت پهپادی استفاده می
 توصـیه بـا پیمـان ارتـش سـوریه های هم علت این امر مخالفت گروه .به فرودگاه تدمر منتقل شدند

 بوده اسرائیل هوایی حمالت احتمال از کاستن برای فرودگاه این از خروج در حمیمیم روسی پایگاه
پیمـان ارتـش سـوریه  هـای نظـامی هـم در پی خروج نیروهای روسی از فرودگاه تیفور، گروه .است
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به تقویت استقرار خود در  ،دلیل اهمیت راهبردی این پایگاه و تضمین امنیت مسیر منتهی به لبنان به
 .این پایگاه و شهر تدمر اقدام کردند

ها کـذب محـض اسـت و  مکرر اسرائیل به فرودگاه تیفور به بهانه حضور ایرانی حمالت هوایی
گـاه اسـت و بـه ایـن  تل .دیگر است ای لهئمس ،دلیل اصلی آویو از اهمیت و امکانات این فرودگـاه آ

کوشـد تـا حتـی االمکـان بـرای  لذا می .درک رسیده که جنگ در سوریه در آستانه پایان یافتن است
به حمالت خود به این فرودگاه ادامه دهد و بیشترین میزان ممکن خسـارت  ،هتضعیف قدرت سوری

  ).١٤٠٠ /٧/ ١٧خبرگزاری ایسنا، ( را به توان نظامی این کشور وارد کند

  اسرائیل به سوریه حمالتعلل 

  . نگرانی از حضور ایران در سوریه١

رژیم مبارزه بـا حضـور ایـران در اند سیاست اصلی این  آویو بارها تأکید کرده گونه که مقامات تل آن
الله لبنان را در خـاک  ویژه حزب به ،منافع و مقرهای ایران و متحدانش ،سوریه است و به همین دلیل
در اوج حمـالت بـه  ،اسـرائیلاسبق وزیر  نخست ،بنیامین نتانیاهو .دهند سوریه مورد حمله قرار می

اعالم کرد کـه ینی از سوریه را سر داده بود، نش زمزمه عقب ١٣٩٧سوریه و زمانی که آمریکا در سال 
نتانیـاهو طـی سـخنانی در جلسـه  کشورش به مخالفت با حضور ایران در سوریه ادامه خواهد داد.

هفتگی کابینه اسرائیل با اشاره به اینکه به مخالفت با تالش ایران برای گسترش موجودیـت خـود در 
 یماقدامات علیه ایـران در سـوریه را گسـترش خـواه گفت: اگر الزم باشد ،سوریه ادامه خواهند داد

ها از خروج نظامیان  اظهارات نتانیاهو را رفع نگرانی اسرائیلیعلت  معاریو صهیونیستیروزنامه  داد.
  ).١٣٩٧دسامبر  ٢٤د (سایت تی آر تی، آمریکا از سوریه تفسیر کر

ا تحلیـل کـرد. ایـن رژیـم در توان در همین راست ها را می صهیونیستی به فرودگاه حمالت رژیم 
های ایران به این کشور  دنبال آن است که مانع رسیدن کمک راستای مقابله با قدرت نظامی سوریه به

شود. در واقع، اگرچه تا حد زیادی به دالیل مالحظات بسیار، از درگیر شدن با هواپیمـای ایرانـی و 
کوشـد تـا مـانع از رسـیدن  های سوریه می کند؛ اما با حمله به فرودگاه ساقط کردن آن خودداری می

دنبال آن است که همچنان دولت سوریه،  دستانه به تجهیزات نظامی شود. در واقع، با این حمله پیش
انـد، ایـن  طور که مسئوالن سوری اعالم کرده در خاک فعلی خود درگیر و ضعیف بماند؛ زیرا همان

گیــرد. بنـابراین، ایــن حمـالت رژیــم  ز پسهای جـوالن را بـا دنبال آن اســت کـه بلنــدی کشـور بـه
طور توصیف کـرد کـه بـه امنیـت  گرایی تهاجمی این توان با معمای امنیت نوواقع صهیونیستی را می

رسیدن سوریه و چیره شدن دولت این کشور بر دشمنانش، آغاز ناامنی برای ایـن رژیـم حـداقل در 
یت بر سوریه، آغاز ناامنی برای ایـن رژیـم عبارت دیگر، آغاز سیطره امن های جوالن است. به بلندی
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دستانه برای حفظ بقا و امنیت خود، در راستای عدم استقرار امنیـت در  است. بنابراین، اسرائیل پیش
 کند.  سوریه به نفع دولت بشار اسد، اقدام به تهاجم نظامی به مواضع سوریه می

ویژه از طریـق روسـیه  سـی نیـز بـهالبته رژیم غاصب عالوه بر حمالت نظـامی، از ابـزار دیپلما
کند نسبت به خروج ایران از سـوریه اعمـال فشـار کنـد. بـرای نمونـه،  برداری کرده و سعی می بهره

وگو بـا والدیمیـر  گفـتدر  ١٣٩٧در تیـر  طی سفری بـه مسـکورژیم اسبق وزیر  نخست» نتانیاهو«
وریه است. این در حـالی حضور ایران در س موضوع اصلیکه گفت  جمهوری روسیه، پوتین، رئیس

 ،هـای پیشـین جمهور روسیه در دیدار با نتانیاهو در مقابل خبرنگاران، هماننـد مالقات یسئربود که 
تقویـت موضـوع بـر کـه  دادتـرجیح  و و در مـورد ایـران واکـنش علنـی نشـان نـدادابـه اظهـارات 

  تأکید ورزد. های اقتصادی و نظامی روسیه و رژیم صهیونیستی  همکاری
زیرا از  ؛شدت نگران حضور و نفوذ ایران در سوریه است قعیت این است که رژیم اشغالگر بهوا

معنای نزدیکی به مرزهای فلسطین اشـغالی و آمـادگی بـرای آزادسـازی  آویو، این حضور به نگاه تل
البته جمهوری اسالمی بدون خواست و هماهنگی دولـت سـوریه  .های اشغالی جوالن است بلندی
دیـده و  یافتـه، آمـوزش ی برای آزادی جوالن ندارد، اما صرف وجود سپاه و نیروهای سـازمانا برنامه
الله، فاطمیون، حیدریون، زینبیون و...) در کنـار  دیده محور مقاومت در سوریه (اعم از حزب جنگ

با این نگـاه،  .سراغ مقامات صهیونیستی بیاید گوش اسرائیل، کافی است تا هر شب، کابوس مرگ به
 بـرایحمالت ایذایی و مستمر ارتش اسرائیل علیه مراکز ایران و متحدانش در سـوریه، نـوعی پیـام 

 . استهای امنیتی خود  خروج از این کشور در جهت رفع نگرانی

  . انهدام زرادخانه مقاومت٢

دهد که  الله را هدف قرار می حزبسپاه پاسداران یا تسلیحات  رژیم صهیونیستیبخشی از حمالت 
ائیل مدعی است از ایران وارد خاک سوریه شـده و قـرار اسـت راهـی لبنـان شـود تـا زرادخانـه اسر

محـور رژیم صهیونیسـتی در مقابلـه بـا تهدیـدات امنیتـی  ،الله را تکمیل کند. به همین دلیل حزب
و در میانـه راه، ایـن  زنـد دست به عملیـات پیشـگیرانه میزعم خود  بهالله،  حزبویژه  مقاومت و به

های راهبـردی، ماننـد  کنـد. بیشـترین نگرانـی اسـرائیل از سـالح لیحات و مهمات را منهدم میتس
ها پهپاد و هواپیمای بدون سرنشین را با هـدف  الله لبنان ده حزبزن و پهپاد است.  های نقطه موشک

یلی گونه کـه محافـل اسـرائ و آن آورد آوری اطالعات از اسرائیل به پرواز درمی تصویربرداری و جمع
الله قصد دارد با پهپادهای انتحاری در صورت وقوع جنـگ در آینـده بـین دو  حزب اند، هشدار داده

کارشناسـان، متخصصـان و  .های دفاع هوایی ایـن رژیـم را مـورد هـدف قـرار دهـد سامانه ،طرف
 هـزار ١٥٠ای بـا  اللـه زرادخانـه تحلیلگران امور نظامی رژیم صهیونیستی با اشـاره بـه اینکـه حزب
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تواند هر نقطه از فلسطین اشغالی را هدف قرار دهد، درباره ضعف  موشک دقیق در اختیار دارد و می
  ).١٤٠١/ ٦/ ١٤(خبرگزاری تسنیم،  کنند بزرگ ارتش اسرائیل ابراز نگرانی می

اللـه نشـانگر آن اسـت کـه ضـربات متعـدد اسـرائیل بـه  ارتقای کمی و کیفـی زرادخانـه حزب
گونه تسـلیحات بـه داخـل خـاک  مهمات در خاک سوریه مانع انتقال این های تسلیحات و محموله

گونـه  انـدازی این الله بـه فنـاوری بـاالی تولیـد و راه لبنان نشده و از طرفی، حاکی از دستیابی حزب
تسلیحات است که حالت بومی یافته و مقابله با آن از توان رژیم صهیونیستی خـارج اسـت. همـین 

صهیونیستی از آینده امنیت خود شده است. در واقع، محیط  از پیش رژیم  امر، موجب نگرانی بیش
شدت آنارشیک شده و از نظر مسئوالن این رژیم، کشـیده  اطراف فلسطین اشغالی برای این رژیم به

رو، اگرچه هنوز این اتفاق رخ نداده  شدن دامنه جنگ به فلسطین اشغالی بسیار محتمل است. ازاین
دنبال مقابلـه بـا تهدیـداتی در خـارج از مرزهـای فلسـطین  اذ رویکرد تهاجمی، بـهاست، اما با اتخ 

 یک روزی آنها را مسـتقیم هـدف قـرار خواهـد داد؛ بـه
ً
ویژه آنکـه مسـئوالن  اشغالی است که حتما

کیـد داشـته حزب اند. بنـابراین، رژیـم صهیونیسـتی  الله و جمهوری اسالمی همواره بـر ایـن امـر تأ
اساس شرایط نامساعد امنیتی در اطراف مرزهای فلسطین اشغالی، اقدام به تجاوز بـه گرایانه بر  واقع

کنـد تـا  الله و دولت بشار اسد می های منسوب به ایران، حزب خاک سوریه و هدف قرار دادن پایگاه
  بتواند از این طریق، مانع از کشیده شدن جنگ و ناامنی به درون این مرزها شود. 

  ه. تهدید دولت سوری٣

بخش مهمی از اهداف مورد حمله توسط رژیم صهیونیستی مربوط به دولت و ارتش سوریه اسـت. 
ها و حتی اهداف مدنی سعی  اسرائیل با هدف قرار دادن مقرهای نظامی، تأسیسات صنعتی، فرودگاه

عین دارد این پیام را به دمشق ارسال کند که دست از میزبانی مقاومت با محوریت ایران بردارد و در 
حال، نقش سر پل انتقال سالح از سوی ایران به نیروهای مقاومت را ایفا نکنـد. از طرفـی، یکـی از 
ابعاد همکاری تهران ـ دمشق در مرحله پساجنگ کمک ایران به صنایع دفاعی و تسـلیحاتی سـوریه 

ت است که اسرائیل با بمباران مراکز پژوهشی و ساخت سالح در خاک این کشـور، آشـکارا مخالفـ
  ها نشان داده است.  خود را با این همکاری
نوشت: اسرائیل  ایالفخرداد به نقل از سایت  ۲۴شنبه  روز سه پست جروزالمروزنامه اسرائیلی 

جمهوری سوریه را تهدید کرده است که اگر همکاری نظامی بـا ایـران را کـاهش  رئیس »بشار اسد«
به نقل از منبعی کـه نـام آن را فـاش نکـرده نیز  سایت ایالف .های او بمباران خواهد شد ندهد، کاخ
هـای نظـامی بـا تهـران و  افزاید اسرائیل با ارسال پیامی به بشار اسد، نسـبت بـه همکاری است، می

انتقال تسلیحات ایران بـه سـوریه هشـدار داده و تهدیـد کـرده اسـت کـه در دور بعـدی حمـالت، 
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با پوشش این گزارش نوشته اسـت  پست جروزالمه روزنام .های بشار اسد را بمباران خواهد کرد کاخ
گوید وزارت دفاع اسرائیل از  یید کند، اما میأطور مستقل صحت و سقم این خبر را ت تواند به که نمی

 ). ١٤٠١/ ٣/ ٢٤ت (رادیو فردا، واکنش به این خبر خودداری کرده اس
ر ایـران در سـوریه و با این حال، سـوریه تسـلیم ایـن تهدیـدها نشـده و قائـل بـه تـداوم حضـو

حتی در مقطع پس از شکست داعـش در سـوریه کـه فشـارهای های مستشاری تهران است.  کمک
اگر شما که آمریکا و اسرائیل برای خروج ایران از سوریه افزایش یافته بود، ایران به سوریه اعالم کرد 

 هنـوز تمـام نشـدهاما پاسخ دمشق آن بود کـه جنـگ  .شویم از خاک کشورتان خارج می ،بخواهید
  و همچنان به کمک مستشاری شما نیاز داریم. است

ای المیـادین  در مصاحبه با شبکه ماهواره ١٣٩٧در بهمن  ،الله لبنان دبیرکل حزب ،سیدحسن نصرالله
کـه بـا درخواسـت رسـمی ـ بار به اظهارنظر درباره دالیل حضور نیروهای ایرانی در سـوریه  نخستینبرای 

اللـه  دبیرکـل حزب .پرداخـت ـ نظور مشارکت در عملیات مبارزه با تروریسم وارد شدندم رهبری سوریه به
کنـد و  بر حضور نیروهای ایرانـی در سـوریه پافشـاری می ،جمهور سوریه رئیس ،بشار اسدتأکید کرد که 

حتی اگر این نیروها روزی بخواهند از این کشور خارج شوند، به آنهـا خواهـد گفـت کـه از خـروج ایـن 
  ).  ١٣٩٧/ ١١/ ٧ت (خبرگزاری تسنیم، روها از خاک سوریه راضی نیسنی

پاسخ رسمی ایران این اسـت کـه مـا بـا خواسـت و همـاهنگی اسـرائیل وارد سـوریه طور طبیعی،  به
حضـور ایـران در سـوریه یـک حضـور  ،عبارتی ایم که حال با اصرار این رژیم از آن خارج شویم. به نشده

المللـی انجـام شـده و  در چـارچوب قـوانین بین ایـن کشـور،رسمی دولـت رسمی و قانونی و به دعوت 
فشـارهای سیاسـی و  ،وجه حق دخالـت و اعمـال فشـار در ایـن قضـیه را نـدارد. بنـابراین هیچ اسرائیل به

ثیری در عـزم جمهـوری اسـالمی ایـران در أتبلیغاتی و نیز حمالت پراکنده نظامی رژیم صهیونیسـتی، تـ
منشأ تهدید دولت بشـار اسـد  مانند سوریه ندارد. ،ت و حضور در مناطق بحرانیحمایت از محور مقاوم

وجو  صهیونیستی برای قطع همکاری با ایران را نیز باید در معمای امنیت این رژیـم جسـت  از سوی رژیم
ز کوشد تا با تهدید بشار اسد و فشار از ناحیـه روسـیه بـه ایـران، ایـن کشـور را ا کرد. اسرائیل همچنان می
ترین خطـر بـرای بقـا و امنیـت  لحاظ امنیتی، حضور جمهوری اسالمی را بزرگ سوریه خارج کند؛ زیرا به

های مهم درخواست دولت بشار اسد برای حضور ایـران در  داند. البته همین امر نیز یکی از علت خود می
  تـی را کـه از سـوی رژیـمخواهد با حضور ایران در سوریه، تهدید امنی سوریه است. در واقع، بشار نیز می

هـای میـان رژیـم صهیونیسـتی و محـور  کند، دفع کند. بر این اسـاس، درگیری صهیونیستی احساس می
گرایی تهاجمی میرشـایمر  مقاومت در خاک سوریه، رقابت بر سر امنیت و بقایی است که در نظریه نوواقع

 مطرح شده است. 
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  واکنش سوریه

را توسط رژیم صهیونیسـتی محکـوم کـرده و گـاه بـه سـازمان ملـل سوریه بارها نقض حریم هوایی خود 
حمـالت موشـکی اسـرائیل توسـط سـامانه  ،در بسـیاری از مـوارد ،شکایت بـرده اسـت. در عـین حـال

سوریه غیر از عملیاتی کـه در واکـنش بـه حملـه  ،با این حال ضدموشکی ارتش سوریه خنثی شده است.
و  های جـوالن انجـام داد، پاسـخ درخـور در بلنـدی ١٣٩٧ریـل سرائیل به پایگاه تیفور در حمص در آوا

یسـم ردمشق در شرایطی که درگیر نبرد با جبهه ترو رسد به نظر میبه حمالت اسرائیل نداده است.  قاطعی
عبارت دیگـر، پاسـخ نظـامی ارتـش  در داخل است، تمایلی به گشودن جبهه جدیدی با اسرائیل ندارد. به

  واکنش شدیدتر اسرائیل شده و احتمال بروز نبرد فراگیر وجود دارد. سوریه به اسرائیل، موجب
مشـابه   شود که چرا سوریه اسرائیل را به قواعـد درگیـری بازدارنـده ال مطرح میؤدر اینجا این س

سـرگرم رویـارویی  ١٣٩٠دهند که سوریه از سال  گونه پاسخ می کند؟ برخی این الله ملزم نمی حزب
رژیـم صهیونیسـتی در جنـوب ایـن کشـور، نیروهـای  :زمان اسـت ورت همص با سه دشمن فعال به

آمریکایی در شرق و شمال شرقی و ترکیه که ادلب را اشغال کرده است. این واقعیت خطرناک مـانع 
نکتـه دیگـر آن اسـت کـه ). ١٤٠٠ /١٠/ ٢٦دیپلماسـی ایرانـی، ( شـود از رویارویی با اسـرائیل می

 
ً
سیسات لجسـتیکی و انبـار مهمـات اسـت و کمتـر موجـب أکز و تعلیه مرا حمالت اسرائیل عمدتا

  .شود تلفات انسانی می
ً
به هر حال،  کند. داری از کنار این قضیه عبور می با خویشتن لذا سوریه غالبا

گرایی تهاجمی، عاقالنه رفتار کـردن آنـان اسـت. نـوع  های بازیگران از دیدگاه نوواقع یکی از ویژگی
  توان با این نظریه توصیف و تبیین کرد.  اسرائیل را نیز می مواجهه سوریه با حمالت

اند؛  البته مسئوالن سوری بر حق خود برای پاسخ به اسرائیل در وقت مناسب همواره تأکید کرده
خطـاب  ١٣٩٧تا جایی که بشار اسد در بازدید از یکی از مواضع نظامی در غوطه شرقی در مـارس 

اید و  تر و فراتر از سوریه است. شـما وارد معرکـه بـا جهـان شـده معرکه ما بزرگ«به سربازان گفت: 
 سخنان بشـار » المللی را تغییر خواهد داد. آزادسازی هر روستا نقشه سیاسی و موازنه قوای بین

ً
طبعا

گویی نیست و به همین دلیل، سوریه در مبارزه خود بـا تروریسـم و نیـز اسـتکبار و رژیـم  اسد گزافه
  ). ١٣٩٨تموز  ٣ن، یادیموقع الملندی دارد که شاید در آینده مشخص شود (صهیونیستی اهداف ب

  ضرورت پاسخ قاطعانه

دهنـد؟ آیـا  چرا سـوریه یـا جمهـوری اسـالمی پاسـخ محکمـی بـه حمـالت مکـرر اسـرائیل نمی
 تر شدن اسرائیل و استمرار حمالت ایـن رژیـم نشـده اسـت؟ داری مقاومت موجب جری خویشتن

اومت در مواردی، واکنش الزم را به رژیم متجاوز اسـرائیل نشـان داده اسـت. پاسخ این است که مق
سمت مراکز حسـاس اسـرائیل  موشک به ٥٠برای مثال، در انتقام خون شهدای پایگاه تیفور حداقل 
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  در جوالن شلیک شد. 
 ،طور که اشاره شـد همانها متناسب با حجم حمالت اسرائیل نیست و  با این حال، حجم پاسخ

ه در تقابل نظامی با اسرائیل مالحظات خاص خود را دارد. جمهوری اسالمی ایـران هـم اگـر سوری
  ،بخواهد علیه اسرائیل کاری انجام دهد

ً
باید با هماهنگی دولت سوریه باشد که بـا توجـه بـه  قاعدتا

  شود. مالحظات فوق، با دشواری مواجه می
  ،با این حال

ً
راه دور یا حمله نیـابتی توسـط متحـدان حمله موشکی از  گزینه حمله مستقل مثال

های مقاومت فلسطین) علیه رژیـم غاصـب، دور از ذهـن نیسـت. بـه نظـر  الله لبنان یا گروه (حزب
دیب سردمداران این رژیم، أآید اگر حمالت اسرائیل از حد تحمل خارج شود، الزم است برای ت می

  درس سختی به آنان داده شود.
فرمانـده کـل سـپاه پاسـداران انقـالب  ،ی که سرلشکر حسین سـالمیاین یعنی اجرای همان تهدید

دسـت «ها انجام داد:  ها و اسرائیلی قاسم سلیمانی علیه آمریکایی در مراسم اربعین شهادت حاج ،اسالمی
طور که پیش از ایـن  ). همان١٣٩٨/ ١١/ ٢٤(خبرگزاری مهر،  ..».زنیم  دوی شما را می هر ،از پا خطا کنید

هایشـان  هایی دارند که بتوانند با تکیه بر آنها توانمندی ها تمایل زیادی به پیگیری سیاست دولت نیز گفتیم،
هایی کـه موجـب  ها از پیگیری سیاست در صیانت از امنیت خود را افزایش دهند. بدین خاطر، این دولت

کـرد کـه رفتـار ). نباید فرامـوش ١٩-١١٨ :١٩٧٩ ,Waltzکنند ( کاهش این توانمندی شود، خودداری می
هایی همچون سوریه، کلید مهم پیروزی و تصاحب قـدرت برتـر اسـت؛ زیـرا  عاقالنه بازیگران در صحنه

ای اسـت کـه یـک روی آن قـدرت و بقـا و روی دیگـر آن  ها، بازی با شمشـیرهای دو لبـه گونه صحنه این
کـه بـه برخـی از صهیونیستی نیز در حمالت خود مالحظات بسیاری دارد  شکست و حذف است. رژیم 

  آنها پیش از این، اشاره شد. 

  نقش آمریکا

طور تلـویحی از حمـالت ایـن رژیـم بـه  عنوان حامی رژیم صهیونیستی به ایاالت متحده آمریکا به
توان گفت این حمالت با چراغ سبز واشـنگتن انجـام  خاک سوریه حمایت کرده است. در واقع، می

 روشن است؛ زیرا کاخ سفید نیز گیرد. دلیل همسویی آمریکا با اسرائ می
ً
یل در حمله به سوریه کامال

ای ایـران از  های منطقـه تابد و پرونده سیاست ویژه سوریه را برنمی حضور و نفوذ ایران در منطقه و به
ادامـه حمـالت های فراروی آمریکا مطرح بـوده و هسـت. همچنـین  عنوان یکی از چالش دیرباز به
این کشور را در برابـر دشـمنانش های اقتصادی،  ارهای سیاسی و تحریمدر کنار فشبه سوریه  نظامی

  .کند و به دشمنانش برای اجرای نقشه تجزیه کمک می کردهدر داخل تضعیف 
الملـل باعـث  ک نظـام بینیمحـیط آنارشـ گرایی تهـاجمی، بر مبنای دیدگاه اندیشمندان نوواقع
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ت و یـکـافی امن نبود قدرِت که تقدند عزیرا مسازی قدرت باشد؛  ها بیشینه دولتکه سیاست شود  می
. در واقع، ایاالت متحـده بـا هـدف حفـظ )١٣٠: ١٣٩٤بقای آنها را تهدید خواهد کرد (مشیرزاده، 

منافع خود در خاورمیانه و داشتن دست برتر در قدرت، بیشترین و باالترین انگیزه را بـرای مداخلـه 
  نظامی علیه بشار اسد داشته است. 

ن حضور نظامی در خاک سوریه، در حمله به مواضعی در این کشـور یـد طـوالیی آمریکا ضم
 )سـنتکام( امریکـاستاد فرمانـدهی مرکـزی ارتـش دارد. برای نمونه، در اوایل شهریور سال جاری 

نظامیان تحت حمایت ایران در شمال شرق سوریه  اعالم کرد برای دومین روز متوالی به مواضع شبه
به گفتـه اعالم کرده است. » ارسال پیام به تهران«را اگون هدف از این حمالت پنت .حمله کرده است

 .نظامی سوری و خارجی کشته شدند شبه ٦کم  دست ،بان حقوق بشر سوریه در این حمله دیده
فـروردین، نخسـتین مداخلـه نظـامی  ١٨بامداد جمعـه رخ داد.  ١٣٩٦اوج حمالت آمریکا در سال 

موشـک  ۵۹ارتش ایاالت متحده آمریکـا بـا شـلیک  رقم خورد وولت سوریه ترامپ علیه ددونالد دولت 
تجـاوز موشـکی د. در شرق حمص را آماج حمالت خود قرار دا» الشعیرات«، پایگاه هوایی »تام هاوک«

و بدون هماهنگی با کنگره این کشور، از ناوهـای  ،جمهور آمریکا رئیس ،به سوریه، با فرمان دونالد ترامپ
هـا  ریای مدیترانه، در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گرفت. ادعـای آمریکاییآمریکا در د

های ارتش سوریه با پرواز از پایگاه هوایی الشعیرات به خان شیخون در حومـه ادلـب   آن است که جنگنده
ریکـا حملـه موشـکی آم .اند و حمله موشکی در تالفی این حمله شیمیایی انجام شـده اسـت  حمله کرده

چشـم  بهشـهروندان عـادی نیـز  ،که در میـان آنـان گذاشتو تعدادی زخمی برجای  شهید ١٠ کم، دست
دسـتاویز منهـدم شـد. هواپیمای جنگـی ارتـش سـوریه فروند  ٩ خوردند. همچنین بر اثر این حمله، می

شـده  آمریکا در حمله موشکی، ادعای حمله شیمیایی به خان شیخون و تنبیـه دولـت بشـار اسـد اعـالم
است. در سطح تاکتیکی، ارتش آمریکا اعالم کرد کـه هـدف از ایـن حمـالت، بانـد و مخـازن سـوخت 

پنتاگون هم مـدعی  وهای فرودگاه نظامی الشعیرات بوده  های موجود در آشیانه فرودگاه و همچنین جنگنده
تخـاب پایگـاه ان. در حقیقـت، های شـیمیایی بـوده اسـت شده که این پایگاه محل انبـار و ذخیـره سـالح

های آمریکـا و  اسـت. یکـی از اهـداف و خواسـته انجام شده و کتاب  حساب به آن، با حمله والشعیرات 
تضـعیف موقعیـت ارتـش سـوریه و تـوان «متحدانش برای تغییر توازن موجود در عرصه جنـگ سـوریه، 

سته است حمالتـی است. نیروی هوایی سوریه با کمک نیروی هوایی روسیه توان »هوایی ارتش این کشور
های تروریستی انجام دهد و دست برتـر را در معرکـه بـه نفـع دولـت  هدفمند و موفق را علیه مواضع گروه

ترامـپ  .هدف قرار دادن آن، از توان ارتش سوریه در نبرد جاری خواهد کاست ،بنابراین .سوریه حفظ کند
: حمله به سوریه در راسـتای منـافع شد مدعیدر اولین اظهارات خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه 

  ).  ١٣٩٦/ ١/ ١٨(بصیرت،  حیاتی امنیت ملی ما بود
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حداکثر قـدرت خـویش گـام به دنبال رسیدن  ها به قدرتگرایی تهاجمی،  بر مبنای نظریه نوواقع
. بنابراین، در تحلیـل رفتـار امریکـا در سـوریه از دیـدگاه ایـن )١٣٠: ١٣٩٤دارند (مشیرزاده،  برمی
توان گفت در این بحران، ایاالت متحـده نهایـت تـالش خـود را کـرد تـا بتوانـد در سـایه  یه مینظر

آنجـا   آفرینی در سوریه، منافع اقتصادی و امنیتی و سیاسی خود را تأمین کند. در این راستا، از بحران
با حمـالت که منافع این کشور با منافع رژیم صهیونیستی گره خورده، نهایت همکاری و همراهی را  

  اسرائیل علیه سوریه داشته است. 

  روسیه واکنش

روسیه با توجه به اینکه متحد و حامی سوریه است و در عین حال، با رژیـم صهیونیسـتی مناسـبات 
کند موضعی میانه اتخاذ کند. در واقـع، مسـکو در مـواردی  خوبی دارد، در چنین مواقعی سعی می

اما از طرفی، اقدامی جـدی در جهـت اعمـال فشـار بـر  شدت محکوم کرده، حمالت اسرائیل را به
  اسرائیل و بازداشتن آن از تداوم حمالت صورت نداده است. 

خصـوص حمـالت هـوایی رژیـم صهیونیسـتی بـه  سخنگوی وزارت خارجه روسیه دربرای نمونه، 
ماریـا ت. اسـ قبول از سوی طرف اسرائیلی اقدامی غیرقابل ،اعالم کرد که این ١٤٠١ شهریور ١٥سوریه در 

اعالم کرد آنچه که مایه نگرانی است، این اسـت کـه مواضـع  ،زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه
وی گفـت کـه  .هاسـت ویـژه فرودگاه بـه، های غیرنظامی مهم در سـوریه شده زیرساخت هدف قرار گرفته

 .المللـی اسـت ن بینحمالت هوایی مداوم اسرائیل به سوریه نقض آشکار حاکمیت سوریه و اصول قـوانی
وجه در کاستن خطرات علیـه امنیـت خـود  هیچ ای به اقدامات شرورانه کند که چنین میزاخارووا تصریح 

 ای منجر شود که ثبـات را بـر جویانه این رخدادها ممکن است به نتایج شدید تالفی و اسرائیل نقش ندارد
  ).  ١٤٠١/ ٦/ ١١سنا، (خبرگزاری ای انجامد زند و به تشدید تنش گسترده می هم می

آویـو در سـوریه  سفارت روسیه در رژیم صهیونیستی با بیان اینکه همکاری نظامی با تـلپیش از این، 
طـور روزانـه بـا یکـدیگر هماهنـگ  مقامات نظامی مـا مسـائل عملیـاتی را بـه ، تأکید کرده بودادامه دارد

در واقـع، میـان روسـیه و اسـرائیل  .یافـت ثابت کرده که مفید است و ادامه خواهـد سازوکارکنند. این  می
های نظامی و امنیتی در جریان است، لذا روسیه تالش دارد نسبت بـه نـزاع اسـرائیل و سـوریه و  همکاری

هـایش بـا  دهد، نوعی موازنه ایجاد کند تـا روابـط و همکاری حمالتی که توسط اسرائیل در سوریه رخ می
هـایی بـین دو طـرف  ). با این حـال، در مـواردی تنش١٣٩٧شهریور  ٢٧دو طرف حفظ شود (یورونیوز، 

وزارت دفـاع روسـیه اعـالم کـرد هواپیماهـای نظـامی کـه  ١٣٩٧ایجاد شده است. از جمله در شهریور 
 
ً
هواپیمای نظامی روسـیه در یک فروند وجود آوردند که  در الذقیه سوریه وضعیت خطیری به اسرائیل عمدا

شـب بـه وقـت محلـی و در حـالی کـه بـه  ۸حدود سـاعت  ۲۰مدلهواپیمای ایلوشن  .آن سرنگون شد
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 ۳۵برج کنتـرل زمـانی قطـع شـد کـه در با گشت، ناپدید شد. تماس این هواپیما  فرودگاه حمیمیم بازمی
ایـن ارتـش سـوریه  ،وزارت دفـاع روسـیهبنا بر اعـالم  .کیلومتری سواحل غربی سوریه در حال پرواز بود

 ،بـه ایـن ترتیـب .و هنگام دفاع در برابر حمالت اسرائیل هدف قرار داده استاشتباه  بههواپیمای نظامی را 
مقامـات روس  .شـدند  رفتار غیرمسئوالنه اسـرائیل کشـته دلیل تن از خدمه هواپیمای نظامی روسیه به ۱۵
 ،ایـن زمـان . اماارتش روسیه را از آن مطلع کرد ،گویند ارتش اسرائیل یک دقیقه پیش از عملیات خود می
کافی نبوده است. همچنین مقامـات وزارت دفـاع  ،رای تغییر مسیر هواپیمای روسیه که در حال فرود بودهب

وزارت دفـاع  .ل هواپیمای در حال فـرود روسـیه را ندیـده باشـدیگویند امکان ندارد ارتش اسرائ روسیه می
پـس از ایـن  کـه اعالم کرد خواند و» عمدی  تحریک«ل در سوریه را یروسیه در بیانیه خود این اقدام اسرائ

پـس از . دانـد ل، دولت روسیه حق انجام اقدامات مناسب را برای خود محفـوظ مییعمل خصمانه اسرائ
 .سـف کـردأخدمـه نظـامی روسـیه ابـراز ت ۱۵ای از کشته شـدن  ل با صدور بیانیهیآن، نیروی هوایی اسرائ
های نیـروی هـوایی مـا  لله افـزود: جنگنـدها ل البته با مسئول دانستن ایران و حزبیسخنگوی ارتش اسرائ

نابود کرد. ایران قصـد داشـت  ـ رفت شمار می که یک تهدید غیرقابل تحمل بهرا ـ سیسات ارتش سوریه أت
اللـه ارسـال  زن و مرگبـار بـه حزب برای ساخت تسلیحات نقطهرا تجهیزات الزم  ،سیساتأاز طریق این ت

، ایـن تماس تلفنی با آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسـرائیلدر  ،سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه. اما کند
  ).  ١٣٩٧شهریور  ٢٧(یورونیوز، را مقصر این فاجعه دانست  رژیم

صهیونیستی به مواضع خودش واکنش صریحی داشـته اسـت، امـا  گونه حمالِت رژیم  روسیه در این
هشدار به رژیم صهیونیستی نیز بـوده ـ  در سایر حمالت این رژیم به سوریه موضعی میانه ـ که البته حاوی

صهیونیسـتی نیسـت؛ بلکـه قـدرت رقیبـی کـه  اتخاذ کرده است. در واقع، مسئله روسیه در سوریه، رژیم 
روسیه در سوریه با آن درگیر است، امریکا و غرب است. از این منظر، چـون روسـیه از ناحیـه ایـن رژیـم 

 است.  ای شدیدی علیه آن اتخاذ نکرده ه کند، واکنش احساس خطر برای منافع خود نمی

  رژیم صهیونیستی به سوریه حمالت شمار گاه

١٣٩٢  

  اسرائیل به مرکز پژوهشی جمرایا در اطـراف دمشـق حملـه کـرد کـه طبـق نقـل  ،بهمن ١١در
 نفر شد.  ٥تن و زخمی شدن  ٢خبرگزاری رسمی سوریه موجب کشته شدن 

  مرکز تحقیقات نظامی و همچنین انبار مهمات  اسرائیل به یک ،١٣٩٢ اردیبهشت ١٣و  ١٢در
در نزدیک دمشق حمله کرد. اسرائیل اعالم کرد هدف حمله محموله موشکی بود که قرار بـود 

 الله لبنان داده شود. به حزب
  اسرائیل یک مقر موشکی در الذقیه را بمباران کرد.  ،خرداد ٢٣در 
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١٣٩٣   

  ره را بمباران کرد که به کشته شدن یک سـرباز و اسرائیل یک مقر ارتش در قنیط ،اسفند ٢٨در
 نفر منجر شد.  ٧مجروح شدن 

  داد که به کشـته شـدن  مقر ارتش را در ارتفاعات جوالن مورد حمله قرار ٩اسرائیل  ،تیر ٢در
 سرباز منجر شد.  ١٠ کم دست

  ۹و حمله هـوایی کـرد  این کشوراسرائیل به مواضع ارتش سوریه در نقاط مختلف  ،تیر ٢در 
سـاله  ۱۵دنبال کشته شدن یک نوجوان  این حمله بهکه هدف نظامی را زد. اسرائیل اعالم کرد 

 اسرائیلی در آتشباری از خاک سوریه بوده است.
  ر اثر بمبـاران اسـرائیل منفجـر شـد. بیک انبار مهمات در تل الحاره در درعا  ،شهریور ١٤در

 ،بـه حـریم هـوایی اسـرائیل وارد شـده بـود ارتش اسرائیل ادعا کرد یک جنگنده سوریه را که
  سرنگون کرده است.

  هایش اهـدافی را در حومـه  سوریه اسرائیل را متهم کرد که با اسـتفاده از جنگنـده ،آذر ١٦در
 دمشق در دیماس و فرودگاه زده است. 

  
١٣٩٤   

  ه و اللـ عضو حزب ٦از جمله  ،حمله هوایی اسرائیل به قنیطره به شهادت چند تن ،دی ٢٨در
فرزنـد  ،منجر شـد. جهـاد مغنیـه ،از فرماندهان سپاه پاسداران ،دادی سرتیپ محمدعلی الله

 نیز در بین شهدا بود.  ،عماد مغنیه
 نیروهای اسرائیلی به اهدافی نظامی، از جمله به یک گروه فلسطینی حـامی  ،تیر و مردادهای  در ماه

 تش سوریه کشته شد.یک سرباز ار ،در این حمالت .دولت سوریه حمله کردند
  ٧ و مواضع نظامی در قنیطره هدف حمله اسرائیل قرار گرفت که یک تن کشـته ،مرداد ٢٨در 

 نفر مجروح شدند. 
  اسرائیل به یک خودرو در روستایی در استان قنیطره حمله کرد که موجب کشته  ،مرداد ٢٩در

 نفر شد.  ٥شدن 
  بخش فلسطین که حـدود  ای سازمان آزادیمبارز مشهور و از اعض »سمیر قنطار« ،آذر ٢٩در

ای در جرمانا در نزدیکی دمشق به شـهادت رسـید.  سال در اسرائیل زندانی بود، در حمله ۳۰
  الله اسرائیل را عامل این حمله دانست. حزب

  هـدف   شـلیک راکـتبـا ارتش اسرائیل اعـالم کـرد کـه دو مقـر ارتـش سـوریه را  ،مهر ٥در  
  گرفته است.
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١٣٩٥  

  اسرائیل به قطیفه در ریف دمشق حمله کرد و گفته شد یـک انبـار تسـلیحات  ،همنب ٢٠در
 است.  هالله را هدف قرار داد حزب

 اسرائیل به اهدافی در منطقه قنیطره حمله کرد. اعالم شد ایـن حملـه  ،شهریور ٢٢و  ١٩ در
الم های جوالن تحت اشغال اسـرائیل بـود. سـوریه اعـ واکنشی به شلیک توپخانه به بلندی

 کرد در پدافند هوایی یک پهپاد اسرائیلی را سرنگون کرده است.
  اسرائیل به اهدافی در نزدیکی دمشق حمله کرده است.که سوریه اعالم کرد  ،آذر ٩در  
 اسرائیل به اهدافی در نزدیکی المزه در دمشق حمله موشکی کرد. ،در ماه دسامبر  
  
١٣٩٦  

  اران مقر اطالعات هوایی در فرودگاه نظامی مـزه در سوریه اسرائیل را متهم به بمب ،دی ٢٤در
 غرب دمشق کرد. 

  ای اعالم کرد که به اهدافی در سوریه حمله کرده است. اسرائیل با انتشار اطالعیه ،اسفند ٢٧در  
  اسرائیل متهم شد که در حمله به قنیطره سه تن از نیروهای مردمی سـوریه را  ،اردیبهشت ٣در

 به شهادت رسانده است.
  را اسرائیل یک پایگاه نظامی ارتش سوریه در جنوب غربی فرودگـاه دمشـق  ،اردیبهشت ٧در

  بمباران کرد. 
  هایی از خاک سوریه، یک ستون  دنبال شلیک خمپاره ارتش اسرائیل اعالم کرد که به ،تیر ٣در

  هدف قرار داده و دو تانک را نابود کرده است. را این کشورارتش از زرهی 
  ارتش سوریه اعالم کرد هواپیماهای اسرائیلی با شلیک چند موشک به پایگـاه  ،رشهریو ١٦در

دو نفـر از نیروهـای ایـن پایگـاه را بـه شـهادت رسـانده و  ،نظامی مصیاف در نزدیکی دمشق
  اند. خساراتی وارد کرده

  ق المللی دمش سوریه اسرائیل را متهم کرد که به اهدافی در اطراف فرودگاه بین ،شهریور ٣١در
  حمله کرده است.

  اسرائیل اعالم کرد که به تالفی آتشباری پدافنـد هـوایی سـوریه بـه هواپیماهـای  ،مهر ٢٤در
شناسایی اسرائیل، یگان ضدهوایی سوریه را هدف گرفته اسـت. ایـن حمـالت بـه انفجـار و 

انبـار  ،سوزی بزرگی منجر شد. گروه ناظر حقوق بشر سـوریه اعـالم کـرد هـدف حملـه آتش
 الله لبنان بوده است. حزبمهمات 

  یک پایگاه صنعتی در حسبا در اطراف حمص مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت.  ،آباندر اول  
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  سـمت یـک هـدف  ارتش سوریه گفت توانسته است دو موشک اسرائیلی را که بـه ،آذر  ١١در
  نظامی در ریف دمشق شلیک شده بودند، رهگیری و خنثی کند.

  

١٣٩٧  

  ارتش سوریه اعالم کرد که هواپیماهای اسرائیلی به مواضعی در قطیفـه و طبـرا در  ،دی ١٩در
 ریف دمشق حمله کردند.

  شـامل انبـار  ،منابع سـوری از حملـه هواپیماهـای اسـرائیلی بـه اهـدافی ،بهمن ٢١و  ١٨در
 مهمات و پدافند هوایی سوریه در ریف دمشق خبر دادند.

  ک به فرودگاه نظـامی تیفـورچند موش ،فروردین ٢٠بامداد دوشنبه )Tر اسـتان حمـص ) د٤
 وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که دو فروند جنگنـده اف ،دنبال این حمله سوریه شلیک شد. به

سـمت ایـن فرودگـاه  اسرائیلی به فرودگاه نظامی تیفور حمله و هشت فروند موشـک بـه ١٥ ـ
توسـط سـامانه پدافنـد  گـردی شلیک کردند که سه موشک به هدف اصابت کرد و پنج موشک

تـن از مستشـاران سـپاه پاسـداران بـه  ٧ ،سوریه رهگیری و منهدم شدند. در این حمله هوایی
  شهادت رسیدند. آمریکا نقش داشتن در این حمله را رد کرد.

  یک حمله گسترده به اهداف سـپاه پاسـداران انجـام  ،اردیبهشت ٩اسرائیل اعالم کرد در شب
این حمله واکنش به حمالت راکتی بـه مواضـع نظـامی اسـرائیل در  ،رائیلداد. بنا به اعالم اس

های جوالن بود. اسرائیل سپاه پاسداران را متهم به انجام این حمالت کـرد، امـا ارتـش  بلندی
 سوریه اعالم کرد که به حمالت اسرائیل پاسخ داده است. 

  ار داد.اسرائیل با دو موشک اطراف فرودگاه دمشق را هدف قر ،تیر ٥در 
 ١٣٩٧فوریه  ١٠د (بی بی سی، اسرائیل به فرودگاه دمشق حمله هوایی انجام دا ،شهریور ٢٤ در.( 
  
١٣٩٨   
  از جمله فرودگاه دمشق را مورد حمله هـوایی و موشـکی  ،اسرائیل اطراف پایتخت ،دی ١١در

 قرار داد. 
  کردند.  اسرائیل به فرودگاه دمشق حمله ١٦ ـ فروند جنگنده اف ٤ ،اول بهمندر 
  اسرائیل شهرک مصیاف در جنوب دمشق را بمباران کرد.  ،فروردین ٢٤در 
  گـاه نظـامی در شـرق خـان یاسرائیل با یک فروند موشک زمین به زمین یـک پا، اردیبهشت ٢٧در

 ارنبه در قنیطره را هدف قرار داد که موجب زخمی شدن سه تن از عناصر ارتش سوریه شد. 
  تـن و  ٣نوب غرب دمشق و قنیطره را بمباران کرد که موجب شهادت اسرائیل ج ،خرداد ١٢در



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و سوم

بیس
، شماره

 2
پ،  
اپی

 ی
90

، تابستان 
1401

  
 

 

 80  

کـه ادعـا کـرد  ،وزیر وقت اسرائیل ستخن ،اهونینظامی سوری شد. بنیامین نتا ٧مجروحیت 
 این حمله در پاسخ به حمله موشکی سوریه به خاک اسرائیل بوده است. 

  و حمص مورد حملـه هـوایی  برخی از مواضع نظامی ارتش سوریه در اطراف دمشق ،خرداد ١١در
 نفر از شهروندان سوری انجامید.  ٢١نفر و زخمی شدن  ٤اسرائیل قرار گرفت که به شهادت 

 اسرائیل به منطقه المزه غربی در دمشـق حملـه هـوایی کـرد و منـزل فرمانـده  ،آبان ٢١دم  در سپیده
 ظش منجر شد. را هدف قرار داد که به شهادت فرزند و محاف ،اکرم جعبوری ،سرایای قدس

  تـن و  ٤یل حمالتی را به اطـراف دمشـق سـامان داد کـه موجـب شـهادت ئاسرا ،آبان ٢٩در
 زخمی شدن چند شهروند سوری شد.

  

 ١٣٩٩  

  حمله پهپادی اسرائیل در قنیطـره در جنـوب سـوریه بـه شـهادت یـک شـهروند  ،اسفند ٨در
 سوری منجر شد. 

  خودرو را در عین التنیه در قنیطره هدف قرار داد. اسرائیل با یک فروند موشک یک  ،اسفند ١٢در 
  اسرائیل دو حمله هوایی در جنوب شرق حمص انجام داد.  ،اسفند ١٥در 
 لنـدن در کـه سـوریه بشر حقوق بان انجام شد، به گفته دیده  اردیبهشت ١٣که در  ای در حمله 

 ٣ و ایرانـی ٤کـه  شد مدعی و کرد حمله حمص در نظامی مقر چند به اسرائیل است، مستقر
 .اند شده کشته حمالت این در سوری

جـایی  هو ناشی از جاب البته ارتش سوریه علت انفجار مرکز نظامی حمص را خطای انسانی
انفجارهای پیاپی چند نفر کشته و زخمـی  هید کرد که در نتیجهمچنین تأیمهمات اعالم کرد. 

 بودند، سوریه در مستقر ایرانی نیروهای از نهاآ اینکه و شدگان کشته ماهیت درباره اما. اند شده
 .شد رد ایران سوی از سپاه نیروهای شهادت ادعای حال، این با. نشد داده اطالعی

کـه ای وابسته به عربستان سـعودی ادعـا کردنـد  های منطقه در همین گیرودار، برخی شبکه
 شـدگان کشته میـان در ن،پاسـدارا سـپاه هوافضای نیروی فرمانده زاده، سردار امیرعلی حاجی

  .شد تکذیب پاسداران سپاه توسط بالفاصله این خبر است. بوده ایرانی
  اسرائیل اطراف فرودگاه دمشق را مورد حمله قـرار داد کـه بـر اثـر آن، یکـی از خرداد ٣١در ،

های اسرائیلی اعـالم  رسانهبه شهادت رسید. علی کامل محسن الله لبنان به نام  اعضای حزب
در مرزهای شـمالی بـه حالـت  ،الله لبنان نهاد امنیتی اسرائیل از ترس واکنش حزب که کردند
  .باش درآمده است آماده
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١٤٠٠  

  مقـر کـه اسرائیل منطقه دیماس و کسوه در جنوب دمشق را بمبـاران و ادعـا کـرد  ،دی ١٧در
 ها را هدف قرار داده است.  ایرانی

  ف قـرار داد و دهـ روزومت را در بوکمال و دیرالـحمله هوایی اسرائیل اهداف مقا ،دی ٢٤در
 اند.  ر اثر این حمله به شهادت رسیدهبد تعدادی از عناصر لشکر فاطمیون شگفته 

  ل مناطقی را در جنوب غرب الذقیه بمباران کرد که به شـهادت یـک ئیاسرا ، اردیبهشت ١٥در
 نفر انجامید.  ٦شهروند سوری و زخمی شدن 

  ل سه مقر نظامی و صنعتی در نزدیکی دمشق و حمص را هدف قـرار داد اسرائی ،خرداد ١٨در
 تن از عناصر ارتش سوریه شد.  ٧که موجب شهادت 

  یـک سـرباز  کـهمنطقه تدمر در نزدیکی حمص مورد حمله اسرائیل قـرار گرفـت  ،مهر ٢١در
 تن زخمی شدند.  ٣سوری شهید و 

  روسـتای جبـا در قنیطـره مـورد حملـه دو مرکز نظامی ارتش سـوریه در البعـث و  ،آبان ٣در
 موشکی اسرائیل قرار گرفت.

  کردیک مرکز نظامی در زاکیه در ریف دمشق حمله اسرائیل به  ،آبان ١٢در . 
  شهید و زخمی شدندچند تن ر اثر حمله هوایی اسرائیل در تل مدنیون ب ،آذر ٣در. 
  ارات مادی زیادی به بار آورد. بندر الذقیه مورد حمله هوایی اسرائیل واقع شد و خس ،دی ٧در 

  

١٤٠١  

  اسرائیل چند نقطه نظامی را در اطراف دمشق مورد حمله موشکی قرار داد.  ،بهمن ١١در 
  چند موضع نظامی ارتش سوریه مورد حمله اسرائیل قرار گرفت که به شـهادت  ،بهمن ٢٠در

 تن منجر شد.  ٥یک سرباز و زخمی شدن 
  نوب دمشق مورد حمله موشکی اسرائیل واقع شد. شهرک زاکیه در ج ،بهمن ٢٧در 
  اسرائیل چند نقطه نظامی در اطراف دمشق را هدف قرار داد که موجب شـهادت  ،اسفند ٥در

های دشـمن را  سه سرباز ارتش سوریه شد. پدافند هوایی ارتش سوریه اعالم کرد اکثر موشک
 ساقط کرده است. 

  بـه بـار های مـادی  خسارت وریه حمله هوایی کرد اسرائیل به مناطقی از سو ،فروردین ٢٠در
 ).١٤٠٠اسفند  ٨ه، یه االخباریآورد (رؤ

   وقـت محلـی، رژیـم صهیونیسـتی فرودگـاه  بـهشـهریور  ١٨شنبه شب  سه ٢٠حدود ساعت
المللی حلب را با چند فروند موشک هدف حمله قـرار داد. ایـن حمـالت تلفـات جـانی  بین
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در ایـن حملـه بانـد  ،آورده است. بـه گفتـه منـابع محلـی بارت مادی به او تنها خسار هنداشت
  طور موقت تعطیل شود.  فرودگاه حلب آسیب دید و این امر باعث شد که فرودگاه حلب به

بان حقوق بشر سوریه چهار فروند موشک اسرائیلی باند فرودگاه حلب و انبارهای   به ادعای دیده
بـه گـزارش خبرگـزاری رسـمی  .ا هدف حمله قرار دادندهای ایرانی در اطراف این فرودگاه ر  موشک
 .اطراف دمشق نیز مورد حمله موشکی اسرائیل قـرار گرفـت ،حدود یک ساعت بعد ،»سانا«سوریه 

 .پدافند هوایی ارتش سوریه با حمالت موشکی اسرائیل به دمشق و فرودگاه حلب مقابله کرده است
سرائیل برای جلوگیری از فرود یـک هواپیمـای برخی منابع خبری غیررسمی هم ادعا کردند که ا

ایـن حملـه،  هایرانی در فرودگاه حلب، این فرودگـاه را هـدف حملـه قـرار داده اسـت کـه در نتیجـ
بار فرودگاه دمشق هدف حمله قرار  این ودهد   سمت دمشق تغییر می هواپیمای ایرانی مسیر خود را به

  ).١٤٠١/ ٦/ ١٧(بصیرت،  گیرد  می
 فرودگاه دمشق و مناطق اطراف آن مورد هدف حمله هـوایی اسـرائیل ، شهریور ٢٦ در بامداد

 ٥ ،قرار گرفتند. خبرگزاری دولت سوریه (سانا) به نقل از منابع نظـامی گـزارش داد: در ایـن حملـه
های بامـداد  حمله در نخستین ساعت .ماندجای   ت مادی نیز بهاشدند و خسار شهیدنظامی سوریه 
 این شهربریه روی داد و فرودگاه دمشق و چند نقطه دیگر در جنوب طز سمت دریاچه امروز شنبه، ا

های دفـاع  وزارت دفاع سوریه هم با اعالم خبـر ایـن حملـه گفـت سیسـتم .ندگرفت مورد هدف قرار
 اند هشده از سـوی اسـرائیل را رهگیـری کـرده و توانسـت های شلیک هوایی ارتش این کشور، موشک

 ).١٤٠١شهریور  ٢٦د (وکاله سانا، ننا سرنگون کتعدادی از آنها ر

  بندی و دورنما جمع

برداری را کرده و با توجـه بـه ضـعف و  رژیم صهیونیستی از وضعیت بحرانی در سوریه، نهایت بهره
طور مستمر دست بـه  مشکالتی که دولت سوریه در مرحله پساجنگ همچنان با آن مواجه است، به

ویژه  ین کشور زده است. ادعای اسرائیل، مقابله با محور مقاومت و بهحمالت تجاوزکارانه به خاک ا
داند. به همین  حضور و نفوذ ایران در سوریه است که آن را خطری علیه امنیت و موجودیت خود می

دستانه ـ که مغایر با حقوق و قـوانین  با حمالت پیش» گرایی تهاجمی نوواقع«دلیل، بر اساس نظریه 
زعم خـود بـرای  ها و تسلیحات مقاومـت، بـه ـ سعی دارد ضمن انهدام زیرساختالمللی است  بین

  خروج ایران و نیروهای نیابتی آن از سوریه فشار بیاورد.
 توأم با خویشتن

ً
جز مـواردی،  داری بوده و بـه پاسخ سوریه و ایران در قبال حمالت اسرائیل غالبا

، شاهد عملیات قاطعانه و بازدارنده ١٣٩٧ر سال از جمله واکنش به حمله اسرائیل به پایگاه تیفور د
ویژه دولـت سـوریه مایـل بـه ایجـاد تـنش و  دلیل سطح تاکتیکی حمالت، بـه ایم. در واقع، به نبوده
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گونه حمالت در تحقق اهـداف رژیـم صهیونیسـتی  درگیری جدید با اسرائیل نیست و از طرفی، این
  ناکام بوده است. (تضعیف و پایان دان به حضور مقاومت در سوریه)

عنوان حامی و متحد رژیم غاصب برجسته است. در واقـع، نـوعی  در این میان، نقش آمریکا به
 چنـدین بـار  هماهنگی و همکاری در حمالت مشاهده می

ً
شود، تا حدی که آمریکا خود مسـتقیما

  اهدافی در سوریه را آماج حمالت شدید خود قرار داده است. 
قدرت جهـانی و حـامی سـوریه حمـالت اسـرائیل بـه خـاک ایـن کشـور را عنوان یک  روسیه نیز به

آویو، اقدامی جـدی در  دلیل داشتن روابط خوب با تل تابد و آن را محکوم کرده است. با این حال، به برنمی
  کند نوعی توازن در این نزاع ایجاد کند.  دهد، بلکه سعی می جهت بازدارندگی اسرائیل انجام نمی

شود که حمالت اسرائیل به سوریه هرازگاهی تـداوم  بینی می ند سابق و فعلی، پیشبا توجه به رو
کارگیری وسـایل و  بسا در شرایط خاص دچار تشـدید و تصـعید شـود. از ایـن منظـر، بـه یابد و چه

ویژه پاسخ قاطعانه نظامی ـ امنیتی، البته با در نظر گرفتن شـرایط و ابعـاد و  ابزارهای نرم و سخت، به
  رسد.  منظور منع رژیم متجاوز از ادامه حمالت، امری ضروری به نظر می آن، به تبعات
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