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مقدمه
ایــران بــرای نشــان دادن اقتــدار ســپاه پاســداران تبلیغــات گســترده ای انجــام 
ــه و نفــوذ در  ــه دســتاوردهای امنیتــی در خاورمیان ــه ب مــی دهــد و در ایــن زمین
کشــورهای عربــی بواســطه گروههــای نیابتــی، اســتناد مــی شــود. در مقابــل، 
اســرائیل کــه بــرای مقابلــه بــا ایــران راهبــرد تــازه ای روی دســت گرفتــه، بــرای 
خدشــه دار کــردن ایــن تصویــر اقتــدار و انســجام ســپاه پاســداران کمــر همــت 
بســته اســت. نفتالــی بنــت نخســت وزیــر پیشــین اســرائیل ایــن راهبــرد تــازه بــرای 

ــده اســت.  ــوس« نامی ــن اختاپ ــران را »دکتری ــا ای ــه ب مقابل
در ایــن زمینــه، پژوهــش حاضــر بــه بررســی راهبــرد تــازه اســرائیل بــرای مقابلــه بــا 
تحــرکات منطقــه ای و فعالیتهــای هســته ای ایــران مــی پــردازد؛ فعالیتهایــی کــه 
ممکــن اســت منجــر بــه دســتیابی ایــران بــه ســاح هســته ای شــود و اســرائیل 
کــه علنــا وارد فــاز خصومــت و رقابــت بــا ایــن کشــور شــده، چنیــن امــری را بــر نمــی 
تابــد. و بــا توجــه بــه موفقیــت عملیــات ایــن راهبــرد تــازه اســرائیل، در ایــن پژوهــش 
پیامدهــای احتمالــی ایــن راهبــرد بــر ســپاه پاســداران کــه آیینــه تمــام نمــای تــوان و 
اقتدار نظام اســت، به بحث گرفته می شــود. برای این منظور در ابتدا به جایگاه 
ســپاه پاســداران در راهبــرد امنیتــی ایــران اشــاره ای خواهیــم داشــت و ســپس بــه 
روشــهایی کــه موســاد اســرائیل بــرای مقابلــه بــا عملیــات ســپاه پاســداران در پیــش 
مــی گیــرد، مــی پردازیــم آنــگاه پیامدهــای احتمالــی ایــن مســأله بــر تصویــر کلیشــه 

ای تــوان و اقتــدار ســپاه پاســداران را مــورد بررســی قــرار مــی دهیــم. 

نخســت: جایــگاه ســپاه پاســداران در راهبــرد امنیتــی ایــران 
در فضــای داخلــی و منطقــه ای

ــران بعــد از شکســت نظــام پهلــوی در تاریــخ 5 مــی  ســپاه پاســداران انقــاب ای
ــر نظــر مســتقیم او  ــی تأســیس شــد و زی ــه فرمــان خمین ســال 1979 میــادی ب
ــران از نظــر بودجــه  ــروی نظامــی ای ــن نی ــت پرداخــت)1). ســپاه، مهمتری ــه فعالی ب

))) حســن راضــی، ســپاه پاســداران ایــران و هیمنــه اقتصــادی.. اهــداف و انگیــزه هــا، توضیحــات ) عربســتان ســعودی: 
مرکــز پژوهشــها و مطالعــات اســالمی ملــک فیصــل(، ص).
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نظامــی و مأموریتهــای محولــه بــه شــمار مــی رود. ســپاه پاســداران عناصــر 
مختلفــی دارد کــه باورهــای مشــترک، روحیــه انقابــی و وفــاداری بــه والیــت 
فقیــه خصیصــه مشــترک همــه آنهاســت. تعــداد نیروهــای ســپاه پاســداران اعــم 
از نیروهــای زمینــی، هوایــی و دریایــی بــه 125 هــزار نیــرو مــی رســد)1) . ســپاه 
پاســداران کــه در ســطح داخلــی و خارجــی بــه عنــوان یــک قــدرت بازدارنــده عمــل 
مــی کنــد بــرای نظــام ایــران و راهبــرد امنیتــی آن یــک رکــن اساســی بــه شــمار مــی 

رود کــه در ایــن فرصــت، بــه کارکردهــای امنیتــی آن مــی پردازیــم:
یک. جایگاه سپاه پاسداران در راهبرد امنیتی داخلی ایران 

ســپاه پاســداران جایــگاه مهمــی در راهبــرد امنیتــی داخلــی دارد و در ایــن راســتا 
در دو ســطح بــه نقــش آفرینــی مــی پــردازد. 

الــف. پاســداری از انقــاب و دســتاوردهای آن: اصــل 150 قانــون اساســی 
ایــران چنیــن مــی گویــد: »ســپاه پاســداران انقــاب اســامی کــه در نخســتین 
روزهــای پیــروزی ایــن انقــاب تشــکیل شــد، بــرای ادامــه نقــش خــود در نگهبانــی 
از انقــاب و دســتاوردهای آن پابرجــا می مانــد«)2) کــم کــم اندیشــه و ســاختار 
ســپاه پاســداران پیشــرفت و تغییراتــی بــه خــود دیــد بــه گونــه ای کــه از مأموریــت 
اولیه آن که همانا نگاهبانی و پاســداری از ارزشــهای نظام انقابی نوپا بود، پا 
را فراتــر نهــاد))). و در کنــار مأموریتهــای امنیتــی، در پــی کســب منافــع سیاســی و 
اقتصــادی نیــز همــت گماشــت. و بــه حکــم اینکــه نزدیــک تریــن هــم پیمــان رهبــری 
بــه شــمار مــی رود و همــواره مــورد حمایــت و تأییــد اوســت، جایــگاه ممتــازی در 

نظــام سیاســی کنونــی دارد))). 
بــه  بــر عهــده دارد،  بــا مأموریتهــای متعارفــی کــه  ایــران  ارتــش  مســلما،  ب. 

ــل بعــد از جنــگ ســرد، بررســی  ــن المل ــر وضعیــت منطقــه و بی ــرد بازدارندگــی و پیامدهــای آن ب ــه مــزوزی، راهب ))) عبل
مــوردی وضعیــت ایــران، تخصــص: روابــط بیــن الملــل، ســال تحصیلــی دانشــگاهی 7)8/20)20 میــالدی، ) الجزایــر: رســاله 

دکتــری دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی، بخــش علــوم سیاســی، دانشــگاه باتنــه )(، ص 49).
)2( Iran’s Constitution of 1979 with Amendments through 1989, p34.
)3( Frederic Wehrey, Jerrold D. Green, Brian Nichiporuk )et al(, The Rise of the Pasdaran: As-
sessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps, )Santa Monica, Cali-
fornia: Rand Corporation, 2009(, p11.
)4( Sara Bazoobandi, Iran’s Revolutionary Guards: Four Decades of Expanded Business and 
Military Influence, )Washington: The Arab Gulf States Institute in Washington «AGSIW», Decem-
ber 12, 2019(, Pp1,2.
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جایــگاه و منزلــت ســپاه پاســداران نمــی رســد. بــرای درک ایــن واقعیــت بایــد بــه 
مأموریتهــای محولــه بــه ســپاه پاســدارن و نیــز بودجــه آن نگاهــی داشــته باشــیم. 
بــه عنــوان نمونــه، در ســال 2017 میــادی، حکومــت حــدود 7.5 میلیــارد دالر را 
بــرای بودجــه ســپاه پاســداران تخصیــص داد. در حالیکــه بودجــه ارتــش تنهــا 2.7 
میلیــارد دالر بــود. عــاوه بــر آن، از ســال 2007 میــادی، حــدود یــک میلیــارد دالر 

بــه بســیج تخصیــص یافتــه اســت)1) کــه زیــر مجموعــه ســپاه اســت. 
علــی خامنــه ای رهبــر ایــران بــه ســپاه پاســداران بــرای ورود بــه عرصــه سیاســی 
میــدان داد و ایــن رویکــرد خامنــه ای بــر خــاف توصیــه خمینــی اســت کــه در آثــار 
وی نیــز موجــود اســت. خمینــی گفتــه بــود: »از ســپاه پاســداران مــی خواهــم کــه 
از سیاســت دوری کنــد زیــرا دخالــت ســپاه و ارتــش در سیاســت، مانــع هماهنگــی 
و انســجام آنهــا شــده و بــه فروپاشــی آن منجــر مــی شــود«)2). اینکــه یکــی از 
اعضــای ســپاه پاســداران یعنــی محمــود احمــدی نــژاد به مقام ریاســت جمهوری 
رســید، بهتریــن دلیــل بــر نفــوذ سیاســی ســپاه پاســداران اســت. او بعــد از انتخــاب 
شــدنش پنــج تــن از وزرای کابینــه دولــت خــود را از میــان ســپاه پاســداران انتخــاب 
کــرد. البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه ده هــا تــن از نماینــدگان مجلــس ســابقه 

عضویــت در ســپاه پاســداران را در کارنامــه خــود دارنــد))). 
بــر محتــوای دســتگاه قدرتمنــد  بیــرون از فضــای سیاســت، ســپاه پاســداران 
تبلیغاتــی نظــارت دارد و بــا فعالیتهــا و برنامــه هــای آموزشــی تــاش مــی کنــد 
التــزام مــردم بــه نظــام را تقویــت نمــوده و شــهروندان را بــرای دفــاع از کشــور 
مهیــا نمایــد و بدیــن ســان صداقــت خــود را در قبــال دیگــر بازیگــران بــه نمایــش 
بگــذارد. امــا در حــوزه اقتصــادی، ســپاه پاســداران بــا حضــور گســترده، رشــد 
چشــمگیری نصیــب خــود کــرده و صنایــع راهبــردی و خدمــات تجــاری را در انحصــار 
خــود گرفتــه اســت. البتــه در کنــار همــه اینهــا، ســپاه بــه فعالیتهــای غیــر قانونــی 

))) شــروق صابــر، شــبه نظامیــان تهــران: از یمــن تــا عــراق و ســوریه و لبنــان.. ایــران پیامهــای سیاســی مــی فرســتد، گزیــده 
هایــی از ایــران، ) قاهــره: مرکــز مطالعــات سیاســی و راهبــردی، ســال 5)، شــمارگان 200، ) دســامبر 7)20 میــالدی(، ص 64.

)2) گزیــده هایــی از ایــران، اختــالف نظــر در ایــران در خصــوص سیاســت خارجــی، )قاهــره: مركــز مطالعــات سیاســی و 
راهبــردی، ســال 4)، شــمارگان 79)، )اكتبــر 5)20م(، ص40.

)3) اميــره محمــد عبــد الحليــم، نفــوذ ســپاه پاســداران در آفریقــا و نقشــهای متعــدد ایــن نهــاد و چالشــهای ســخت، ) 
ــران، شــمارگان 6، مــارچ 8)20 میــالدی، ص 4)). ــران، مؤسســه بیــن المللــی مطالعــات ای ریــاض: مجلــه مطالعــات ای
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ماننــد قاچــاق، تجــارت اســلحه و پولشــویی نیــز مبــادرت مــی ورزد)1).
بانکهــا و  ایــران اســت و  بخــش خصوصــی در  یــک  پاســداران همچــون  ســپاه 
نهادهــای مالــی وابســته بــه آن از بزرگتریــن بازیگــران در بــورس اوراق بهــادار بــه 
شــمار مــی رونــد)2). همچنیــن ســپاه از طریــق مؤسســات خیریــه ای کــه دارد در 
داخــل و خــارج ایــران خدمــات اجتماعــی نیــز ارائــه مــی کنــد. ایــن نهــاد خیریــه ای در 
داخــل ایــران بــه نــام »بنیــاد« موســوم اســت کــه در گســترش محبوبیــت ســپاه 
نقــش عمــده ای دارد))). عــاوه بــر آن، ایــن بنیــاد در فعالیتهــای مدنــی ماننــد 

ــا حــوادث طبیعــی همچــون زلزلــه و ســیل نیــز مشــارکت دارد. مقابلــه ب
از آنچــه بیــان شــد، مــی تــوان دریافــت کــه ســپاه پاســداران در تحقــق امنیــت 
همــه جانبــه ایــران در تمــام ابعــاد سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی نقــش مهــم 

ــر عهــده دارد.  ــر رنگــی ب و پ
ــا مخالفیــن داخلــی و اعتراضــات مردمــی در هنــگام بحرانهــا:  ــه ب ب. مقابل
ســپاه پاســداران همــان نهــادی اســت کــه در ســرکوب اعتراضــات در ایــران نقــش 
اصلی را بر عهده دارد. به عنوان نمونه در ســالهای اخیر در ســرکوب اعتراضات 
2017 و 2018 میــادی و همچنیــن بحــران ســوخت در ســال 2019 میــادی و نیــز 

بحــران تنــش آبــی در ســال 2021 نقــش داشــته اســت. 
در واقــع بــه جــای محــدود کــردن نقــش ســپاه و بســیج، بــه ایــن نهاد میــدان داده 
شــده اســت. عــاوه بــر آن، ایجــاد ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و مجــوز 
دادن بــه ســپاه و بســیج بــرای بازداشــت افــرادی کــه شــئونات دینــی را رعایــت 
نمــی کننــد، دســت بســیج را در اجــرای قانــون بــاز گذاشــته اســت))). اخیــرا مــا 
شــاهد بــروز پیامدهــای منفــی رفتارهــای ســختگیرانه نیــروی بســیج در برخــورد بــا 
زنانــی کــه حجــاب اجبــاری را رعایــت نمــی کننــد و نیــز زنانــی کــه اصطاحــا بــه آنهــا 

)((  Frederic Wehrey, Jerrold D. Green, Brian Nichiporuk )et al(, Op.Cit, p11.
)2) علــي آلفونــه، خالفــت سیاســی در جمهــوری اســالمی ایــران: صعــود ســپاه پاســداران انقــالب، ) واشــنگتن: انســتیتو 

کشــورهای خلیــج عربــی در واشــنگتن، شــمارگان )، 5، فوریــه 8)20م (، ص4. .
)3) اميره محمد عبد الحليم، همان، ص3)).

)4(12 Afshon P. Ostovar, Guardians of the Islamic Revolution Ideology, Politics, and the Develop-
ment of Military Power in Iran )1979–2009(, A dissertation submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy )History(, The University of Michigan,2009, 
p192.
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» بدحجــاب« گفتــه مــی شــود، بــوده ایــم کــه بحــران اخیــر تنهــا مشــتی از خــروار 
اســت. 

خاصه کام اینکه، از آغاز هزاره ســوم، ســپاه پاســداران به عنوان یک مجموعه 
گســترده اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی فعالیــت نمــوده بــه گونــه ای کــه در 

تمــام زوایــای فضــای سیاســی و جامعــه ایــران نقــش آفرینــی مــی کنــد)1). 
دو. جایگاه سپاه پاسداران در راهبرد امنیتی منطقه ای ایران

ایــران راهبــرد خارجــی خــود را بــا اســتفاده از دو تفكــر دنبــال مــی کنــد: »تفكــر 
دولــت« و »تفكــر انقــاب«. یعنــی در تعامــل بــا کشــورها و دولتهــا از اندیشــه 
دولــت بهــره مــی گیــرد امــا در روابــط خــود بــا شــبه نظامیان و گروههای مســلح، 
ــران را  ــن امــر مســأله ای ــی را ســرلوحه خــود قــرار مــی دهــد. و همی تفكــر انقاب
بســیار پیچیــده ســاخته اســت)2) کــه گاهــی میــان گفتمــان و رفتــار ایــران تناقــض 
ــران خــود را نشــان مــی  ــز دوگانگــی گفتمــان در ای دیــده مــی شــود و گاهــی نی
دهــد. زیــرا ایــران بــا اندیشــه دولــت بــا دولتهــا تعامــل مــی کنــد. در حالیکــه ســپاه 
پاســداران اندیشــه انقابــی را دنبــال مــی کنــد. ایــن دوگانگــی مخصوصــا زمانــی 
خــود را بیشــتر نشــان مــی دهــد کــه دولــت در اختیــار »اصــاح طلبــان« باشــد کــه 

نمونــه آن را در دوره حســن روحانــی رئیــس جمهــور پیشــین شــاهد بودیــم. 
تــاش ســپاه بــرای ایجــاد و گســترش نفــوذ در کشــورهای همجــوار منطقــه 
ای و مخصوصــا در خاورمیانــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در ایــن راســتا، 
تــاش مــی کنــد بــا نفــوذ در میــان شــیعیان بــا اســتفاده از ابــزار مذهــب و والیــت 
فقیــه، تأمیــن مالــی گروههــای نیابتــی، ارائــه کمکهــای تســلیحاتی و آموزشــی 
برنامــه هــای خــود را پیــش ببــرد و حتــی فعالیــت هــای خــود را بــه مناطقــی دور 

از کشــورهای همجــوار نیــز گســترش دهــد. 
ــران را مــی تــوان چنیــن بیــان  نقــش ســپاه پاســداران در اجــرای راهبــرد خارجــی ای

نمــود:

)(( Frederic Wehrey, Jerrold D. Green, Brian Nichiporuk et al, Op.Cit, p11.
)2) فراس الياس، ژئوپلیتیک شیعی و اندیشه راهبردی ایران: زمینه های تأثیر و ایجاد نفوذ، ) دوحه: مرکز مطالعات 

الجزیره، دسامبر 9)20 م( ص 6).
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الــف. صــدور انقــاب بــه خــارج و ایجــاد گروههــای نیابتــی در کشــورهای 
هــدف: ســپاه پاســداران کــه همــه فرماندهــان و اعضــای آن پایبنــدی تــام بــه 
ارزشــهای انقــاب دارنــد، بزرگتریــن نهــاد بــرای صــدور انقــاب  بــه شــمار مــی رود. 
ــازوی خارجــی ســپاه  ــر عهــده ب در واقــع، صــدور انقــاب مأموریتــی اســت کــه ب
پاســداران یعنــی همــان »ســپاه قــدس« نهــاده شــده اســت کــه در ســال 1990 
میــادی و بعــد از جنــگ عــراق و ایــران تشــکیل شــد و مأموریــت صــدور انقــاب 
اســامی بــه خاورمیانــه، ایجــاد شــبه نظامیــان همــکار، حمایــت مــادی و مالــی از 
آنهــا و نیــز آمــوزش و مشــاوره دهــی بــه آنهــا را بــه عهــده گرفــت)1). از مهمتریــن 
ایــن شــبه نظامیــان مــی تــوان بــه حــزب اللــه لبنــان، عصائــب اهــل الحــق و گــردان 
حــزب اللــه در عــراق، حوثــی هــا در یمــن و شــبه نظامیــان شــیعه مدافعیــن حــرم 

در ســوریه و غیــره اشــاره کــرد.
ژنــرال قاســم ســلیمانی فرمانــده پیشــین »ســپاه قــدس« بواســطه نفــوذ زیــادی 
کــه در داخــل و خــارج ایــران داشــت و روابطــی کــه بــا فرماندهــان شــبه نظامــی 
برقــرار کــرده بــود، نقــش عمــده ای در پیشــبرد ایــن راهبــرد بــازی کــرد. همچنیــن 
او در قانــع کــردن روســیه بــه دخالــت نظامــی در ســویه در ســال 2015 میــادی 
نقش کلیدی را بازی کرد. او در همان ســال اظهار داشــت: »نشــانه های صدور 
انقــاب اســامی اکنــون در تمــام منطقــه از بحریــن و عــراق گرفتــه تــا ســوریه 
و یمــن و حتــی تــا شــمال افریقــا، خــود را نشــان مــی دهــد«)2). امــا کشــته شــدن 
وی در حملــه موشــکی امریــکا در عــراق در ) ژانویــه 2020 میــادی، موجــب 
ظهــور خلــل در محــور مقاومــت تحــت رهبــری او شــد؛ بــه ویــژه اینکــه جانشــین او 
ســردار اســماعیل قاآنــی همچــون او از شــخصیت کاریزماتیــک برخــوردار نیســت. 
ســپاه  دیگــر کشــورها:  در  تــرور  عملیــات  و  نظامــی  عملیــات  انجــام  ب. 
پاســداران انقــاب بــرای نشــان دادن اقتــدار و تــوان خــود دســت بــه رزمایشــهای 
نظامــی زیــادی مــی زنــد. در ســپتامبر 2008 میــادی، ســپاه پاســداران رســما 

)(( 15 «L’axe de la résistance»: l’expansionnisme régional iranien, )France: Centre de documen-
tation de l’École militaire «CDEM(, Octobre 2021(, p 4

)2) مجلــه البيــان، چگونــه ســپاه پاســداران انقــالب ایــران در ســوریه شکســت خــورد؟، )23 ســپتامبر 9)20م(، تاريــخ بازدیــد: 
MEg(t/pw.2u//:https ،9) آگست 2022م
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ــا اینکــه  ــر عهــده گرفــت. ب ــران در خلیــج عربــی را ب مســئولیت دفــاع از منافــع ای
نیروهــای دریایــی ســپاه بــرای تحمیــل ســلطه خــود از تــوان چندانــی برخــوردار 
نیســت امــا مجموعــه گوناگونــی از جنــگ افزارهــا را در اختیــار دارد کــه مــی توانــد 
امنیــت کریدورهــای حمــل و نقــل دریایــی در خلیــج عربــی و دریــای خــزر را تهدیــد 
کنــد و توانایــی خــود در بســتن تنگــه هرمــز را نشــان دهــد)1). در ســالهای اخیــر 
منطقــه خلیــج شــاهد چندیــن حملــه ایــران بــه کشــتیها، مصــادره نفتکشــها و 
ســرنگونی پهبادهــا بــوده اســت. ایــن وضعیــت، دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
ــوردی در خلیــج  ــرای حمایــت از امنیــت دریان ــا ب ــر آن داشــت ت ــکا را ب پیشــین امری
عربــی و آبراههــای راهبــردی در منطقــه، یــک ائتــاف نظامــی دریایــی بــه رهبــری 

ایــاالت متحــده تشــکیل دهــد. 
عــاوه بــر آن، ســپاه بــه عملیــات تــرور در خــارج از کشــور نیــز اقــدام مــی کنــد و 
آخریــن مــورد ایــن تاشــها در خــاک امریــکا صــورت گرفــت. ایــاالت متحــده در 10 
آگســت 2022 میادی اعام کرد که طرح ســپاه پاســداران برای ترور جان بولتن 
ــکا را خنثــی کــرده اســت. همچنیــن نیروهــای  مشــاور پیشــین امنیــت ملــی امری
اطاعــات ترکیــه موفــق شــدند طــرح ســپاه بــرای تــرور هشــت اســرائیلی در خــاک 

ترکیــه را کشــف و خنثــی کننــد)2).

دوم: تغییــر رویــه موســاد اســرائیل در مقابلــه بــا تحــرکات 
ســپاه پاســداران ایــران

تــاش ایــران بــه عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای که امکان پیوســتن آن به باشــگاه 
هســته ای نیــز وجــود دارد، بــرای نقــش آفرینــی در خاورمیانــه بــا مخالفــت دیگــر 
قدرتهــای منطقــه ای مخصوصــا اســرائیل مواجــه شــده اســت. گفتنــی اســت 
ــد  ــه بعــد وارد جنــگ پنهانــی شــده ان ــران و اســرائیل از ســال )200 میــادی ب ای
کــه رســانه هــا از آن بــه »جنــگ ســایه« یــاد مــی کننــد. امــا اخیــرا اســرائیل نــه تنهــا 

)(( Claire Taylor, Iran: Conventional Military Capabilities,)Note: SN/ IA/4264, Section. Interna-
tional Affairs and Defence Section, UK Parliament, The House of Commons Library(, P11.
)2) ديارنــا، طــرح نــاکام تــرور در ایــاالت متحــده، نشــان از عــدم توانمنــدی ســپاه پاســداران انقــالب دارد، ) 2) آگســت 

wFpPw/pw.2u//:https 2022م(، تاريــخ بازدیــد: 9) آگســت 2022م، 
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حمــات خــود را عليــه گروههــای نیابتــی ایــران شــدت بخشــیده بلکــه در داخــل 
ایــران نیــز بــه قــدرت نمایــی پرداختــه اســت و در ایــن راســتا بــرای عملــی ســاختن 
راهبــرد »دکتریــن اختاپــوس« در داخــل ایــران اقــدام بــه تــرور دانشــمندان هســته 
ای و فرماندهــان نظامــی ســپاه نمــوده و برخــی از فرماندهــان ســپاه را در داخــل 

ایــران بازجویــی مــی کنــد. 
اینــک بــه روشــهای برخــورد اســرائیل بــا تهدیدهــای ســپاه پاســداران نگاهــی مــی 

اندازیــم: 
یک. روشهای نوین اسرائیل در جنگ پنهانی با ایران

از نــگاه اســرائیل » ایــران هســته ای« ، تهدیــدی بــرای »موجودیــت« و جایــگاه 
منطقه ای اسرائیل به شمار می رود. از این رو، اسرائیل به حمات پیشگیرانه 
علیــه ایــران دســت مــی زنــد و اخیــرا جنــگ ســری میــان طرفیــن شــکل علنــی بــه 
خــود گرفتــه اســت. همچنیــن اســرائیل بــا هرگونــه توافــق بیــن المللــی در مــورد 
برنامــه هســته ای ایــران مخالــف اســت و خــود را پایبنــد بــه چنیــن توافقنامــه ای 
نمــی بینــد و در ســایه گفتمــان نفــرت پراکنــی ایــران و مخصوصــا فرماندهــان 
ســپاه پاســداران، ایــن حــق را بــرای خــود محفــوظ مــی دارد کــه بــر اســاس منافــع 
و بــرای امنیــت خــود دســت بــه هــر اقدامــی بزنــد. و در ایــن راســتا ترجیحــا بــه 
اقــدام نظامــی گزینشــی در اماکــن تأسیســات هســته ای مبــادرت مــی ورزد. از 
ایــن رو، اســرائیل در ســال 2018 میــادی ترامــپ رئیــس جممهــور وقــت امریــکا را 
قانــع کــرد کــه از توافــق هســته ای کــه در ســال 2015 میــادی و در دوره اداره 

اوبامــا امضــا شــده بــود، خــارج شــود.
 در حالیکــه دولــت جــو بایــدن بــرای دســتیابی بــه یــک توافــق تــازه بــا ایــران تــاش 
مــی کنــد، اســرائیل بــا ایــن رویــه مخالــف اســت و تــاش مــی کنــد در صــورت 
حصــول چنیــن توافقــی شــروط تــل آویــو نیــز مــد نظــر قــرار گیــرد و ایــران از »طــرح 
توســعه موشــکی، ارســال کمــک هــای تســلیحاتی و تأمیــن مالــی گروههــای 
تروریســتی« دســت بــردارد. زیــرا اســرائیل تــاش مــی کنــد بــرای مقابلــه بــا ایــن 

خطرهــا از هــر وســیله ممکــن اســتفاده کنــد)1). 

))) داليــا داســا كای، سیاســتهای اســرائیل در مــورد ایــران بعــد از برجــام، ) مرکــز سیاســتهای عمومــی خاورمیانــه، 
رانــد، 6)20 م( ص3. مؤسســه 
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الــف. هــدف قــرار دادن گروههــای نیابتــی ایــران در کشــور ثالــث: بعــد از بهــار 
عربــی، اســرائیل دریافــت کــه هــم پیمانــان ایــران گرداگــرد آن را فراگرفتــه انــد و 
گروههــای نیابتــی تهــران در کشــورهایی چــون ســوریه، عــراق و لبنــان حضــور 
دارنــد. بــرای مقابلــه بــا چنیــن پدیــده ای، ســتاد کل ارتــش اســرائیل از ســال )200 
میــادی بدینســو، حماتــی را بــا حمایــت گســترده نیــروی هوایــی علیــه اهــداف 
محــور مقاومــت مخصوصــا در ســوریه و عــراق انجــام مــی دهــد کــه از آن بــه 
راهبــرد »نبــرد بيــن جنگهــا« یــاد مــی شــود. از ســال 2018 میــادی بدینســو، 
ــن  ــا ای ــه اســت و ب ــروت شــدت گرفت ــدور تهــران- بی ــر کری ــی ب ــن حمــات هوای ای
ــن  ــد. هــدف ای ــز مــی کن ــران پرهی ــه خــاک ای روش، اســرائیل از حملــه مســتقیم ب
حمــات، هــدف قــرار دادن کاروانهــای لجســتیک اســت کــه کمکهــای تســلیحاتی 
را بــه حــزب اللــه لبنــان مــی رســاند. ژنــرال گادی آیزنکــوت رئیــس کل ســتاد ارتــش 
 (Tsahal( »اســرائیل اعــام کــرد کــه تنهــا در ســال 2018 میــادی، »تســاهال
2000 حملــه بــه نیروهــای وابســته بــه ایــران انجــام داده اســت. اســرائیل تقریبــا 
همیشــه فــرودگاه دمشــق و نیــز پایــگاه هوایــی نیروهــای وابســته بــه ایــران در 
طرطــوس را هــدف حمــات هوایــی قــرار مــی دهد تا مانع از فــرود هواپیماهای 

ایرانــی حامــل تجهیــزات جنگــی شــود.
ب. حملــه بــه تأسیســات هســته ای و تهدیــد امنیــت ســایبری ایــران: نشــانه 
هــای زیــادی مبنــی بــر جریــان جنــگ ســایبری میــان ایــران و اســرائیل وجــود دارد. 
و اســرائیل بارهــا تأسیســات هســته ای ایــران را مــورد حملــه ســایبری قــرار داده 
اســت. در پــی انفجــار در تأسیســات هســته ای نطنــز در 11 آوریــل 2021 میــادی، 
ایــران رســما اســرائیل را بــه دســت داشــتن در ایــن خرابــکاری متهــم کــرد. بنیامیــن 
نتانیاهــو در یــک کنفرانــس خبــری مشــترک بــا لویــد آســتین وزیــر دفــاع وقــت 
امریــکا در شــهر قــدس بــدون اینکــه بــه اتهــام ایران پاســخی بدهد، گفــت: »ایران 
هیچــگاه از دســت یافتــن بــه آرزوی خــود یعنــی دســتیابی بــه ســاح هســته ای 
دســت بــر نمــی دارد و اســرائیل نیــز متعهــد اســت کــه نگــذارد ایــران بــه ســاح 

هســته ای دســت یابــد«)1). 

))) ســعيد عكاشــه، ایــران و اســرائیل.. کــدام یــک در ایــن جنــگ نامتعــارف پیــروز مــی شــوند؟ مرکــز مطالعــات سیاســی 
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پیــش از ایــن نیــز هرتــزل هالیــوی رئیــس اطاعــات نظامــی اســرائیل در اکتبــر 2015 
میــادی در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه آیــا اســرائیل در دهــه پیــش رو وارد 
جنگــی خواهــد شــد، گفــت: »مــا عمــا در وضعیــت جنــگ بــا ایــران هســتیم. ایــن 
یــک جنــگ فناورانــه اســت کــه مهندســان مــا بــا مهندســان آنهــا مــی جنگنــد. و 
ایــن جنــگ در آینــده گســترده تــر خواهــد شــد«)1). عــاوه بــر آن، اســرائیل حمــات 
ســایبری چنــدی بــه تأسیســات نظامــی و غیــر نظامــی ایــران انجــام داده کــه 

مســئولیت آنهــا را بــه عهــده نگرفتــه اســت.
مســلما اســرائیل در زمینه جنگ ســایبری از توانمندی باالیی برخوردار اســت که 
بســی فراتــر از توانمنــدی ایــران در ایــن زمینــه اســت. اســرائیل یکــی از قدرتهــای 
مطرح در زمینه فضای مجازی در کل جهان به شــمار می رود. در 18 می 2020 
ــران خســارات  ــدر »شــهید رجایــی« ای ــه بن ــه ســایبری ب ــا حمل میــادی اســرائیل ب
قابــل توجهــی بــه آن وارد کــرد. ایــن حملــه در پاســخ بــه تــاش ایــران بــرای حملــه 

ســایبری بــه اســرائیل صــورت گرفــت)2). 
ج. هــدف قــرار دادن ایــران بــر اســاس »دکتریــن اختاپــوس«: ایــن رویــه شــامل 
تاکتیکهایــی از جملــه تــرور اســت کــه موســاد بــه کــرات علیــه دشــمنان خــود 
اســتفاده کــرده اســت. مناحیــم بیگــن نخســت وزیــر پیشــین اســرائیل راهبــرد 
تأسیســات ســاحهای کشــتار جمعــی  را علیــه  پیشــگیرانه متعــارف  حمــات 
و نیــز تــرور هدفمنــد مهندســان، دانشــمندان و شــخصیتهای دیپلماتیــک در 
پیــش گرفــت تــا جلــوی توســعه برنامــه ســاحهای کشــتار جمعــی در منطقــه را 
بگیــرد))). امــا آنچــه تازگــی دارد ایــن اســت کــه ایــن بــار کشــور هــدف ایــران اســت 
کــه همــواره بــه اقتــدار و توانمنــدی خــود مــی بالــد و اســرائیل در داخــل خــاک 
ایــران عملیــات زیــادی را انجــام مــی دهــد و مســئولیت آن را نیــز مــی پذیــرد. 

ffsmY/pw.2u//:https ،و راهبردی االهرام، )4) آوریل )202م(، تاريخ بازدید: 29 آگست 2022م
))) داليا داسا كاي، همان، ص2).

)2) أحمــد بــن علــی الميمونــی، جبهــه فعــال: پیامدهــای جنــگ ســایبری میــان ایــران و اســرائیل، مجلــه مطالعــات ایــران، 
مؤسســه بیــن المللــی مطالعــات ایــران «رســانه»، ســال 4، شــمارگان 2)، )اکتبــر 2020م(، ص 75-73.

)3( El Houdaïgui Rachid, Gouyez Ben Allal Anass, Rivalité et quête de leadership au Moyen-Orient 
a la lumière de l’accord sur le programme nucléaire iranien, Paix et Sécurité Internationales, 
)España: Universidad de Cádiz, N20(7 ,5°(, p 77.
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و حجــم بــاالی عملیــات اســرائیل در داخــل خــاک ایــران و پذیــرش مســئولیت 
آن برخــاف معمــول، نظــام ایــران و مخصوصــا نهــاد ســپاه پاســداران را دچــار 
ســردرگمی کــرده اســت. زیــرا بعــد از عملیــات پنهانــی اســرائیل علیــه گروههــای 

ــن گروههــا رســیده اســت.  ــا حامــی ای ــه ب ــون نوبــت مقابل ــران، اکن نیابتــی ای
نفتالــی بنــت نخســت وزیــر پیشــین اســرائیل اولیــن فــردی بــود کــه از راهبــرد تــازه 
اســرائیل علیــه ایــران بــه دکتریــن اختاپــوس یــاد کــرد. او در مصاحبــه ای بــا روزنامــه 
»اکونومیســت« گفــت: »مــا در حــال اجــرای دکتریــن اختاپــوس هســتیم. دیگــر، 
بــا شــاخک هــا یعنــی بــا گروههــای نیابتــی ایــران درگیــر نمــی شــویم. مــا رویــه تــازه 

ای بــرای هــدف گرفتــن ســر در پیــش گرفتــه ایــم«)1). 
دکترین اختاپوس شامل مواردی است که در اینجا به آنها می پردازیم:

ــا برنامــه هســته ای در  یــک. تــرور شــخصیتهای نظامــی و علمــی مرتبــط ب
ــران: در ایــن راســتا، موســاد یــد اللــه خدمتــی دومیــن مقــام مســئول  داخــل ای
ســپاه پاســداران را در داخــل ایــران بازجویــی کــرد. پیــش از او یــک افســر »ســپاه 
قــدس« بــه نــام منصــور رســولی نیــز مــورد بازجویــی قــرار گرفتــه بــود. اســرائیل 
مدعــی اســت بــا کمــک اطاعاتــی کــه از ایــن بازجویــی بــه دســت آورد توانســت 
طرحهــای ایــران بــرای »تــرور یــک ژنــرال امریکایــی در آلمــان و یــک روزنامــه نــگار 
در فرانســه و یــک دیپلمــات اســرائیلی در ترکیــه« را خنثــی کنــد. در بیانیــه دفتــر 
نخســت وزیــری اســرائیل آمــده اســت کــه » ایــن طرحهــا بــه دســتور و بــا موافقت 
و تأمیــن مالــی رهبــری نظــام ایــران تهیــه شــده بــود و قــرار بــود کــه توســط ســپاه 

پاســداران اجــرا شــود«)2). 
همچنیــن اســرائیل بــه يک سلســله عملیــات بــرای تــرور دانشــمندان هســته ای 
ــا 2020 میــادی منجــر بــه کشــته شــدن  دســت زد کــه از ســال 2010 میــادی ت
10 تــن از دانشــمندان هســته ای ایــران شــد و معروفتریــن آنهــا محســن فخــری 
زاده بــود کــه در ســال 2020 میــادی توســط موســاد تــرور شــد. فخــری زاده یــک 

ــه « پاهــای آن» را.. شــدت یافتــن ضــرب  ))) جاســم محمــد، اســرائیل «ســر اختاپــوس» را در تهــران هــدف مــی گیــرد ن
آهنــگ فعالیتهــای اطالعاتــی در منطقــه، نشــریه المجلــه، ))2 جــوالی 2022م(، تاريــخ بازدیــد: 2) آگســت  2022م، 

A6lRH/pw.2u//:https
)2) پایــگاه اینترنتــی المــدن، موســاد یــک مقــام بلندپایــه ســپاه را در داخــل ایــران بازجویــی مــی کنــد، )22 جــوالی 2022م(، 

kbqsZ/pw.2u//:https ،تاريخ دسترســی: 2) آگســت
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شــخصیت کلیــدی در بخــش نظامــی فعالیتهــای هســته ای ایــران بــه شــمار مــی 
رفــت. ریچــارد گلدبــرگ رئیــس بخــش مبــارزه بــا ســاحهای کشــتار جمعــی ایــران 
در شــورای امنیــت ملــی کاخ ســفید در دوره ترامــپ گفتــه بــود: »کشــتن فخــری 

زاده بــدون وجــود رخنــه امنیتــی گســترده در داخــل ایــران، ممکــن نبــود«)1).
همچنیــن حملــه پهبــادی اســرائیل در اواخــر مــی 2022 میــادی بــه پایگاه نظامی 
»پارچیــن« کــه مرکــزی بــرای توســعه موشــکی و پهبــادی اســت، منجــر بــه تــرور 
یــک مهنــدس شــد. عــاوه بــر آن، در تاریــخ 1) مــی 2022 میــادی یــک مهنــدس 
هــوا فضــا بــه نــام ایــوب انتصــاری در شــهر یــزد بــا مســمومیت تــرور شــد)2). 
افســران ســپاه پاســداران نیــز از ایــن ترورهــای ســریالی اســرائیل در امــان نماندنــد 
و جســد ســردار حســن صیاد خدایی یکی از فرماندهان ســپاه پاســداران در ســال 
2022 میــادی در داخــل خــودروی او پیــدا شــد. ســپاه پاســداران در پاســخ بــه 
ایــن ترورهــا، دســت بــه عملیــات انتقامجویانــه ای زد کــه هرچنــد برخــی از آنهــا بــا 
موفقیــت انجــام شــد امــا بــه پــای گســتردگی و تأثیــر عملیــات اســرائیل در داخــل 

ایــران نمــی رســد. 
دو. ســرقت اســناد برنامــه هســته ای ایــران: موســاد در 1) ژانویــه 2018 
میــادی آرشــیو اســناد برنامــه هســته ای ایــران را از تورقــوز آبــاد بــه ســرقت 
بــرد))). همچنیــن اســناد محرمانــه ای از ســازمان هــوا فضــا در نزدیکــی تهــران 
ســرقت شــد. یوســی کوهــن رئیــس پیشــین موســاد ضمــن تأییــد ایــن عملیــات 
توضیــح داد کــه چگونــه حتــی قبــل از اینکــه مأمــوران موســاد از ســاختمان آرشــیو 
خــارج شــوند، ایــن اســناد بــه صــورت دیجیتالــی بــه اســرائیل انتقــال داده شــدند))). 
محمــود احمــدی نــژاد بــا اشــاره بــه نفــوذ اطاعاتــی اســرائیل و تأثیــر آن در ارگان 
اطاعاتــی و امنیتــی در ســطوح بــاالی نظــام ایــران گفــت: »باالتریــن مقــام 

)(( Comment la guerre secrète entre Israël et l’Iran devient de plus en plus visible, )12 juillet 
2022(,la date de consultation: 12 août 2022, https://2u.pw/4DU7R

ــه « پاهــای آن» را.. شــدت یافتــن ضــرب  )2) جاســم محمــد، اســرائیل «ســر اختاپــوس» را در تهــران هــدف مــی گیــرد ن
ــی در منطقــه ، همــان.  آهنــگ فعالیتهــای اطالعات

)3) مســعود الزاهــد، ایــران اعتــراف کــرد کــه « موســاد » یــک افســر ایرانــی را در تهــران بازجویــی کــرده اســت، )23 جــوالی 
lHDHm/pw.2u//:https ،2022م(، تاريخ بازدید: 2) آگست 2022م

)4) صابــر گل عنبــری، احمــدی نــژاد: مقــام ضــد جاسوســی در ایــران، خــودش جاســوس اســرائیل بــود، )3) ژوئــن )202م(، 
rTOur/pw.2u//:https ،تاريــخ بازدیــد: 9) آگســت 2022م

https://2u.pw/4DU7R
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در وزارت اطاعــات بــرای مقابلــه بــا جاسوســان اســرائیل، خــودش جاســوس 
ــود«)1). اســرائیل ب

ــرد  ــران: اســرائیل در راســتای راهب ــه مراکــز تولیــد پهبادهــاى ای ــه ب ســه. حمل
تــازه و بــا هــدف مقابلــه بــا برنامــه توســعه پهبــادی ایــران، حملــه بــه مراکــز تولیــد 
پهبادهــا را نیــز در دســتور کار خــود دارد. از آنجــا کــه در چندیــن مــورد بــا پهبادهــای 
ســاخت ایــران بــه اســرائیل حملــه شــده اســت، اســرائیل حملــه بــه مراکــز پهبــادی 

ایــران را حملــه دفاعــی پیشــگیرانه مــی دانــد)2). 

ســوم: پیامدهای احتمالی خدشــه دار شــدن تصویر کلیشه 
ای اقتدار و توانمندی ســپاه پاسداران

تصویــر کلیشــه ای ممکــن اســت مثبــت و یــا منفــی باشــد. در مــورد تبلیغاتــی که 
در مــورد تصویــر کلیشــه ای اقتــدار و توانمنــدی ســپاه پاســداران صــورت گرفتــه، 
ــه طرفــی کــه  ــن بســتگی دارد ب ــه منفــی دارد و ای ــه مثبــت و هــم جنب هــم جنب
ایــن تصویــر را دریافــت مــی کنــد. در حالیکــه اقتــدار و توانمنــدی ســپاه پاســداران 
کــه نظــام ایــران بــه آن مــی بالــد بــرای نظــام انقابــی و شــبه نظامیــان خارجــی 
آن و نیــز حکومتهــای تنــدرو، یــک امــر مثبــت و مطلــوب بــه شــمار مــی رود، ایــن 
مســأله از نظــر ملــت ایــران کــه خواهــان تغییــر هســتند و سیاســتهای خارجــی 
جمهــوری ایــران و نیــز خشــونت و ســرکوب داخلــی مخصوصــا ســرکوب اتحاديــه 
هــاى کارگــری را نمــی پذیرنــد یــک امــر منفــی و نامطلــوب اســت. البتــه نبایــد از 
نظــر دور داشــت کــه احــزاب و گروههــای »اصــاح طلــب« و همچنیــن ارتــش 
کــه از نفــوذ فزاینــده ســپاه در عرصــه هــای سیاســی و اقتصــادی ایــران ناراضــی 
هســتند، و نیــز ملتهایــی کــه از دخالتهــای ســپاه پاســداران و مخصوصــا »ســپاه 
قــدس« در امــور داخلــی کشورهایشــان و نیــز از فعالیــت گروههــای نیابتــی ایــران 
در کشــورهای خــود ناراضــی هســتند، از نظــر اینهــا نیــز، تصویــر تــوان ســپاه یــک 

)))  احمــدی نــژاد: باالتریــن مقــام ایرانــی « مقابلــه بــا جاسوســی اســرائیل» خــودش جاســوس اســرائیل بــود، )2) ژوئــن 
BShjN/pw.2u//:https .202م(، تاريــخ بازدیــد: 9) آگســت 2022م(

ــه « پاهــای آن» را.. شــدت یافتــن ضــرب  )2) جاســم محمــد، اســرائیل «ســر اختاپــوس» را در تهــران هــدف مــی گیــرد ن
ــی در منطقــه ، همــان.  آهنــگ فعالیتهــای اطالعات
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امــر منفــی و نامطلــوب اســت.
اکنــون بــه تأثیــرات »دکتریــن اختاپــوس« اســرائیل بــر تصویــر کلیشــه ای تــوان و 

اقتــدار ســپاه پاســداران مــی پردازیــم:
یک. تأثیرات دکترین اختاپوس بر تصویر سپاه پاسداران در داخل ایران:

بــا »دکتریــن اختاپــوس« ســیر قهقرایــی ســپاه پاســداران انقــاب شــروع شــد و 
تصویــر اقتــدار و توانمنــدی کــه نظــام بــا تبلیغــات زیــاد در اذهــان مــردم ترســیم 
ایــن امــر در چندیــن مســأله قابــل  بــود، خدشــه دار شــد. پیامدهــای  نمــوده 

ماحظــه اســت:
الــف. کاهــش اعتمــاد ملــت ایــران بــه اطاعــات ســپاه پاســداران انقــاب: 
یکــی از دســتگاههای امنیتــی ایــران ســازمان حفاظــت اطاعــات ســپاه پاســداران 
اســت کــه در ســال 2009 میــادی تأســیس شــد و یــک روحانــی بــه نــام حســین 
طائب ریاســت آن را بر عهده داشــت. اما در پی افزایش حجم عملیات اســرائیل 
ــون محمــد کاظمــی کــه یــک  ــار شــد و اکن ــر کن ــران، از مقــام خــود ب در داخــل ای

چهــره نظامــی اســت، ریاســت آن را بــر عهــده دارد)1). 
علــی رغــم اینکــه ســپاه پاســداران بــه دنبــال هــر تــرور و ســرقتی کــه در ایــران 
رخ داده اســت، بــا تهدیــد بــه انتقــام و یــا تکذیــب واقعــه و یــا کــم اهمیــت 
جلــوه دادن آن و نیــز بازداشــت افــرادی کــه هیــچ ارتباطــی بــا آن رخدادهــا ندارنــد، 
همــواره تــاش نمــوده جلــوی شــوک ناشــی از آن را گرفتــه و اذهــان عمومــی را 
منحــرف ســازد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حجــم گســترده ترورهــای اســرائیل در 

داخــل ایــران، تصویــر و اعتبــار ایــن نهــاد امنیتــی را زیــر ســؤال بــرده اســت.  
همچنیــن عملیــات اســرائیل، ســپاه پاســداران انقــاب را دچــار ســردرگمی کــرده 
ــه اســت. رئیــس مرکــز  ــه راه انداخت ــه آن را ب ــی علی ــی انتقادهای ــه طــور ضمن و ب
ــران بــه »پناهــگاه جاسوســان«  ــران گفتــه کــه ای مطالعــات راهبــردی مجلــس ای
تبدیــل شــده اســت. او همچنیــن از نماینــدگان مجلــس خواســت تــا مســئولین 
رده بــاالی امنیتــی و اطاعاتــی اســتعفا بدهنــد. همچنیــن عملیــات اســرائیل 

))) فــراس اليــاس، «شــکارچی جاسوســان» رئیــس اطالعــات ســپاه پاســداران شــد، )24 ژوئــن 2022م(، تاريــخ بازدیــد: 9) 
lIAyQ/pw.2u//:https ،آگســت 2022م
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فرماندهــان ســپاه را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. ســردار حســین ســامی 
فرمانــده ســپاه گفتــه اســت:»این جنــگ اطاعاتــی امــروز بــه یــک جنــگ واقعــی 
تــر تبدیــل شــده اســت« او همچنیــن هشــدار داد کــه » دشــمن تمــام امکانــات 
خــود را بــه میــدان آورده اســت« او همچنیــن بــه همــکاران خــود یــاد آور شــد کــه 
»بســیاری از حکومتهــا توســط قدرتهــای جهانــی و بوســیله عملیــات اطاعاتــی 

ســرنگون شــده انــد«)1). 
ــر موهــوم و تخیلــی کــه از اقتــدار  ــا ســریال ترورهــا تصوی ایــن چنیــن اســت کــه ب
ســپاه در اذهــان مــردم شــکل یافتــه بــود، آســیب دیــد تــا جایــی کــه برخــی از 
ــان احســاس ناامنــی مــی کننــد. اکنــون در ســایه دولــت ابراهیــم رئیســی کــه  آن
بــا رویکردهــای ســپاه همســو اســت،  بــه جریــان »تنــدرو« اســت و  منتســب 
نابســامانی اقتصــاد ایــران احتمــاال مــوج تــازه ای از گرانیهــا را بــه دنبــال داشــته 
باشــد. و در نتیجــه خیــزش اعتراضــی مجــدد مردمــی منجــر بــه درگیــری مــردم 
بــا نیروهــای بســیج کــه بخشــی از بدنــه ســپاه اســت خواهــد شــد. پیــش از ایــن، 
اعتــراض کننــدگان در جریــان ناآرامیهــای 2018 میــادی و اعتراضــات قبــل از آن، بــا 
ســر دادن شــعارهایی مخالفــت خــود بــا سیاســتهای منطقــه ای ایــران را فریــاد 
زدنــد آنــان در جریــان اعتراضــات شــعارهایی بــا ایــن مضمــون ســردادند: »نــه غــزه، 
نــه لبنــان، جانــم فــدای ایــران«، »ســوریه را رهــا کنیــد، فکــری بــه حــال مــا کنیــد« و 
»مــرگ بــر حــزب اللــه«. از نظــر مــردم ایــران، حــزب اللــه بیشــترین ســهم از بخشــش 
رژیــم را مــی بــرد و ســپاه پاســداران بــرای تقویــت جایــگاه حــزب اللــه در لبنــان کمــر 

همــت بســته اســت)2). 
آنچــه امــروز ســپاه را بیشــتر در تنگنــا قــرار داده، رســانه ای شــدن دســت داشــتن 
ــا  ــن نهــاد در فســاد اقتصــادی همزمــان ب ــه ای مقامــات و شــرکتهای وابســته ب
عملیــات اســرائیل در ایــران اســت. بعــد از مســأله اختــاس حــدود 8 هــزار میلیــارد 
اســت، ســپاه  قــدس«  بــه »ســپاه  کــه مربــوط  »یــاس«  در شــرکت  تومانــی 

))) راز ناکامــی ایــران در توقــف حمــالت اســرائیل علیــه اهــداف ارزشــمندش چیســت و آیــا خــود نظــام در معــرض تهدیــد 
EcFqT/pw.2u//:https ،اســت؟ عربــی پســت، )20 جــوالی 2022م(، تاريــخ بازدیــد: 9) آگســت 2022م

)2( Thierry Kellner, Mohammad Reza Djalili, L’ambition régionale contrariée de l’Iran,(France: 
The  conversation  7 ,décembre,(  2018 p6.
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پاســداران هــم اکنــون شــاهد رســوایی دســت داشــتن مقامــات ایــن نهــاد در 
فســاد شــرکت »فــوالد مبارکــه« اصفهــان اســت. گفتنــی اســت کــه در فــوالد 
مبارکــه اصفهــان حــدود 92 هــزار میلیــادر تومــان اختــاس صــورت گرفته اســت)1). 
ــا راهبــرد اســرائیل، انتقــاد جریــان »اصــاح  ناتوانــی ســپاه پاســداران در مقابلــه ب
طلب« از این نهاد را به دنبال داشته است. در این زمینه می توان به اظهارات 
یــک چهــره سیاســی »اصــاح طلــب« در مصاحبــه بــا روزنامــه »فایننشــال تایمــز« 
بریتانیایــی اشــاره کــرد. او دربــاره توانایــی اســرائیل در نفــوذ بــه ایــران و اجــرای 
عملیــات در تهــران گفــت: »بــه نظــر مــی رســد کــه اســرائیل یــک ســازمان عریــض 
و طویلــی در تهــران ایجــاد کــرده و بــه راحتــی عملیــات خــود را ســاماندهی مــی 
کنــد. مســلما اســرائیل امنیــت ایــران را هــدف قــرار داده تــا جایــگاه آن را در نظــر 

مــردم خدشــه دار کنــد«)2).
ب. تقویــت جایــگاه ارتــش ایــران: دریــادار حبیــب اللــه ســیاری معــاون هماهنــگ 
کننــده فرمانــده ارتــش در مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری »ایرنــا« مطالبــی را اظهــار 
کــرد کــه نشــان از وجــود اختافاتــی میــان ایــن دو نهــاد نظامــی دارد. او در ایــن 
مصاحبــه خــود بــه طــور بــی ســابقه ای بــدون اینکــه نامــی از ســپاه ببــرد، بــه 
ایــن نهــاد نظامــی تاخــت. ایــن امــر نشــان از »نارضایتــی ارتشــیان« از افزایــش 
نفــوذ ســپاه پاســداران در بخشــهای مختلــف سیاســی و اقتصــادی دارد. ســیاری 
گفتــه بــود: »مــا )ارتــش( در سیاســت دخالــت نمــی کنیــم.. سیاســت زدگــی بــرای 
نیروهــای مســلح یــک آســیب اســت... بــه صــاح نیروهــای مســلح نیســت کــه در 

اقتصــاد دخالــت کننــد... نیروهــای ارتــش از کار مــوازی پرهیــز مــی کننــد«))). 
بــرای مقابلــه بــا خطــر راهبــرد تــازه اســرائیل، تهــران تصمیــم گرفــت در برنامــه 
ــز  ــر نظــر ســپاه اســت، از نیروهــای ارتــش نی توســعه موشــکی و پهبــادی کــه زی
اســتفاده کنــد. مســعود رضایــی كــه يک پژوهشــگر ایرانــی اســت در مقالــه 

))) مســعود الزاهــد، یــک رســوایی ایــران را تــکان داد.. فســاد 3 میلیــارد دالری در کارخانــه فــوالد، )23 آگســت 2022م(، 
wCjTF/pw.2u//:https ،تاريــخ بازدیــد: 24 آگســت 2022م

)2) راز ناکامــی ایــران در توقــف حمــالت اســرائیل علیــه اهــداف ارزشــمندش چیســت و آیــا خــود نظــام در معــرض تهدیــد 
اســت؟، همــان.

)3) پایــگاه الرؤيــه، رابطــه پیچیــده ســپاه بــا ارتــش.. و یــک ســوم اقتصــاد ایــران در اختیــار ســپاه، )7) مــارچ 2022م(، تاريــخ 
ueDrz/pw.2u//:https ،بازدیــد: 20 آگســت 2022م
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ای در وبســایت »نشــنال اینترســت« امریکایــی از افزایــش تعــداد بســترهای 
مشــترک میــان ســپاه و ارتــش خبــر داد و گفــت کــه رزمایــش ارتــش در آوریــل 
2022 میــادی بــه منزلــه اعــان رســمی در خصــوص تغییــر جایــگاه ایــن نهــاد 

نظامــی در راهبردهــای دفاعــی ایــران اســت )1).
ــدار ســپاه پاســداران در ســطح  ــر اقت ــر تصوی ــوس ب ــن اختاپ ــر دکتری دو. تأثی

منطقــه:
دکتریــن اختاپــوس تصویــر ســپاه پاســداران در ســطح منطقــه را نیــز تحــت تأثیــر 

قــرار داده اســت کــه در اینجــا بــه توضیــح ایــن تأثیــر مــی پردازیــم:
الــف. تأثیــر در قــدرت بازدارندگــی ایــران: مقامــات ایــران همــواره از قــدرت 
بازدارندگــی کشورشــان دم مــی زننــد. امــا »دکتریــن اختاپــوس« اســرائیل نشــان 
داد کــه ایــن قــدرت بازدارندگــی ایــران رخنــه هــای زیادی دارد. مســعود رضایی نیز 
بــه ایــن واقعیــت اشــاره ای نمــوده و نوشــته اســت کــه ایــن راهبــرد تــازه اســرائیل 
»بــه میــزان زیــادی اعتبــار بازدارندگــی ایــران را کاهــش داد«)2). اســرائیل توانســت 
عملیــات تــرور، انفجارهــا و عملیــات تخریبــی خــود را بــا موفقیــت در داخــل ایــران 
انجــام دهــد امــا عملیــات تــرور ســپاه پاســداران بــه طــور مفتضحانــه ای شکســت 
خــورد. مقامــات امریکایــی نیــز گفتنــد کــه »شکســت طــرح ســپاه بــرای تــرور دو 
تــن از مقامــات دولتــی پیشــین امریــکا، حکایــت از عــدم توانایــی ســپاه ایــران 
دارد«))). ســازمان اطاعــات ترکیــه نیــز توانســت طــرح ســپاه پاســداران بــرای تــرور 
دو اســرائیلى در خــاک ترکیــه را خنثــی کنــد. همچنیــن شــبکه تلویزیونــی »ایــران 
اینترنشــنال« کــه مخالــف نظــام ایــران اســت، در 0) آگســت 2022 میــادی خبــر 
ــرای مصــادره کشــتی  ــکا تــاش ســپاه پاســداران ب ــی امری ــاوگان دریای داد کــه ن
بــدون سرنشــین متعلــق بــه نــاوگان پنجــم دریایــی امریــکا در آبهــای خلیــج را 
نــاکام گذاشــت. و بدیــن ســان واقعیــت اقتــدار و توانمنــدی ســپاه پاســداران کــه 

ــه آمــاده مــی شــود،  ــران اینگون ــا اســرائیل، ای ــروز جنــگ ب ــازه.. در صــورت ب ))) عبــد الرحمــان النجــار )مترجــم(، ســالحی ت
CqQre/pw.2u//:https ،وبســایت ساســه پســت، )29 ژوئــن 2022م(، تاريــخ بازدیــد: 29 آگســت 2022م

ــه آمــاده مــی شــود ،  ــران اینگون ــا اســرائیل، ای ــروز جنــگ ب ــازه.. در صــورت ب ــد الرحمــان النجــار، مترجــم: ســالحی ت )2) عب
همــان.

)3) وبسایت ديارنا، طرح ناکام ترور در ایاالت متحده، نشان از عدم توانمندی سپاه پاسداران انقالب دارد ، همان. 
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دســتگاه تبلیغاتــی ایــران آن را یــک قــدرت شکســت ناپذیــر جلــوه مــی دهــد، در 
ســطح منطقــه بــر همــگان نمایــان گشــت. 

ب. تأثیــر دکتریــن اختاپــوس بــر محــور مقاومــت: اکنــون مــردم بســیاری از 
کشــورهای منطقــه از جملــه ســوریه، عــراق و لبنــان دیگــر بــه ایــران و گروههــای 
نیابتــی آن روی خــوش نشــان نمــی دهنــد. و علــی رغــم اینکــه گروههــای نیابتــی 
ایــران تــاش مــی کننــد مخالفیــن خــود را بــا کشــتار، تــرور و ســرکوب اعتراضــات 
مردمــی ســاکت کننــد، امــا بــاز هــم مــردم ایــن کشــورها از مخالفــت بــا گروههــای 
بــا  بــر نمــی دارنــد و همــواره  آنهــا دســت  ایــران، سیاســتها و فســاد  نیابتــی 
دخالتهــای ایــران از طریــق »ســپاه قــدس« در امــور داخلــی کشورشــان مخالفــت 
مــی کننــد. محــور مقاومــت کــه »ســپاه قــدس« آن را مدیریــت مــی کنــد و 
از ســال 2018 میــادی بدینســو دچــار نابســامانیهایی شــد بعــد از تــرور قاســم 
ســلیمانی در ســال 2020 میــادی، تعریــف چندانــی نــدارد. اعتراضــات گســترده 
مردمــی کــه در مــاه اکتبــر 2019 میــادی در عــراق و لبنــان بــه راه افتــاد، »محــور 
ــان اعتــراض کننــدگان  ــروژه هــای اصلــی شــان دور کــرد. در لبن مقاومــت« را از پ
علیــه فســاد گســترده و اوضــاع نابســامان اقتصــادی شــعار دادنــد. مــردم لبنــان 
همچنیــن بــه طــور مســتقیم علیــه حــزب اللــه شــعار دادنــد و آن را مســئول انفجــار 
ســال 2020 بنــدر بیــروت دانســتند)1). اکنــون نیــز اختافــات سیاســی در عــراق بــاال 
گرفتــه اســت و طرفــداران مقتــدی صــدر مخالفــت خــود را بــا دخالتهــای ایــران از 

طريــق شــبه نظامیــان در امــور کشــور ابــراز مــی کننــد. 
بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه کــه از یــک طــرف نظامیــان وابســته بــه ایــران در 
کشــورهای عربــی شکســت خــورده انــد و از دیگــر ســو، حمــات اســرائیل بــه 
اهــداف ایرانــی شــدت گرفتــه اســت و مذاکــرات هســته ای نیــز بــی نتیجــه باقــی 
مانــده، اکنــون ایــران روی تقویــت توانمنــدی نیروهــای نظامــی خــود تمرکز کرده 
اســت و ایــن امــر ممکــن اســت کاهــش کمکهــای مالــی ایــران بــه گروههــای 
نیابتــی را بــه دنبــال داشــته باشــد؛ مخصوصــا در ایــن شــرایط کــه اســرائیل تمــام 
ــا حمــات گســترده ای کــه  ــر نظــر دارد و ب ــن گروههــای نیابتــی را زی تحــرکات ای

)(( «L’axe de la résistance»: l’expansionnisme régional iranien, Op Cit, Pp(4 ,(3.
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بــه آنــان مخصوصــا در داخــل ســوریه انجــام مــی دهــد، مانــع وصــول هرگونــه 
کمکهــای تســلیحاتی بــه آنــان مــی شــود. 

برآیند
ــر انجــام عملیــات تخریبــی و انفجارهــا و  راهبــرد اســرائیل در قبــال ایــران مبنــی ب
همچنیــن عملیــات تــرور در داخــل خــاک ایــران، تــا حــد زیــادی اعتبــار و آوازه ســپاه 
پاســداران را در داخــل و خــارج ایــران خدشــه دار کــرد و دیگــر ســپاه پاســداران آن 
قــدرت شکســت ناپذیــری نیســت کــه نتــوان در مقابــل فعالیتهــای منطقــه ای 
آن ایســتاد  و دیگــر از آن قــدرت تخیلــی کــه رســانه هــای ایــران و رســانه هــای 
وابســته بــه ایــران در کشــورهای عربــی بــه ســپاه پاســداران بخشــیده بودنــد، 
خبــری نیســت. همچنیــن نبایــد تأثیــر »دکتریــن اختاپــوس« بــر راهبــرد دفاعــی ایــران 
را از نظــر دور داشــت. ایــن دکتریــن ایــران را بــر آن داشــت تــا بــا اجــرای اصاحاتــی 
در راهبــرد دفاعــی خــود، نقشــهای بیشــتری بــه ارتــش واگــذار کنــد و ســاز و بــرگ 

نظامــی بیشــتر و متنــوع تــری بــه ایــن نهــاد نظامــی اختصــاص دهــد. 
در ســایه راهبــرد تــازه اســرائیل کــه بــر اســاس آن جنــگ ســایه را بــه داخــل ایــران 
کشــانده و از آن به »دکترین اختاپوس« یاد می کند، انتظار می رود کارآمدی، 
توانمنــدی و اعتبــار ســپاه پاســداران وارد ســیر قهقرایــی شــود. در نتیجــه نظــام 
مجبــور خواهــد شــد تــا بــه ارتــش بیشــتر میــدان دهــد تــا در تأمیــن امنیــت داخلــی 
ایــران نقــش پــر رنــگ تــری ایفــا نمــوده و بــر شکســتهای اطاعاتــی ایــران ســرپوش 
بگــذارد. اگــر چنیــن شــود، حمایتهــای نظامــی و مالــی ایــران بــه خــارج کاهــش 
یافتــه و ایــن امــر کارایــی و توانمنــدی بازوهــای نیابتــی ایــران را کــه بــه آنهــا 
»محــور مقاومــت« گفتــه مــی شــود، تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد و ایــران در 
صــدد ترمیــم اعتبــار نیروهــای ســپاه پاســداران انقــاب کــه ضامــن بقــای نظــام 

ایــران اســت، بــر خواهــد آمــد. 




