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 تعالیبسمه

 پژوهی جهان اسالمموسسه آینده

 14گزارش ویژه شماره 

 «سوریه در صهیونیستی رژیم و ایران آتش تبادل به نگاهی »

 

  مقدمهالف( 

 پیش ایهگون به کشور این تحوالت داخلی، جنگ به آن شدن تبدیل و سوریه بحران شروع زمان از

 خود درگیر را مختلفی ایفرامنطقه و ایمنطقه بازیگران دمشق، مخالفان و دولت بر عالوه که رفته

 دولت مجدد لکنتر گسترش موازات به که هستند بازیگران این جمله از اسرائیل و ایران. است کرده

 نیز دو نآ نظامی مستقیم درگیری احتمال به نسبت هانگرانی رفته، دست از مناطق بر سوریه

 را کشور این خاک در اهدافی بارها اسرائیل سوریه، بحران آغاز از هرچند. است کرده پیدا افزایش

 گرفته هدهبرع را حمالت مسئولیت رژیم این خود ندرت به اما داده قرار خود هوایی حمالت مورد

 .دهندمی نسبت آویو تل به را حمالت که هستند خارجی هایرسانه و دمشق دولت این بلکه

 به و مودهن تعریف خود امنیت برای قرمز خط چندین ابتدا همان از اسرائیلی مقامات حال این با

 از جلوگیری. داد خواهند نشان واکنش خطوط، این نقض صورت در که کردند مشخص صراحت

 و دائمی نظامی هایپایگاه تاسیس از جلوگیری و لبنان اهلل حزب به استراتژیک هایسالح انتقال

 ادعایی قرمز خطوط نای جمله از سوریه خاک در ایران به متعلق سازیسالح -موشک هایکارخانه

 هایانکارو و مقرها عمدتا سوریه، حاکمیت علیه اسرائیل ساله چند تجاوزات در هرچند. است

   و تهران میان ممستقی آتش تبادل اخیر هایماه در اما گرفته قرار هدف لبنان مقاومت به متعلق

  است. زده دامن هانگرانی به آویو تل

 

 

 



  14گزارش ویژه

 

 WWW.IIWFS.COM اسالم جهان پژوهی آینده موسسه |سوریه در صهیونیستی رژیم و ایران آتش تبادل به نگاهی :14گزارش ویژه  2

  

 

 سوریه در اسرائیل و ایران تقابل سیرب( 

 به یعنی گردد؛برمی پیش سال سه حدود به سوریه در آویو تل و تهران مستقیم برخورد اولین 

 انقالب پاسداران پاهس ارشد فرماندهان از دادی،اهلل علی محمد سردار تاریخ این در. 2015 ژانویه

 فرزند) مغنیه جهاد کنار در لبنان اهلل حزب نیروهای و فرماندهان علیه اسرائیل حمله در اسالمی،

 هیدش وجود از اسرائیلی عملیاتی تیم آیا نیست مشخص گرچه. رسید شهادت به( مغنیه عماد

 فرمانده یا بود مغنیه دجها اصلی هدف اصال آیا و بودند باخبر اهلل حزب فرماندهان کنار در دادیاهلل

 حمله این پاسخ. نداد نشان واکنشی مستقیما آویو تل اقدام این تالفی در ایران حال هر به اما سپاه

 اسرائیلی انسرباز از تعدادی آن موجب به که داد شبعا عملیات به موسوم عملیات در اهلل حزب را

   .شدند کشته

 2018 فوریه 10 در اسرائیل. است گرفته صورت اخیر هایماه در آتش تبادل ترینمهم حال این با

 روز این در. ستا کرده حمله سوریه در ایرانی اهداف به کرد اعالم بار اولین برای( 1396 بهمن 21)

 است، شده وارد رژیم این کنترل تحت هوایی حریم به ایرانی پهپاد یک که ادعا این با اسرائیل

 تحت هوایی حریم به را پهپاد این آویو تل ادعای به که -را سوریه در ایران کنترل هایسامانه

 سوریه هوایی فندپدا هوایی، حمله این به واکنش در. دادند قرار هدف -بود فرستاده اسرائیل کنترل

 .کرد سرنگون را اسرائیل 16-اف جنگنده یک هم

 پایگاه به سرائیلا حمله( 1397 فروردین 20) 2018 آوریل 9 در. نبود هاآتش تبادل پایان این البته

 شهادت به ملهح این نتیجه در ایرانی نیروی 7 ایران، رسمی آمار به بنا که گرفت صورت 4 -تی

 تهران تبهر عالی مقامات. دانستند حمله این مسئول را اسرائیل مسکو، و تهران دمشق،. رسیدند

 مثال رایب. دادند هشدار آویو تل به و واکنش حمله این به نسبت شدیداللحنی صورت به همچنین

 صهیونیستی ژیمر تنبیه اینکه بر تاکید با ملی، امنیت عالی شورای دبیر شمخانی، علی دریابان امیر

 اراده و ختیارا در شرورانه اقدام این به پاسخگویی نحوه و مکان زمان، طبیعتا که گفت است، قطعی

 هوایی پایگاه حادثه به تهران رسمی واکنش نخستین اظهارات این اگرچه. است اسالمی جمهوری

 به اشاره بدون مه( پاسداران سپاه فرمانده جانشین) سالمی حسین سردار آن، از پیش اما بود 4-تی

 .هستند شلیک آماده هاموشک و ماشه روی هاانگشت گفت حمله این

 تهدید گرفتن جدی با رژیم این مقامات که کردند اعالم اسرائیلی هایرسانه هم تهدیدات این پی در

 آتش تبادل دومین بعد ماه یک تقریبا. دادند قرار باش آماده وضعیت در را خود نیروهای ایران،
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 به متعلق هاییپایگاه که( 1397 اردیبهشت 19) 2018 می 9 شامگاه در یعنی گرفت؛ صورت

 به حمالت مسئول را تهران که آویو تل برخالف. گرفت قرار حمله هدف اشغالی جوالن در اسرائیل

 شد گفته. دادند قرار دمشق عهده به را حمالت مسئولیت سوریه و روسیه ایران، دانست، جوالن

 مواضع قنیطره استان شمال در البعث شهر به اسرائیل ایخمپاره حمالت به پاسخ در سوریه ارتش

 رژیم نیروهای مقابل در. است کرده باران موشک جوالن هایبلندی در را رژیم این راهبردی

 شدیدترین که دادند انجام سوریه خاک در ایران مواضع علیه گسترده حمالتی کردند ادعا اسرائیل

 .است بوده 1973 اکتبر جنگ زمان از اسرائیل هوایی حمالت

 :کرد اشاره هاگزاره این به توانمی حمله این پیرامون

-تی پایگاه به ستیصهیونی تجاوز به کشور پاسخ بر مبنی ایران جانب از جدی تهدیدات وجود با -1

 است معنا دینب این. نگرفت عهده به را حمله این مسئولیت تهران اما ایرانی مستشاران شهادت و 4

 دانند؛می محفوظ خود برای را اسرائیل تجاوز به پاسخگویی حق همچنان ایرانی مقامات که

 شد مدعی رسما گذشته سال 7 در اسرائیل که بود بار دومین ماه، اردیبهشت آتش تبادل در -2

 است؛ داده قرار هدف سوریه خاک در را ایران به متعلق مواضع

 که کند ترسیم را تصویر این ای،رسانه و سیاسی گسترده تبلیغات با کرد تالش اسرائیل رژیم -3

 نتایج رژیم، این سخپا اما بود ناموفق جوالن اشغالی هایبلندی به جویانهتالفی حمالت گرچه

 حالی در ینا. است داشته سوریه در ایران تسلیحاتی هایزیرساخت بردن بین از در تاثیرگذاری

 تربیش جوالن هایبلندی به شده ارسال هایموشک تعداد آویو، تل ادعای برخالف اوال که است

 این ثانیا ده؛بو عدد 55( اهلل حزب دبیرکل) نصراهلل حسن سید گفته به و رژیم این اعالمی ازموشک

 بار به نیز انسانی غیر هایخسارت و کنند اصابت شدهتعیین حساس اهداف به اندتوانسته هاموشک

 از هیتوج قابل بخش انهدام و رهگیری به موفق سوریه هوایی پدافند سیستم ثالثا و آورند؛

 به که رفتهگ قرار اصابت مورد اهداف از برخی است ذکر شایان همچنین. شد اسرائیلی هایموشک

 پیش از هایسوله مثال  -است نداشته استراتژیک اهمیت عمال بودند، ساخت زیر اسرائیل ادعای

 بودند؛ خالی و شده تخلیه

 نشان آتش تبادل این پیروز را خود که بود این دنبال به صهیونیستی پاگاندایپرو حالیکه در -4

 نزدیک عربی و اسرائیلی غربی، خصوص به) هارسانه چشم از دور صحنه در رسدمی نظر به اما دهد
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. کردند دریافت را مقاومت الزم پیام هم آن متحدان بلکه اسرائیل رژیم مقامات تنها نه( جبهه این به

 کرد؛ بس آتش تقاضای ایران از واسطه با که بود اسرائیلی طرف این اول آنکه ویژه به

 است این واقعیت اما نمود حفظ را خود برتری ظاهر ای،رسانه عرصه در اسرائیل آنکه وجود با -5

 هوایی تتجاوزا گذشته هایسال در اگر. شد کشیده چالش به رژیم این استراتژیک برتری که

 جنگنده رنگونیس شکل در هم) اخیر هایآتش تبادل اما ماندمی پاسخ بدون سوریه به اسرائیل

 به دوران هک داد نشان( اشغالی جوالن در رژیم این حساس مواضع گرفتن قرار هدف هم و اسرائیلی

 است؛ رسیده پایان به «رو در و بزن» اصطالح

 استراتژیک ماهیت فقط که است این است، بررسی قابل قبلی گزاره پیوند در که دیگر نکته -6

 عامدانه صورت به حمالت این اینکه بلکه نیست نظامی اهمیت حائز جوالن در اصابت مورد اهداف

 زنیربهض قابلیت و بودن پیشرفته از حاکی هم نگذاشت جا به اسرائیلی طرف از انسانی تلفات

  است؛ معنا پر آویو تل برای طبیعتا امر این و دارد شده اصابت هایموشک

 کردند، اتخاذ آتش تبادل این در آویو تل و تهران که متفاوتی استراتژی دو به باید نهایت در -7

 رسدمی نظر به هک -کرد انتخاب را ایرسانه و سیاسی تبلیغات راه اسرائیل حالیکه در. کرد اشاره

 -یسیاس شکست یک بر گذاشتن سرپوش برای تالش و خالی تو طبل یک عملکرد به شبیه بیشتر

 عملی و کالمی تهدیدات به دادن نشان عملی پاسخ و خبری سکوت ایران استراتژی باشد، نظامی

 در بلکه کندمی حفظ همچنان را ایران برای پاسخگویی امکان تنها نه سیاست این. بود اسرائیل

  .است داده ایران به را برتر دست هم وحشت توازن معادله

 ذهن از دور احتمال این. آنهاست بودن ایذایی بعد اسرائیل، حمالت خصوص در دیگر نکته -8

 و سباتیمحا اشتباه دام در ایران انداختن برای ایران، نیروهای به اسرائیل حمالت که نیست

 برای سوریه، خاک در البته صهیونیستی رژیم با محدود مستقیم درگیری یک به ایران کشاندن

 خارج برجام از آمریکا که زمانی اقدام، این. است ایران ای منطقه اقدامات علیه اجماع فضای ایجاد

 یتواندم روسیه، مقامات برخی مواضع دیگر سوی از و آمده پیش ای منطقه مذاکرات بحث و شده

  باشد. سوریه از خروج برای ایران بر فشار برای چینی زمینه حتی
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 اخیر تحوالت به بریتانیا و اروپا اتحادیه واکنشپ( 

 داشته دنبال به هم ایفرامنطقه هاینگرانی اسرائیل، و ایران میان تحوالت شد گفته که همانطور

 اما نیست نذه از دور کند، محکوم را تهران آویو، تل با همسو متحده ایاالت اینکه هرچند. است

 مسئول دفتر. رسدمی نظر به بینانهواقع غیر اسرائیل با همنوایی در اروپایی کشورهای واکنش

 تمام از ،«دخو از اسرائیل دفاع حق» از حمایت ضمن ایبیانیه در اروپا اتحادیه خارجی سیاست

 را منطقه ثبات که هاتنش تشدید از و دهند نشان داریخویشتن که خواست ایمنطقه بازیگران

 با تلفنی تماس در نهجداگا صورت به هم بریتانیا وزیر نخست. نمایند پرهیز کند،می تضعیف تربیش

 را نجوال به ایران( ادعایی) موشکی حمالت رژیم، این از حمایت ضمن خود اسرائیلی همتای

 .کندمی یتحما اسرائیل برابر در خود از دفاع برای اسرائیل حق از که نمود اعالم کرد، محکوم

 :ردک اشاره زیر نکات به توانمی نیز اروپایی کشورهای گیریموضع با رابطه در

 متهم جوالن هایبلندی به موشکی حمالت خاطر به را ایران حالی در اروپایی کشورهای -1

 است؛ نگرفته عهده به را حمله این مسئولیت رسمی صورت به تهران که کنندمی

 اشغالی هایبلندی در اصابت مورد مواضع که شودمی صحبت اسرائیل دفاع حق از حالی در -2

 بودن اشغال تحت شرایط در و شودمی تلقی سوریه خاک از بخشی المللیبین صورت به که -جوالن

 که کرد وارد اروپایی کشورهای گیریموضع به توانمی را حقوقی ایراد این. دارد قرار -دارد قرار

 دفاع حق به اما شناسندنمی رسمیت به دمشق برای را اشغالگر برابر در خود از دفاع حق آنها چگونه

 بخشند؛می اعتبار اشغالی منطقه یک در خود از آویو تل

 به مستقیم درگیری گسترش از نگرانی چارچوب در اروپایی کشورهای گیریموضع اگر حتی -3

 وجیهت ادعا این کماکان هم شود دانسته( هاصهیونیست اشغال تحت مناطق) اشغالی فلسطین

 یک نه رائیلیاس جنگنده سرنگونی یا جوالن به حمله نظیر اقداماتی داشت توجه باید. ندارد حقوقی

 با اروپا دیگر عبارت به. گرفت صورت اسرائیل هوایی تجاوز به پاسخ و واکنش در بلکه تهاجمی اقدام

 حق نوعی به اسرائیل، جانب از سوریه ارضی تمامیت و حاکمیت اصل نقض گرفتن نادیده

 کند؛می سلب نیز دمشق دولت از را خود از دفاع و پاسخگویی

 کنندهثباتبی هایسیاست و اقدامات( خود ادعای به) چارچوب در را تهران واکنش هااروپایی -4

 به سوریه خاک در آن متحدان و ایران حضور که است حالی در این. کنندمی تعریف ایمنطقه

 و حضور این حالی در اسرائیل. است گرفته صورت کشور این قانونی و مشروع دولت درخواست
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 همسایگی در رژیم همین که کندمی تعریف خود برای وجودی تهدید یک را آن احتمالی تداوم

  است؛ نظامی پایگاه دارای آذربایجان کشور در مثال ایران

 پذیرش مورد -رسمی صورت به کم دست -اسرائیل پنداریقربانی قرائت گفت توانمی بنابراین -5

 هادولت مشابه هایسیاست برابر در غرب دوگانه استاندارد به موضوع این. دارد قرار غربی کشورهای

 هایسیاست انجام خاطر به ایران کردن محکوم مقابل در اسرائیل سیاست از دفاع یعنی گردد؛برمی

 هاییاستس به اروپا انتقادی نگاه چارچوب در باید را موضوع این. ترخفیف حتی یا و مشابه

 .کرد مالحظه ایران ایمنطقه

 نوعی به موارهه ایران که است واقعیت این برای دیگری مثال شاهد اروپایی کشورهای گیریموضع

 ثروتمند هاینشینشیخ نقش طرف یک از حالیکه در. است بوده غربی دوگانه هایسیاست قربانی

 این بر( هاوپاییار نظر از جمله از) تروریستی هایگروه ایدئولوژیک و مالی تغذیه در فارس خلیج

 مبارزه در راقع یا سوریه در ایران ایمنطقه حضور دیگر طرف از و نیست پوشیده هم سیاستمداران

 منافع در عمال را تهران تروریسم، ضد اطالعاتی هایهمکاری کنار در داعش، و تروریسم علیه

 پررنگ روپاییا ادبیات در ایرانی ضد رویکرد کماکان اما دهدمی قرار بروکسل با طبیعی مشترک

  است.

 دیپلماسی عرصه در اروپا سیاسی هایگیریموضع و عملکرد به نسبت انتقادی نگاه این است الزم

 در را رویکرد ینا تا کنند تالش باید سیاستمداران و تحلیلگران دیگر عبارتی به یا شود وارد عمومی

 به انتقادی هنگا این حفظ هرچند. کنند تبدیل مسلط خوانشی به ایرانی، ضد مسلط فعال قرائت کنار

 نیست کافی اما است ریضرو و الزم المللیبین هایرسانه حوزه در خصوص به دوگانه هایسیاست

 تداوم اقعو در بمانیم، انتقادی نگاه این پایبند صرفا کشور دیپلماسی در بخواهیم اگر که چرا

 در باید نتهرا سیاستمداران. است داده رخ ایران قبال در گذشته دهه چهار در که است تحوالتی

 هاییاستس قربانی همواره که است ایران این چگونه که دهند پاسخ مهم پرسش این به اول درجه

 اروپا بتواند آن ریقط از که کند مشخص را هاییسیاست باید بعدی گام در و شود؟می غربی دوگانه

 دفاع المللیبین لاص به استناد همچنین و خود ایمنطقه هایسیاست بازدارندگی جنبه به نسبت را

  کند. قانع خود از
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 گیرینتیجهت( 

 اخیر تحوالت پیرامون یلیاسرائ رسمی قرائت المللی،بین هایرسانه عمدتا آنکه وجود با مجموع در

 در. است جریان در دیگری واقعیت ایرسانه حوزه از فراتر گفت توانمی اما کردند منعکس را

 خط پایبند دهد نشان ای،رسانه و سیاسی گسترده گاندایاپپرو با تا کرده تالش اسرائیل حالیکه

 ایسانهر سکوت اما دهدمی نشان آنان نقض به حداکثری واکنش و است خود ادعایی قرمزهای

 را مقاومت پیام نهات نه -شد داده آن شرح که -پرده پشت هایواقعیت. بود ایران منتخب استراتژی

  .داد ایران به هم را برتر دست وحشت، توازن ایجاد در بلکه رساند اسرائیل گوش به

 هم اروپایی، کشورهای جانب از ویژه به المللی،بین عرصه در رسمی هایگیریموضع وجود این با

 عمال ودخ از دفاع اصل بر تکیه با اسرائیل از لندن و بروکسل حمایتی موضع. است توجه درخور

 جوالن حقوقی وضعیت هب توجه با) گیریموضع این گرچه. باشد دهنده هشدار تواندمی ایران برای

 و سرائیلا متعدد تجاوزات به هاپاسخ بودن واکنشی و طرف یک از اشغالی منطقه یک عنوان به

 غیر سیاسی گیریموضع یک صرفا بلکه ندارد حقوقی توجیه( دیگر طرف از سوریه حاکمیت نقض

 برای مبرم نیاز این بنابراین. است غربی هایقدرت مسلط قرائت حال هر به اما است منصفانه

 به نست ودخ انتقادی رویکرد عمومی دیپلماسی طریق از اوال تا دارد وجود خارجی سیاست دستگاه

 و دهد ارتقا المللیبین هایرسانه اصلی هایقرائت از یکی جایگاه به را غربی دوگانه هایسیاست

 چنین ییرتغ جهت در اروپایی هایدولت با رسمی دیپلماسی عرصه در عملی هایگام ثانیا

  بردارد. هاییسیاست

 

 پایان


