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گزارش تحلیلی «ایران» از رزمایش شش هفتهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و بازتاب رسانهای آن

ارابههای شکسته
عماد هالالت
پژوهشگر

منبعtimesofisrael.com :

تحوالت یک سال اخیر رژیم صهیونیستی
چــه در داخــل ســرزمینهای اشــغالی
و چــه در منطقــه ،استراتژیســتهای
صهیونیســتها را بــه ایــن جمعبنــدی
رســانده اســت کــه اگــر قــرار اســت وارد
هرگونه نبرد منطقهای با محور مقاومت
شــوند ،بایــد در ابتــدا جبهــه داخلــی
فروپاشیده را التیام بخشند .بر این اساس
صهیونیســتها بعــد از عملیاتهــای
استشــهادی در طول ســه ماه گذشــته که
منطقــه ســبز را در وضعیــت قرمــز قــرار
داده اســت و همچنین عملیات «ســیف
القدس»(نگهبان دیوارها) در سال 2021
کــه باعــث ایجــاد وضعیــت بحرانــی در
سرزمینهای اشغالی شده ،در پایان سال
 2021میــادی در نشســت امنیتــی رژیــم
صهیونیســتی مقــرر شــد کــه بزرگترین
رزمایــش تاریــخ شــکل گیــری رژیــم
صهیونیستی به نام «ارابههای آتش» در
فلسطین اشغالی برگزار شود.
این رزمایش از ابتدای ماه مه میالدی
برگــزار و تــا اوایــل ژوئــن ادامــه خواهــد
داشــت .عملیاتهای اخیر فلســطینیان
در ماههــای اخیر اهمیــت این رزمایش را
برای رژیم صهیونیســتی دوچندان کرده
اســت .در رزمایــش «ارابههــای آتــش»
رژیم صهیونیســتی یک جنــگ ترکیبی را
علیه محور مقاومت شبیهسازی میکند.
در گزارش شــبکه  13رژیم صهیونیســتی
آمــده اســت کــه ارتــش صهیونیســتی
آمادگیهای خــود را برای حمله به ایران
افزایــش میدهــد :بــه عنــوان بخشــی از
رزمایــش بــزرگ «ارابههــای آتــش» کــه
شبیهسازی یک جنگ همهجانبه در همه
جبههها است ،یک حمله گسترده توسط
نیروی هوایی اســرائیل در ایران نیز انجام
خواهد شــد (سهشــنبه  27اردیبهشــت).
ایــن رزمایــش در هفتــه چهــارم از 29

اردیبهشــت آغاز میشود .ارتش اسرائیل
در حــال حاضــر برنامههــای متعــددی
برای حمله به ایران دارد .در این رزمایش
دو لشــکر  162و لشــکر  98ورود بــه عمق
لبنــان را شبیهســازی میکننــد .نیروهای
چتربــاز نخبه در قبــرس آموزش خواهند
دیــد تــا کار را بــرای نیروهــای در قلمــرو
ناآشــنا دشــوار کننــد .ایــن رزمایــش در
شــمال از جمله در منطقــه «وادی آرا» با
روستاهای عربنشین و شهر «ام الفهم»
و شبیهسازی روســتاهای حزباهلل انجام
میشود .آنچه که در این رزمایش اهمیت
دارد ،تأکید رژیم صهیونیســتی بر تقویت
جبهــه داخلی اســت .بــه گزارش شــبکه
 13تلویزیونی صهیونیســتی عرصهای که
در ایــن رزمایــش بســیار مورد توجــه قرار
خواهــد گرفــت ،عرصــه امنیــت داخلــی
بــا توجه بــه درسهای «عملیات ســیف
القدس» اســت که رزمایش شــبیه سازی
شــورش در شــهرهای عربــی با شــدت 2
برابــر عملیات ســیف القدس اســت .در
این رزمایــش ،ارتش اســرائیل یگانهای
جدیــد و ویــژهای را کــه بــرای بــاز کــردن
مســیرهای ترافیکی ماننــد وادی آرا برای
جابجایی ستونهای زرهی ارتش اسرائیل
در مســیر لبنان راهاندازی شــدهاند ،به کار
میگیرد .ارتش اســرائیل تصریح میکند
که در جنگ بعدی ،پلیس برای برقراری
نظم در شهرهای مختلف مانند «لود» و
«رمله» اعزام نمیشود ،بلکه از نیروهای
ارتش اسرائیل برای باز کردن خیابانها و
بزرگراهها استفاده میکنند که در خدمت
تالش برای رسیدن به جبههها باشد.
در ایــن رزمایــش ،نیرویی متشــکل از
 16شــرکت کــه آموزشهــای اختصاصی
را بــرای این مأموریــت گذرانده اند ،فعال
خواهنــد بــود .این رزمایش شــبیه ســازی
جنگ با ایران ،سوریه ،حماس و حزب اهلل
و همچنین مقابله با موشکها و پهپادها
از عــراق و یمن اســت و دهها هــزار نیروی

ذخیــره بــرای ایــن رزمایش بــه کار گرفته
خواهد شــد .یکی از نکات بســیار مهم در
ایــن رزمایش ،حضور نیروهــای امریکایی
مســتقر در فلســطین اشــغالی اســت.
نیروهــای امریکایــی ،عملیــات پدافندی
شبیه ســازی میکنند به گونهای که نقش
این نیروها ،پاســخ به هر واکنشــی از سوی
ایران و محور مقاومت خواهد بود.
به گــزارش رســانههای صهیونیســتی
ایــن رزمایــش همچنین شــامل اســتقرار
نیروهای امریکایی در اســرائیل اســت که
بــه رهگیــری موشــکها و راکتها کمک
میکننــد .ایــن رزمایــش پرتــاب هــزاران
موشــک و راکــت را شبیهســازی میکنــد
کمــی (یعنی
کــه بیشــتر آنها ســاحهای ّ
موشک ،راکت و هرگونه عملیات آفندی)
و تعداد اندکی از آنها موشــکهای دقیق
هســتند .چالــش ارتــش اســرائیل ،ضربه
زدن بــه دشــمن گمشــدهای اســت کــه
موشــک شــلیک میکنــد و بــه زیرزمیــن
مــیرود؛ موشــکها و راکتهــای محــور
مقاومت به گونهای طراحی شده است که
دشمن صهیونیســتی به آن اشراف ندارد
و بالفاصلــه بعــد از عملیــات در مناطق
زیر زمین و نامعلومی مســتقر میشوند.
در ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اهمیــت
جبهه داخلــی برای رژیم صهیونیســتی،
همزمان با این رزمایش ،ارتش اســرائیل
بــه آمادگــی و تــدارکات خــود موســوم به
«آب موجشــکن» که برای شکســتن موج
وحشــتی که اســرائیل از ماه مارس در آن
قــرار داشــت ،ادامــه میدهد .بســیاری از
استراتژیستهاوکارشناسانصهیونیستی
معتقد هســتند که رژیم صهیونیستی در
داخل در آســتانه فروپاشی است یا جبهه
داخلی آن فرو پاشیده است.
ëëابعادرسانهایرزمایش
روزنامه اسرائیل هیوم در گزارش خود
با عنــوان «پنجره حمله بــه ایران تنگتر
میشــود» آورده اســت که با وجــود اینکه

ایــران بــه دنبال احیــای برنامه هســتهای
خود است ،اما فاصله زیادی با رسیدن به
نقطه غیرقابل بازگشت دارد .ما باید قبل
از اینکه ایران به نقطه غیر قابل بازگشــت
برســد ،اقدامــی علیــه برنامــه هســتهای
ایران داشــته باشــیم .این اقدام میتواند
توان هســتهای ایران را تا سالها به عقب
بیندازد .ما باید از این فرصت پیش آمده
اســتفاده کنیــم و زمــان بــه نفع اســرائیل
نخواهد بود.
وبگاه نظامی دبکا اسرائیل در گزارشی
بــه عنــوان «محاصــره دریایــی اســرائیل
برنامهریــزی شــده اســت» ،میگویــد:
ایــران بــه دنبال این اســت که اســرائیل را
محاصره دریایی کند .بر این اساس ایران
قابلیتهــای موشــکی همپیمانــان خود
بخصوص حزباهلل را توسعه داده است.
محاصره دریایی میتواند تهدیدی بزرگ
برای نیروی دریایی اســرائیل باشد .ایران
بــه دنبال این اســت که محاصــره دریایی
اســرائیل را بیش از گذشته گسترش دهد
تــا در جنــگ آینــده به طــور کامــل حلقه

محاصره بر اســرائیل را تنگتر کند .حتی
یک محاصره جزئی به طور جدی توانایی
ت در زمان
اســرائیل برای انجــام عملیــا 
جنــگ را مختــل میکند و در مســیرهای
تــدارکات نظامــی و غیرنظامــی آن خلل
ایجاد میکند.
برایــن اســاس رزمایــش ارابههــای
آتــش میتواند وضعیت ارتش اســرائیل
را برای هرگونه نبــرد با ایران تقویت کند.
نباید از این غافل شد که ایران یک جنگ
ترکیبی را علیه اســرائیل آغاز کرده است.
برنامه ایران در ســال  2040این اســت که
اسرائیل کنونی که دارای یک دولت است،
دیگــر وجود نخواهد داشــت .پس ما باید
اقدامــات پیشدســتانهای را علیــه ایران و
محور مقاومت داشته باشیم.
نشریههاآرتص اسرائیل در یادداشتی
س هــارل» مینویســد:
بــه قلــم «عامــو 
پیشــرفت ایــران بــه ســمت پیشــرفت
هســتهای بدون شــک آزاردهنده اســت،
امــا چیز زیــادی در مورد آن وجــود ندارد.
تهران نســبتاً محتاطانه به سمت اهداف

خود حرکت میکند و ما نباید هدف فوری
(انباشت اورانیوم غنی شده در سطح باال
به مقدار کافــی) را با هدف نهایی و دورتر
(تطبیق بمب با کالهک هستهای) اشتباه
بگیریــم .در حــال حاضــر هیچ نشــانهای
مبنــی بــر آمادگــی رهبــری تهــران بــرای
ســاخت یک کالهک جنگی در این زمان
وجــود نــدارد .امــا وزارت دفــاع و جنــگ
صهیونیســتی به این نتیجه رسیدهاند که
ایران به ســمت نقطه غیر قابل بازگشت
در حال حرکت است و این برای اسرائیل
در بلندمدت خطرناک خواهد بود .ارتش
اسرائیل بدون شک تصاویری از وضعیت
فعلی هســتهای ایران منتشر خواهد کرد
که براســاس تجربیــات قبلی ،به ســمت
غرب حرکت خواهد کرد و نوعی تصویر از
نقشه مورد نیاز برای حمله به سایتهای
هســتهای ایــران ایجــاد خواهــد کــرد .این
تصاویــر قلــب برخــی از اســرائیلیها را
مملــو از غــرور میکنــد و برخــی دیگــر را
تــرس فــرا خواهــد گرفــت .در واقــع ،بــا
وجــود اعالمیههای مکرر سیاســتمداران

و ژنرالها ،این ســناریو بــه دور از واقعیت
اســت که ما شــاهد یک جنــگ تمام عیار
علیــه ایران و گروههــای مقاومت در غزه،
کرانه باختری و لبنان خواهیم بود.
تایمــز اســرائیل در گزارشــی از ســفر
وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی به ایاالت
متحده آورده است که بنی گانتز وزیر دفاع
اســرائیل ،روز پنجشــنبه  29اردیبهشــت
در پنتاگــون بــا «لوید آســتن» وزیــر دفاع
ایاالت متحده برای مذاکره بر ســر مقابله
با تهدید هستهای شــدن ایران و نیز نفوذ
منطقــهای ایــن کشــور مالقات کــرد .وزیر
جنگصهیونیستهاضمنارائهگزارشی
از رزمایش ارابههای شکسته به وزیر دفاع
ایــاالت متحده گفت :فرصتی برای ایجاد
تغییر چشــمگیر در منطقه موجود است
و آن تقویــت ائتــاف کشــورهای منطقــه
که تحت رهبری ایــاالت متحده فعالیت
میکننــد و همکاری با شــمار بیشــتری از
کشــورهای خاورمیانــه علیه ایران اســت.
همچنیــن نشــریه تایمز در یادداشــتی به
قلــم امانوئل فابیان مینویســد :لیســت
اهداف نظامی ارتش صهیونیســتی پس
از اجرای یادگیری هوش مصنوعی جدید
و ســایر قابلیتهای محاســباتی پیشرفته
کــه به ارتش اجازه میدهد به طور مداوم
اهــداف جدیــد را حتــی در طــول جنــگ
شناســایی کند 400 ،درصد افزایش یافته
اســت .ارتــش اســرائیل عمدتــاً در زمــان
جنگ با لیســتی از اهداف از پیش تعیین
شــد ه که اطالعات نظامی شناسایی کرده
است از ســایتهای پرتاب موشک گرفته
تا مقر فرماندهی و همچنین خود رهبران
نظامی ایران ،عمل میکند.
واحــد هوشــمند جدیــد ،هــوش
مصنوعی را با مقادیر انبوهی از دادههایی
کــه اطالعــات نظامــی را رهگیــری و
جمــعآوری کــرده تغذیــه میکنــد .ایــن
یــک واحــد جدیــد اطالعاتــی اســت کــه
در ســال  2019تأســیس شــده اســت .این

واحــد در واقع به صــورت پدافندی عمل
میکنــد و بــرای تقویــت جبهــه داخلــی
رژیم صهیونیســتی فعالیت میکند .این
بخش ،واحد اطالعاتی را هدایت میکند
کــه پایــگاه داده اهــداف را مشــخص و
برنامههای حمله ارتش را کنترل میکند
و بــه نیــروی هوایــی و واحدهای مختلف
رزمــی اجازه میدهد روزانه هزاران هدف
را در یک جنگ احتمالی مورد هدف قرار
دهند.
ëëسخنپایانی
رزمایــش ارابههــای شکســته از زمــان
شــکلگیری رژیم صهیونیستی بیسابقه
بــوده اســت .دلیــل آن را میتــوان در
دامنــه و حجم رزمایش و همچنین طول
مــدت ایــن رزمایــش بررســی کــرد .رژیم
صهیونیســتی بعد از شکســتهای مکرر
منطقــهای و فروپاشــی جبهــه داخلــی
بــه دنبال یک دســتاورد اســت کــه بتواند
نقطــه امیــد و روزنــهای بــرای مهاجــران
صهیونیست در داخل باشد .براین اساس
ارتش صهیونیســتی به دنبــال القای این
موضوعات به مردم اسرائیل است:
-1آمادگــی کامــل را بــرای هرگونــه
عملیــات آفنــدی علیــه ایــران و محــور
مقاومت دارد.
-2انجــام همزمان یک جنگ ترکیبی
علیه محــور مقاومــت را در همه حوزهها
میتواند پوشش دهد.
-3ارســال پیــام بــرای کشــورهای
عادیکننده روابط با رژیم صهیونیستی،
جهت باال بردن و نگه داشتن روحیه این
کشورها.
-4نمایــش قــدرت پوشــالی بعــد از
شکستهای داخلی و منطقهای از محور
مقاومت.
در نهایــت باید گفت ضمن اینکه این
رزمایــش صرفــاً ابــزار مصرفــی داخلی و
منطقــهای دارد ،نبایــد از توطئههای این
رژیم غفلت کرد.
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خط سبز در وضعیت قرمز
عماد هالالت
پژوهشگر

در جریــان عوامــل استشــهادی 3مــاه
اخیــر در مرکز شــهر تلآویو ،که آخرین
مورد از یک رشته حمالت در هفتههای
اخیــر در سراســر رژیــم صهیونیســتی
بــود ،حداقــل  18نفــر کشــته و چندین
نفر زخمی شــدند .در جریــان 3حمله
پیشین که در شهرهای بئرشبع ،حادره
و بنیبراک رخ داد 11 ،اســرائیلی کشته
شدند .چنین عملیاتهای گستردهای
کــه حداقــل از ســال  2016بــه اینســو
کمســابقه بوده ،نشان از وخیمتر شدن
اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی دارد.
رژیم صهیونیســتی از زمان تأســیس تا
بــه حال از بعــد داخلی بــا چالشهای
عدیــدهای روبــهرو بــوده کــه تحــوالت
اخیر ،یکــی از بزرگتریــن چالشهای
این رژیم است بخصوص آنکه منطقه
ســبز رژیم صهیونیستی به حالت قرمز
درآمده است.
بهطــور مفصــل میتــوان گفــت که
در هفتههای اخیر شــاهد یک سلســله
عملیات استشــهادی بــا ضربات چاقو
و تیرانــدازی بودهایم که در آن حداقل
 ۱۷صهیونیســت کشــته و بیــش از ۳۱
اســرائیلی دیگر ،چــه در کرانه باختری
اشــغالی و چــه در ســرزمین 1948
(مناطقــی کــه در ســال  1948توســط
صهیونیســتها غصــب شــد) زخمــی
شــدهاند .طی ایــن عملیــات در تاریخ
 ۲۲مــارس ،حملــه یــک فلســطینی با
چاقو در بئرســبع منجر به کشــته شدن
 ۴اســرائیلی شــد و عامــل ایــن حملــه
پــس از شــلیک راننده اتوبوســی به وی
در مرکز شــهر شهید شد .در  ۲۷مارس
تیراندازی در شهر حدره (جنوب حیفا)
توســط 2فلســطینی از داخل خط ســبز
انجام شد که در آن 2سرباز اسرائیلی و
2عامل آن کشــته و  ۱۲نفر دیگر زخمی
شــدند .در  ۲۹مارس بــا تیراندازی یک
جــوان فلســطینی در شــهر بنیبــراک
(شــرق تلآویــو)  ۵اســرائیلی در محله
یهودیان کشته شدند.
همچنیــن در ویدیــوی کوتاهــی در
 29فروردیــن ســالجاری از مقابلــه
جوانــان فلســطینی با صهیونیســتها
در ســرزمینهای اشــغالی در فضــای
مجازی منتشــر شــد کــه در آن جوانان
فلســطینی بــا ســنگ بــه اتوبوسهــای

اســرائیلی حمله میکنند.در این ویدیو
یکــی از جوانــان در زمان پرتاب ســنگ
بــا لهجــهای کامــاً شــبیه به فارســی از
عبــارت «ایــوال» اســتفاده کــرده و ایــن
فیلــم طــی ســاعات گذشــته در حجم
وســیعی در فضــای مجــازی دســت به
دســت شــده و نظــرات مختلفــی را به
خود جلب کرده است.
گرچــه ایــن عبــارت در میــان
عربزبانــان نیــز مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد ،ولــی لهجــه فارســی آن
بســیاری را بــه این گمانه زنی واداشــته
کــه جوانانــی از ایــران هــم اکنــون در
ســرزمینهای اشــغالی حضــور دارنــد
و بــا جوانــان مبــارز فلســطینی و گــروه
هــای مختلــف مقاومــت همــکاری
میکنند .این مســأله در میــان کاربران
صهیونیست هم بازتاب داشته و برخی
اکانتهای وابســته به این رژیم در این
بــاره اظهارنظــر کردهانــد .جمهــوری
اســامی ایــران بهعنــوان اصلیتریــن
حامی ملت فلســطین و دشمن اصلی
رژیم اشغالگر قدس شناخته میشود.
اگــر در کنــار عملیــات استشــهادی،
وضعیــت شــکننده سیاســی رژیــم
صهیونیســتی را در نظر بگیریم ،جبهه
داخلــی رژیم صهیونیســتی در بدترین
شــرایط تاریخی خود قرار گرفته است.
در ســویی دیگــر ،رژیــم صهیونیســتی
بهشــدت نگران تحــوالت اخیر ســوریه
و فعال شــدن جبهه جنوب بخصوص
جوالن اشغالی است .سفر بشار اسد به

تهران باعث شده است که این رژیم از
پیامدهای این ســفر به تهران وحشــت
کنــد .گــزاف نیســت اگــر گفته شــود که
محوریترین مســائل بررســی شــده در
سفر بشــار اسد رئیسجمهور سوریه به
تهران ،رژیم صهیونیســتی بوده است.
بــه ایــن ترتیب چــه در عرصــه داخلی
و چــه در عرصــه منطقــهای تــوازن قوا
علیه رژیم صهیونیســتی در حال شکل
گرفتن است.
بــر ایــن اســاس رژیم صهیونیســتی
بــه دنبال این اســت که دســتاوردهایی
در ســرزمینهای اشــغالی و در منطقه
داشــته باشد .یک نکته بســیار مهم که
بایــد بــه آن اشــاره کــرد ،عــدم توانایی
رژیم صهیونیستی در ایجاد یک جنگ
تمامعیــار علیه محور مقاومت اســت.
بــر ایــن اســاس رژیــم صهیونیســتی
بــرای کســب دســتاورد داخلــی اقــدام
بــه برگــزاری رزمایشــی تحــت عنــوان
«ارابههــای آتــش» بــه مــدت  6هفتــه
کرده اســت .رزمایشی که در طول عمر
 75ســاله رژیم صهیونیستی بیسابقه
بوده اســت .این رزمایــش برای تقویت
روحیه تضعیف شــده صهیونیســتها
بسیار حیاتی است و رژیم صهیونیستی
بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا برگــزاری
رزمایــش نظامــی ،وضعیــت داخلــی
خود را بهبود بخشد.
در بعــد منطقــهای ،رژیــم
صهیونیستی با توجه به اینکه توانایی
برقــراری یــک جنــگ تمامعیــار را

ندارد به ســراغ اقدامــات خرابکارانه،
بمبگــذاری ،تــرور و ایجــاد آشــوب
توســط عوامــل خــود در محــور
مقاومــت و بخصــوص در جمهــوری
اســامی ایــران میپــردازد .بــر ایــن
اســاس میتــوان تــرور ســرهنگ دوم
حســن صیاد خدایــی در تهــران را در
همیــن راســتا ارزیابــی کــرد؛ شــواهد
و قرائــن نشــان دهنــده این اســت که
طراحــی و اجــرای عملیــات توســط
موســاد صــورت گرفتــه اســت .رژیــم
صهیونیســتی همــواره ثابــت کــرده
اســت کــه تــرور یکــی از محورهــای
اصلــی ایجــاد تــوازن در برابــر محــور
مقاومت اســت .در طول 3هفته اخیر
در رســانههای صهیونیســتی موضوع
ترور فرماندهان محور مقاومت بسیار
پــر رنگ بــوده اســت .حتی کانــال 13
رژیم صهیونیســتی یک نظرسنجی با
موضوع ترور انجام داده بود که در آن
بیــش از  60درصد صهیونیســتها با
مسأله ترور موافق بودهاند.
بهنظــر میرســد کــه رژیــم
صهیونیستی برای جبران شکستهای
داخلــی و منطقــهای خــود اقدامــات
خرابکارانه و موج ترور را در کشــورهای
محــور مقاومــت افزایــش خواهــد داد.
ایــن میتوانــد تنشهــا را در منطقــه
افزایش دهد بخصوص آنکه جمهوری
اســامی بعــد از عملیــات موشــکی
اربیــل ،راهبــرد صبــر اســتراتژیک را به
کلی کنار گذاشته است.

