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 Political  سياسی

  
  * جوناتان روھه: سندهينو
  یاحمد مزارع :ازرگردان ب

   ٢٠٢٠ جنوری ٢٠

  :ل اينترستشنن
 ددار ايران آمادگی ورود به جنگ بزرگ آينده درخاورميانه را

ماده است تا ازھرجھت که انتخاب کند ويا از جھت آتھران 

  .ھای محتلفی درزمانی واحد تھاجم خودرا اغاز کند

ل شنن«ويسنده وتحقيقگر مرکز جوناتان روحی، ن

 توانائيھای نظامی ايران را بررسی امريکادر» اينترست

  تکرده اس

درگيری بزرگی درافق  :نويسد ، میجوناتان روحی

ه ب خورد وايران درراھی درست و خاورميانه به چشم می

ارامکو متعلق به مبر گذشته به مرکزنفتی  نظامی وناگھانی ايران درماه سپتتھاجم .سوی پيروزی درجرکت است

 کوچکی از چگونگی اقدامات تھران ۀخود نمون شکاربه اين ھجوم،آئيھا درشھر بقيق عربستان وعدم پاسخدھی امريکا

  . ومتحدانش درمنطقه ميباشدامريکاک بر اياالت متحده ستراتيژيدرجھت کسب برتری 

منطقه ، اين امکان را دارد که ضربات فلج کننده ھای دقيق ودوربرد خود وھم پيمانانش درراکتايران با استفاده از سيستم 

 سه ۀوسيله ايران اين اقدامات خودرا ب .ک درسراسر منطقه واردکندستراتيژيوای بسا فاجعه بار بر عليه اھداف حياتی و

ک ستراتيژيکه دشمنانش درمنطقه عمق  سالحھای پيشرفته ، توسعه ونفوذش درمنطقه وسوم اين: بخشد عامل تحقق می

  .ندارند

که ايران چگونه توانسته است با وجود اينھمه تحريمھای شديد ونيروھای نظامی کالسيک وسنتی  ودھشت اور اين

اما قادر شده است با جايگزين کردن برتريھای تھاجمی  می،و اتۀ دفاعی بسيار محدود ونداشتن اسلحۀوھمچنين بودج

شکار خودرا درمنطقه آای بدون خلبان ، برتری ھای بسيار دقيق بالستيک وھواپيماھراکتشکار ، از طريق توليد آو

  .تضمين نمايد

می پرتاب کند ندارد ، اما پيشرفتھا ودسترسی ايران به وھمچنين ايران اگرچه ھواپيماھای قدرتمندی که بتواند بمبھای ات

نين ايران ھمچ. ھا با برد کوتاه برای دشمنانش نگران کننده است راکتی بالستيک وقدرت دقت وتخريب اين ھاراکت

  .ه وقدرت مانور داردکند که دارای سيستمھای ھدايت شوند ھای بالستيکی ضد کشتی را توليد میراکت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای راکتشود واين درحالی است که اين  باشد که که نديده وکم اھميت گرفته می ھای کروز نيز میراکتايران دارای 

، ھمچون نائی پرتاب وتھاجم زمينی زيادی داردواھای کروز ايران تراکت.باشد کروز ايران دارای اھميت زيادی می

طور ه تواند خاور ميانه را ب ھای کروز ايران میراکتکاررفت واين ه ومرکز ارامکو ب» بقيق«کروزھائی که در انھدام 

 کند که می توليد می)A S C M(ايران ھمچنين کروزھائی با برد طوالنی ضد کشتی . کامل درزير پوشش خود بگيرد

پنتاگون بر روی اين نوع کروزھا . نمود   سريع پرتابحریبکوھای متحرک زمينی ويا ازدرون قايقھای توان ازروی س

ايران ھمچنين کروزھائی را توليد نموده است  .وابسته به ناوگان خليج فارسی ايرانی نھاده است» کشتيھای اصلی«نام 

  .شليک شود تحت البحری ھايش ۀوسيله تواند ب که می

ودربسياری مناسبات به اين نوع  دھد  ايران را تشکيل میۀ، بخش سوم قدرت سه گان خلبان ايرانھواپيماھای بدون

کنند  شود، اما ايران وھمپيمانانش از اين ھواپيما درعمليات انتحاری استفاده می گفته می»  مرد فقيرۀذخير«ھواپيماھا 

يل ودقيقترکردن دقت اين اسلحه دست زده  ايران اقدام به تکمًواخيرا. شود  به کالھک جنگی نيز مجھز میًوغالبا

، مدهآدست ه ی ب اين برتريھاۀدرنتيج .را تکامل داده است ن دست يافته است آنآوھمانند نمونه ھای غربی که به 

تواند حتی در مقابل ضد  درھنگام عمليات ، می»دارای قدرت عمل جمعی«ھای راکتھواپيماھای بدون خلبان ايران و

  .ه مقاومت نمايدھوائيھای بسيارپيشرفت

حزب هللا لبنان وحوثيھای يمن دارای . ازسوی ديگر تھران اقدام به صدوراين اسلحه ھا به سراسر منطقه نموده است

، وھمچنين ھای کروز با برد طوالنی ضد کشتیراکتھائی با برد کوتاه وراکتانبارھائی از سالحھائی با دقت بسيار عالی و

کوشد تا مجموعه ھای  ايران ھمچنين می. می باشنددھد،  نھا قرار میآران دراختيار ھواپيما ھای بدون خلبان که اي

ی که سيستم ھدايت شونده ندارند ويا گلوله ھای توپخانه ھای سنگين را راکتموزش بدھد تا بتوانند ھزاران آحزب هللا را 

قدام به مجھز کردن ھمپيمانان ، ايران درھمين حال اھای دقيق ودارای سيستم راداری ويا ھدايت شونده مجھز کنندراکتبه 

  .نمايد ھائی با برد کوتاه وھواپيماھای بدون خلبان میراکتی خود درسوريه وعراق به ئمنطقه 

، عراق ويمن مورد ھدف قراردھد، ھم اکنون برای ايران امکان زيادی فراھم شده است که کشورھای خليج را از ايران

، حتی برای ايران حتی يمن مورد ضرب قرار بگيرد ، عراق وبنان، سوريهواسرائيل بايد منتظر باشد که از کشورھای ل

اين نيروی کمربند مانند قدرت  .ئی را ازسواحل ايران مورد ھجوم قرار دھندامريکااين امکان وجوددارد که نيروھای 

به . دی استفاده کندعليه دشمنانش وتا مسافتھای زيان آتواند از  دھد که ايران می ی را تشکيل میمستحکم ونامحدود

که ايران اين امکان رادارد که تھاجم خودرا از نقطه ای شروع کند که خود انتخاب کند ويا تھاجم را نه   اينۀاضاف

 ٣٦٠غاز کند با داشتن توانائی دفاع وعکس العمل واستفاده از مدار آازيکطرف بلکه ازجھتھای مختلف وھمزمان 

  .درجه

: طور دقيق تری متمرکز کنند ه کند که کوششھای مشترک خودرا ب منانش را مجبورمی ايران دشۀاين تھديد چند جانب

غاز کرده آوامروز اسرائيل نيز جنگ را درجبھه ھای چندی . سالھای زيادی سعوديھا وامارات دريمن غرق شده اند

  .است

ی اقدامات دطورعملی درتعداه گردد که ب  ايران باعث متزلزل شدن نيروی دشمنانش میکستراتيژيتحکيم عمق 

 مھمی را کستراتيژيی خود، ايران نفوذ ئيت مھم خالصه شود با سالحھای تازه وگسترش منطقه غاکوچک از ھدفھائی ب

  .دارد یم ی را در گروگان خود نگهئنمايد زيرا با اين اقداماتش ھدفھای منطقه  کسب می
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 درنقاط گسترده ای درعراق وتعداد ئی درخاورميانه حضور دارند ، اماامريکادرحال حاضر شصت ھزار سرباز 

 نيز امريکای ئ، ھمچنين ھمپيمانان منطقه ند ا در خليج فارس ويا درکشتيھای جنگی متمرکزحریبئی وديگری پايگاه ھوا

  .برند سر می  بحریبدرخالل چند پايگاه ھوائی و

ه  عظيم وکشتيھای باری بیعربستان ، امارات واسرائيل درحال حاضر تنھا بر دو بندر اعتماد وتسلط دارند، نفتکشھا

وليتھای اقتصادی که دارند بايد با احتياط وکند حرکت کنند ، ايستگاھھای توليد برق ، پتروشيميھا وکارخانه ؤخاطر مس

ب عربستان ، به قطع آ ۀيکه تنھا بمباران مرکز اصلی تصفيطوره ب شيرين که البته بسيار اندکند ، بآ ۀھای تصفي

درمورد امارات بايد گفت که تمرکز پروژه ھای بزرگ ھمچون  .برسانی کشور برای مدت يکسال منجر خواھد شدآ

  .نجا اھدافی بسيار نزديک ، بزرگ ، شکننده ودردسترس خواھند بودآسمانخراشھا وفرودگاھھا درآ

، ، ساختمانھای حکومتیطور دقيقه  وھواپيماھای بدون خلبان براکت ۀوسيله ثيھا بسالھای زيادی است که حو

 کشتيھای نفتکش ۀ، لوله ھای انتقال نفت خام ، مراکز تصفيه وانتقال انرژی ، به اضاف، فرودگاھھاپايگاھھای نظامی

» باب المندب« حياتیۀ درمنطقامريکا ھمپيمانان حریب ونيروھای امريکا حریب ونيروھای امريکا حریبوبازرگانی 

  .دھند با دقت تمام مورد ھدف قرارمی) ١(

 شاھد بوديم که يک برج ديده بانی وايستگاھھای يک فرودگاه عربستان را بمباران کردند ، درحقيقت کوشش ايران ًاخيرا

توانند اھدافی ھمچون شھرھا  نھا نمیآھای دقيق ودور بردوھواپيماھای بدون خلبان به اين معنی نيست که راکتدر پرتاب 

را نيزدارند تا ھدفھای زير بنائی  نھا اين امکانآکه مھمتر اين است که وپايگاھھای نزديکش را مورد ھدف قراردھند ، بل

 ھواپيماھا ، بنادر وچھارراھھا واتوبانھای سريع السير ، برجھای سرمازا ، ۀشيانآھمچون مراکز فرماندھی نظامی ، 

  .قصرھا وسفارتخانه ھا راھم مورد ھدف قراردھند

تنھا . يت تھاجم ، به منطقه بقيق ويا ارامکو بسيار بيشتر از خود نفت است دراين روند گسترده، بايد گفت که که نفس اھم

 کروز که از مسافت چھارصد مايل ازشمال شرقی راکتدر ھفده دقيقه فقط، ھيجده ھواپيمای بدون خلبان وھفت 

يشگاه نفت کردند ، موفق شدند زيانھای عظيمی را بر بزرگترين پاال ی مسافت پائين حرکت میعربستان ودرپروازھا

وبر حسب . ورند وھمزمان ايران به مقابله با مراکز دفاعی عربستان درجنوب غربی يمن نيز اقدام نمودآجھان وارد 

ئيھا دراين منطقه امريکا، فرودگاه وپايگاه نظامی حریباطالعات رسيده ، ايران موفق شد پيش از تھاجم بقيق ، به بندر 

  )٢.(نيز حمله کند

که  که بعد ازاين بمبارانھا رياض از اقدام به ھرعکس العملی عاجز ماند درحالی مورد تفوق ايران اينشکار درآدليل 

کند   اينھا به وضوح پيشرفت ايران را برای ما روشن میۀھم .عليه ايران اعمال نمود تنھا تحريمھای تازه ای امريکا

  . گرديده استکستراتيژيکه سالحھای دقيق ودوربرد ايران تبديل به امتيازات حقيقی  واين

که عمليات نظامی  زمانی کوتاه قبل از بمباران ارامکو امارات مايل گرديد تا با ايران رابطه برقرارکند ، ازجمله اين

  با ايران مذاکراتی انجام داد حتی علیحریبعليه حوثيھای يمن متوقف سازد ، امارات ھمچنين درمورد امنيت خودرا 

 ارامکو عربستان نيز با ۀاززمان حادث سازد، سيب وارد میآايران به امنيت کشتيھا درخليج فارس دانست  رغم اينکه می

  ترديد میۀ به اين روابط وعملکردھا با ديدامريکاکند واين درحالی است که   امارات با ايران را دنبال میۀرامش رابطآ

  .وردآ  تشديد تحريمھا فشار میۀوسيله ضدايران ب هنگرد وھمچنان ب

ه با وجود اين حزب هللا لبنان ب. برد کار میه عليه ايران ببيشترين فعاليتھای پيشگيرانه »اسرائيل« بايد گفت که ًاکيدأت

ھای راکتکوشد دربرابر  گردد، اسرائيل می ويا قدرتی سختگيرانه، مانع فعاليتھای اسرائيل می »ناوگان موجود «ۀمثاب
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 ضد ايران انجام دھد تھديد به انتقامی هرا درمقابل ھر عملی که برامش نشان دھد ، حزب هللا نيز اسرائيل آغزه از خود 

  .کند سخت می

ديگررا متوقف کرده اند، اما ايران وھمپيمانانش درصورت بروز بحران  تا کنون ايران واسرائيل ضربات عليه يک

 تھران ه اند کهئی واسرائيلی اخطار دادامريکاوالن ؤمس .ممکن است ضرباتی سخت تراز بمباران ارامکووارد کنند

  دکنند که ممکن است به تھاجمات گسترده تری دست بزن عقب نشينی نخواھد کرد وپيش بينی می

 اول به عقب نشينی ايران ۀتواند دردرج  ضد ايران میهب»سخت ترين تحريمھا« تحت نام امريکا تھاجمی ستراتيژی

 مبنی بر تقويت نيروھای ترمپاقدام اخير  .صرف شودمنجر شده تا از انتشار نيروھايش واستفاده از سالحھای دقيق من

کروزھای دفاعی از جمله سيستمھای نزديک . رغم ضرورتش اما کافی نيست ی وبالستيکی کشورھای خليج علیراکت

رغم سختيھای  علی. نھا ضربه وارد کنندآ ايران را کشف کرده وبه بھترين وجھی برۀتوانند مخازن اسلح درمنطقه می

  .ی دفاعی خودرا تقويت کنندراکت ۀنھا شبکآی دارد تا با ھماھنگی با ئ نياز به ھمپيمانان منطقه امريکاموجود اما 

 وديگران بايد به فوريت اقدام به منع قانونی ارسال اسلحه به دو امريکا تاحدی وقت گير است ، اما البته اين برنامه ھا

ھمچنين . تواند اسلحه به يمن ارسال کند رت ايران نمینصوآکشور يمن وايران از طريق سازمان ملل بنمايند ، در

 کافی تضمين نمايد تا بتواند با حضور ايران در ۀ وذخيرراکت بايد برای اسرائيل حق داشتن سکوھای پرتاب امريکا

  .منطقه مقابله کند

 باشند ، اما رسيدن به اين دربرابر ايران داشته ورزند که بايد بتوانند نيروی ترمز کننده ای کيد میأئی تامريکاوالن ؤمس

 کستراتيژيطور عملی برتری ه  با اصرار، فشار بردشمنی را اعمال کند ، که ھرروز بامريکاطلبد که  مرحله می

  .کند خودرا درخاورميانه تقويت می

درجھت »گيموندر«درمرکز » انستيتوی يھوديان برای امنيت ملی«مدير امور سياست خارجی در : جوناتان روحی *

  .باشد  میستراتيژیودفاع 

*****  

توسط دکتر محمد مصدق ملی گرديد ، اولين کشتی نفتی ايران برای  ھنگامی که نفت درايران -١: زيرنويس از مترجم 

 وحقوق حریب برای حفاظت از منافع حریبنزمان ايران نيروی آبھای بين المللی حرکت کرد، درآسوی ه فروش ب

 باب المندب ناوگان جنگی داشتند لذا اقدام به توقيف کشتی نفتکش ۀ تنگۀدھانعکس انگليسيھا در هتجارتی خود نداشت ب

بھای آاما اکنون تعدادی ناو جنگی ايرانی در.  محروم نمودندشامد نفتی آرا مصادره وايران را از در نآايران کرده و

 اقيانوسھا به ۀوسيه درپھنھمراه چين وره که ايران ب ومھمتر اين وردآ عمل میه بين المللی از کشتيھای ايران محافظت ب
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 نبايد فراموش کرد که يمنيھا شريک ايران بوده ونقش برجسته ای در دفاع ازمنافع خود ومنطقه دارندونبايد – ٢

 عراق   سوريه  ھزاران جوان يمنی به ايران،قابل ذکر است که درسالھای دوھزار. نان را نديده گرفتآکوششھای 

  .موختند آ را برای دفاع از يمن موزشھای الزم علمی وتکنولوژيکآمده وآبه دانشگاھھای اين کشورھا ولبنان 

Iran Is Ready for the Next Great War in the Middle East  
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