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  : ايران –اسرائيل 

  کمپيوتریجنگ الکترونيک از طريق تروريسم 

  جنگ نامتعارف

  

 با تمايالت راست افراطی به نخست وزيری اسرائيل برگزيده شد، پنج سال پيش از اين، از وقتی بنيامين نتانياھو

ی جمھوری اسالمی را خنثی و يا به ئ ايران حملۀ ويروسی انجام داد تا برنامۀ ھسته کمپيوتریاسرائيل سه بار به منطقۀ 

  .ندازدبيتأخير 

بود، سه حملۀ ويروسی، استوکسنت، دوکو و فالم سامانۀ حمالت ويروسی در عين حال با قتل دانشمندان ايرانی ھمراه 

ی ايران و نظام بانکی لبنان را ھدف گرفت، که به محوری برای پولشوئی خزانۀ جنگی رژيم سوريه و حزب هللا ئھسته 

  .لبنان متھم شده بود

، ٢٠١٢مبر  در سپتمريکا،ا جنگ در سوريه، سه ماه مانده به انتخابات رياست جمھوری اياالت متحدۀ حبوحۀدر ب

 شبکه ھای ترابری و اطالعات ۀاسرائيل برنامه ای برای حمله به وسيلۀ بمب الکترومغناطيسی تدارک ديد تا مجموع

  .ايران را به ھدف درھم شکستن برنامۀ اتمی ايران فلج سازد

  

  L’impulsion électromagnétique (IEM) - بمب الکترومغناطيسی

.  کشور را مختل سازدکمپيوتریانفجار اتمی در ارتفاعات باال صورت بگيرد تا پارک انفجار می بايستی به شکل 

بر ...انفجار نمی بايستی موجب ايجاد فشار ھوا و يا پرتو افکنی روی زمين شود، ولی تنھا بايد مخابرات را فلج کند

واشينگتن «مريکائی ا توسط بيل جرتس دربارۀ ويدئو روی سايت محافظه کار ٢٠١٢ گست ا٢٩اساس گزارشات 

  .»بيکن
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پتانسيل مخرب بمب ھای . موج شوک قوی که در برخورد بين انفجار و ميدان مغناطيسی زمينی ايجاد می شود

  .بمب مغناطيسی را در عين حال می توان از طريق ژنراتور ريز موج نيز توليد کرد. مغناطيسی خيلی زياد است

  

 Le virus Stuxnet et Le drone RQ-170 - ١٧٠ -ويروس استاکسنت و پھپاد آر کيو

 ايران حملۀ ويروسی انجام داده بود کمپيوتری با ويروس استاکسنت عليه سامانۀ ٢٠٠٩اسرائيل پيش از اين طی سال 

 به کمپيوترحدود سی ھزار .  گذاشتءو ھمزمان اردوی قتل تعدادی از دانشمندان ايرانی را سازماندھی کرد و به اجرا

جو می کرد  و را جست) ١(لمانی ا ھا سيستم نظارتی کارخانۀ زيمنس کمپيوترناک آلوده شد و در اين ويروس خطر

 . را به عھده دارد، سکوھای نفتی و مراکز الکترونيکوليت کنترل لوله ھای گازؤکه مس

مريکائی را که مراکز ھسته ا موفق شد که يکی از پھپادھای خيلی مھم و مدرن ٢٠١١مبر سوی ديگر ايران در دساز 

  .ی ايران را تحت نظر داشت، در آسمان بلوچستان بربايد و با چنين عملياتی فقدان مھارت ايرانيان را جبران سازدئ

 به عنوان غنيمتی که نمی توان بھائی برای آن قائل شد جلوه می کند، زيرا ١٧٠ –کيو -پھپاد رادارگريز و سّری آر

مريکائی را تحت کنترل اايران تا جائی پيش رفته است که می تواند پھپاد سوپر مدرن . ن بودحاکی از مھارت فنی ايرا

 نمايشی بود از قابليت و مھارت فنی مھندسين الکترونيک بی بديل و اين رويداد نظامی در واقع و عمالً . خود درآورد

نظر می رسد که ايران خود را ه ی، اين گونه ببا دراختيار گرفتن اين الگو برای توليد سالح سرّ . دانشمندان اين کشور

ات نظامی در سطح جھانی در ردۀ دوم قرار گرفته ز کرده و در اين بخش از تجھيمجھزبرای مقابله با چنين حمالتی 

  .است

  

 : پی نوشت مترجم 

قايسۀ نيروی به م» سناريوھای ممکن« تحت عنوان ٢٠٠٩ جوالی ٢٠بقيۀ متن با استفاده از مقالۀ روزنامۀ لوموند 

نظامی اسرائيل و ايران می پردازد، ولی من در اينجا از ترجمۀ اين بخش به داليل متعدد قطع نظر می کنم، زيرا 

 تا امروز تحوالت زيادی در زمينۀ ٢٠٠٩اطالعات منتشر شده نه تنھا از دقت کافی برخوردار نيست، بلکه از سال 

  .خود باطل می سازده  خود بتجھيزات نظامی رويداده که اطالعات قديمی را

: با اين وجود در مقايسۀ نيروی نظامی ايران و اسرائيل تنھا يک مورد را قابل يادآوری می دانم و آن ھم اين است که 

 کالھک اتمی دارای يکی از مھمترين انبارھای سالح اتمی می ٢٠٠ تا ١٥٠اسرائيل در خارج از جھان غرب با «

  .»باشد

ديگر قرار می دھد،  مقايسات مشابه که به ويژه ايران و اسرائيل را به شکل انحصاری در برابر يکعالوه بر اين تمام 

تمام + اسرائيل + زيرا اگر مقايسه ای بايد صورت بگيرد مقايسۀ بين ايران و ناتو .  فاقد معنای واقعی استواقعاً 

تمام مقايسات موجود بين نيروھای ايران و در نتيجه . بايد صورت بگيرد...کشورھای عربی از اقمار امپرياليسم 

  . نظر می رسده اسرائيل بی مورد ب

1) Siemens Win‐CC 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٣ جنوری ١۶

  ٢٠١٣ ژانويه ١۵مرکز مطالعات جھانی سازی، 

http://www.mondialisation.ca/israel-iran-une-guerre-electronique-par-sabotage-
informatique/5319016 


