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انگلیس هیچ طرحی
برای برگزیت ندارد

رئیس فراکســـیون حزب مردم پارلمـــان اروپا میگوید
خـــروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای این کشـــور گران
تمـــام میشـــود .منفرد وبر گفـــت« :بعد از شـــوک برگزیت
همه کشـــورهای عضو اتحادیـــه اروپا متوجه شـــدهاند چقدر
مهم اســـت کـــه در کنار هم باشـــند و به دنبال اشـــتراکات
جدید بگردند».
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تهدید جدید آمریکا
به تحریم ایران

آشفتگیدرتواندفاعیاسرائیل

ات ـ ـ ـ ـف ــاق روز

آشفتگی در توان دفاعی اسرائیل
ناگفته نماند که سخن اســـرائیل درخصوص آماده
نبودن بـــرای جنگی سرنوشتســـاز بـــا حزبالله
صرفـــا بـــه گزارشهـــای رســـانهای یـــا ارزیابی
کارشناســـان نظامـــی محـــدود نمیشـــود بلکه
گزارشهـــا و موضعگیریهـــای رســـمی مقامات
اســـرائیل و در صدر آنها ناظر کل اسرائیل نیز آن را
تاییـــد میکند .وی بر آماده نبـــودن جبهه داخلی
اســـرائیل برای مقابلـــه با موشـــکهای حزبالله
تاکید کرده اســـت.
امـــا در ســـطح عملیاتی ،ســـران اســـرائیل از 10
ســـال پیش تاکید میکنند که به افزایش ســـطح
آمادگـــی هجومی و دفاعـــی خود بـــرای آمادگی

جهـــت رویارویی همهجانبـــه با حزباللـــه ادامه
میدهنـــد .ترجمـــه عملـــی ایـــن امـــر نهتنهـــا
خودداری اســـرائیل در طول ســـالهای گذشـــته
برای به راه انداختن جنگی بوده اســـت که همواره
آمادگـــی خود بـــرای آن را اعالم کرده اســـت بلکه
بیشـــتر از آن ،بـــرای اولین بار ،تلآویو که ارزشـــی
برای شـــورای امنیت قائل نیســـت ،به این شـــورا
متوســـل شـــده و از حزبالله و لبنان شکایت کرده
اســـت .از زمان جنـــگ  2006میـــادی ،فاکتور
جدیـــدی وارد مقوله آمادگی اســـرائیل برای جنگ
شـــده اســـت .این فاکتور در ارتباط با توان دفاعی
و پدافندی جبهه داخلی اســـرائیل اســـت.

ناکارآمدی گنبد آهنین
در این راســـتا ،اسرائیل بارها و شـــبانهروز تاکید
کرده اســـت کـــه ســـامانههایش نظیـــر «گنبد
آهنین» و «عصای ســـحرآمیز» در زمان جنگ برای
دفـــاع از اماکـــن راهبردی حســـاس و فرودگاهها
و بنـــادر و پایگاههای نظامی و نظایر آن هســـتند
و از ســـاکنان عـــادی صهیونیســـت محافظت یا
دفـــاع نخواهند کرد .در چارچـــوب عبرت گرفتن
از جنـــگ ســـال  2006میالدی و تداوم توســـعه
قـــدرت موشـــکی و نظامـــی حزباللـــه ،مفهوم
آمادگی دیگر در توســـعه قـــدرت هجومی ارتش
محـــدود نمیشـــود بلکـــه ضـــرورت آمادگـــی
گســـترده در جبهه داخلی را نیز شامل میشود؛
بهویژه کـــه حزبالله ایـــن جبهه را بـــا قدرت در
معادلـــه وارد کرده اســـت و این امـــر تاثیر زیادی
بـــر گزینههـــای بعـــدی تلآویو داشـــت .به نظر
میرسد که ســـران اســـرائیل در طول سالهای
گذشـــته دریافتهاند که ارتـــش آنها باوجود قدرت
بـــاالی خود در همـــه زمینهها ،راهحل مناســـبی
بـــرای تهدید حزبالله علیه امنیت کل اســـرائیل
ندارد.
مجهز بودن حزبالله به موشک یاخونت
تقویـــت بنیه نظامـــی حزبالله طـــی بیش از 10
ســـال گذشـــته تمامی معادالت نظامی را دگرگون
کـــرده و موازنه قدرت را به نفع ایـــن گروه مقاومت
مردمی تغییر داده اســـت .در حال حاضر حزبالله
به موشک پیشـــرفته موســـوم به «یاخونت» دست
پیدا کرده اســـت .این موشـــک برای هـــدف قرار
دادن کشـــتیها و قایقهای جنگی طراحی شـــده
اســـت .این نوع موشـــک معموال بـــرای هدف قرار
دادن ناوهای هواپیمابر نیز اســـتفاده میشـــود و
ایـــن قابلیت را دارد که برای پنهـــان ماندن از رادار
دشـــمن ،در لحظه شـــلیک تا  14هزار متر از سطح
زمیـــن اوج گیرد .طبق آخرین گزارشها ،موشـــک
«یاخونت» دارای ســـرعت استثنایی6/5کیلومتر بر
ثانیـــه اســـت .در همین ارتباط« ،دیوید ســـامی»
از فرماندهان صهیونیســـت ضمن تایید دستیابی
حزباللـــه لبنـــان به سلســـله موشـــکهای نوع
«یاخونـــت» میگویـــد« :جنگ آینده اســـرائیل با
حزباللـــه به هیچ وجه آســـان نخواهد بود ،چراکه
دشـــمن در حال حاضر به تســـلیحات پیشرفتهای
دســـت پیدا کرده است که در ســـال  2006از آنها
برخـــوردار نبود ».تقویت چشـــمگیر و بیســـابقه
قـــدرت دفاعی دریایـــی حزبالله لبنـــان از جمله
دیگـــر عوامل بازدارنده حمـــات نظامی احتمالی
رژیم صهیونیســـتی اســـت .تقویت قدرت نظامی
دریایـــی حزبالله موجب شـــده این گـــروه قادر
به هدف قرار دادن ســـکوهای حفـــاری نفت رژیم
صهیونیستی باشد.

داعش در هفتهنامه خود چهار روز پس از حمله موشکی
ایـران بـه مقرهـای ایـن گـروه تروریسـتی ،ایـن حمله را
تاییـد کـرد .واکنـش کوتـاه و گـذرای داعش بـه این حمله پس
از چهار روز سکوت کامل ،در قالب گزارشی درخصوص ایران
و حملـه تروریسـتی بـه مجلـس و حـرم امام خمینـی (ره) بیان
شـد .داعش اذعان کرد که اقدام موشـکی ایران ،انتقام حمله
تروریستی اخیر تهران بوده است .با این حال داعش برای کم
کـردن اهمیـت حمله موشـکی ایران مدعی شـد ،موشـکها به
مـردم شـلیک شـده نه مقرهـای داعش و اینکه ایـران میگوید
مقرهـای داعـش را زده و تعـدادی از سـران آن را کشـته ،دروغ
اسـت .ایـن گـروه تکفیـری در عین حال به تعداد موشـکهای
شـلیک شـده اشـاره مشـخصی نکرده اسـت .سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی در واکنـش بـه حملات تروریسـتی داعـش
بـه حـرم امـام خمینـی(ره) و سـاختمان اداری مجلس شـورای
اسلامی 6 ،موشـک میـان بـرد را بـه محـل تجمـع خودروهـای
انتحاری و سـرکردگان داعش شـلیک کرد.

تهدید رو به گسترش برای اسرائیل

قدرتموشکیخیرهکنندهحزبالله

توان موشکی حزبالله لبنان

تـــوان موشـــکی حزبالله به انـــدازهای
قـــوی شـــده اســـت کـــه از آن نهتنهـــا
بهعنـــوان تهدیدی برای اســـرائیل بلکه
هشـــداری جدی برای منافـــع آمریکا در
منطقه خاورمیانه یاد میشـــود .روزنامه
آمریکایی «واشـــنگتن پست» در گزارشی
پیرامون تـــوان نیـــروی حزبالله لبنان
نوشـــت« :حزباللـــه اینک یـــک قدرت
نظامـــی منطقـــهای با هـــزاران نیرویی
اســـت که با نبرد در میدان جنگ سوریه
به نفع «بشـــار اســـد» رئیسجمهور این
کشـــور منسجمتر نیز شـــدهاند ».نیروهای حزبالله
که از ســـوی فرماندهان ایرانی آموزش داده میشوند،
به مجهزترین تســـلیحات هوشمند در دسترس چون
نســـل چهارم موشکهای هدایتشـــونده ضدتانک
«کورنـــت» مجهزنـــد .آنها مجهز به پهپـــاد ،توپخانه و
تانک نیز هســـتند.

گفت وگوی خبری

مواضع اسرائیل در تیررس حزبالله
عالوهبر ایـــن ،گزارشهـــا و مطالعـــات راهبردی
روزافـــزون مراکـــز پژوهشـــی تلآویـــو از آمـــاده
نبـــودن اســـرائیل بـــرای حملـــهای تعیینکننده
علیـــه حزباللـــه ســـخن میگوینـــد؛ باوجـــود
اینکـــه اســـرائیل قـــدرت نظامی باالیـــی دارد و از
حمایـــت اقتصادی ،نظامی ،فناوری و سیاســـی و
دیپلماتیک آمریکا برخوردار اســـت .ژنرال عاموس
یادلیـــن رئیس ســـابق واحـــد اطالعـــات نظامی
اســـرائیل گفـــت کـــه حزبالله هزاران موشـــک و
راکـــت دارد کـــه میتواند مراکز مملـــو از جمعیت
اســـرائیل را هـــدف قرار دهـــد .وی افـــزود« :این
موشـــکها دارای کالهکهای بســـیار سنگین و
دقت زیادی هســـتند».
ایـــن ژنـــرال چه بســـا بـــرای اطمینـــان دادن به
صهیونیســـتها گفت« :حزباللـــه درصدد جنگ
جدیدی با اســـرائیل نیســـت».

واکنش داعش
به حمله موشکی ایران

یک ســـناتور آمریکایی میگوید طرح تحریمهای
جدید ایـــران که منافاتـــی با برجام نـــدارد ،در
کنگره آمریکا در حال تصویب اســـت تا شـــرایط سختی
را بـــرای ایـــران ایجاد کنـــد .بحث طـــرح تحریمهای
جدیـــد آمریکا علیه ایران و روســـیه این روزها در کنگره
آمریکا داغ اســـت و ســـناتورها در حاشـــیه آن ،هر روز
زوایای بیشـــتری از اقدامات ضدایرانـــی جدید هیات
حاکمـــه آمریـــکا را روشـــن میکنند .بـــن کاردین با
اشـــاره به اینکه این تحریمها شـــرایط ســـختی را برای
ایران رقم خواهـــد زد ،افزود« :ایـــن تحریمها بهخاطر
حمایـــت ایران از تروریســـم ،نقض حقوقبشـــر و نقض
تحریمهای تســـلیحاتی با شـــلیک موشکهای بالستیک
اعمـــال خواهد شـــد ».کاردیـــن تصریح کـــرد« :این
تحریمهـــا کامـــا با مفـــاد توافق هســـتهای همخوانی
دارد زیـــرا ما در این طـــرح با اقدامات غیرهســـتهای
آنها ســـر و کار داریم».

ناکارآمدی گنبد آهنین

روزنامـــه لبنانـــی «رأی الیـــوم» در
مقالـــهای به بررســـی میـــزان موازنه
قوا بیـــن حزباللـــه و رژیم اســـرائیل
و موضعگیـــری مســـئوالن ایـــن رژیم
درخصـــوص توانمنـــدی نیروهـــای
مقاومـــت و ســـطح آمادگـــی تلآویو
بـــرای مقابلـــه بـــا آن پرداخـــت .این
روزنامه نوشت« :اســـرائیل در ارزیابی
امنیتی ســـال  2017خود ،حزبالله
را دشـــمن شـــماره یک خود دانســـته
اســـت .حزبالله از زمـــان پایان جنگ
ســـال  2016میالدی علیه لبنان توانســـت قواعد
درگیـــری را تغییـــر داده و موازنه قـــوای جدیدی را
ترســـیم کند؛ با وجود اینکه از نظـــر قدرت نظامی
با اســـرائیل برابری نمیکند زیرا اســـرائیل یکی از
قویتریـــن ارتشهـــای جهـــان را دارد».
«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیســـتی
اذعـــان کرده اســـت که حزباللـــه از نظر نظامی
از چندین کشـــور عضو ســـازمان پیمان آتالنتیک
شـــمالی (ناتـــو) قویتر اســـت .عالوهبـــر این،
ژنـــرال یعقوب عمیدرور ،مشـــاور ســـابق امنیت
اســـرائیل توانمندیهـــای نظامـــی حزبالله را
بینظیر دانســـته اســـت زیرا  150هزار موشـــک
و راکـــت در اختیار دارد .به گفتـــه این ژنرال رژیم
اســـرائیل ،چنـــد هزار موشـــک حزباللـــه قادر
هســـتند هر مکانی را در فلسطین اشغالی هدف
قرار دهند .روزنامه صهیونیســـتی «اسرائیل هیوم»
بـــه نقل از عمیدرو نوشـــته اســـت« :ایـــن قدرت
آتشبســـیار نادر اســـت؛ بهویـــژه از نظر حجم و
شـــدت آن و چه بســـا با همه کشـــورهای اروپایی
برابـــری میکند».

شماره 2255

تهدید رو به گسترش حزبالله برای اسرائیل
ایـــن روزنامـــه آمریکایی با اشـــاره بـــه درگیریهای
حزبالله و اســـرائیل نوشـــت« :حزباللـــه لبنان 10
ســـال قبل چهار هزار موشـــک برد کوتاه را به اسرائیل
شـــلیک کرد ،اما اینـــک این گروه  100هـــزار راکت
چون جنگافزارهای برد متوســـط بـــا کالهکهای
جنگی بزرگتـــری که قادرند هر نقطه از اســـرائیل را
هدف قرار دهند ،دارد ».فرماندهان ارشـــد اسرائیلی
معتقدنـــد کـــه حزباللـــه تهدیدی بســـیار بزرگتر
به نســـبت  10ســـال قبل علیه اســـرائیل اســـت و
تهدیدهـــای حمـــاس در غـــزه به نســـبت حزبالله
بیاهمیت اســـت.
حزبالله یک ارتش است
ژنـــرال «ایزنکوت» رئیس ســـتاد مشـــترک اســـرائیل
در اوایـــل ســـال جاری بـــا توجه به ایجـــاد تاخیر در
برنامههای اتمی ایران به واســـطه برجـــام ،حزبالله
را « دشـــمن اصلی» اســـرائیل نام نهـــاد .فرماندهان
ارشـــد اســـرائیل میگویند حزبالله دهه گذشـــته
دهکدههای جنـــوب لبنان را بـــه پایگاههای مخفی
همراه بـــا پرتابکنندههای موشـــکی مبـــدل کرده
است که بســـیاری از آنها از راه دور هدایت میشوند.
یکی از فرماندهان چترباز اســـرائیل نیـــز که در نبرد
ســـال  2006بـــا حزباللـــه حضور داشـــت ،گفت:
«حزباللـــه یـــک گروه ،ســـازمان یا جنبش نیســـت
بلکـــه یـــک ارتش اســـت .نبرد بعـــدی با آنهـــا نبرد
دشـــواری و ســـختی خواهد بـــود و آنها نیـــز این را
میدانند».
قدرت نظامی حزبالله در منطقه
رســـانههای غربـــی نیز چنـــدی پیـــش در تحلیلی
پیرامون وضعیت نیروهـــای مقاومت حزبالله لبنان
نوشـــتند« :در پی جنگ یک ماهـــه حزبالله لبنان
با اســـرائیل در جـــوالی  ،2006این گـــروه نظامی با
بازســـازی خود بـــه یکی از قدرتمندتریـــن گروههای
نظامی در خاورمیانه مبدل شـــده است .حزبالله در
 10سال گذشـــته نهتنها نفوذ داخلی خود را افزایش
داده ،بلکـــه در نبرد داخلی ســـوریه نیز حضور دارد».
طبـــق گفته ایـــن رســـانهها حزباللـــه از یک حزب
با قـــدرت محـــدود به یک وزنـــه سیاســـی نیرومند
مبدل شـــده و در ســـال  2008به دنبال برخی فعل

و انفعالهـــای نظامـــی توانســـت در کابینـــه لبنان
حـــق رای وتـــو را بهدســـت آورد .حزبالله دو ســـال
از حـــق وتـــوی خود اســـتفاده کرد تا مانـــع انتخاب
رئیسجمهـــوری که مـــورد عالقهاش نبود ،شـــود.
رســـانههای غربـــی در ادامـــه با اشـــاره بـــه افزایش
قـــدرت نظامی حزبالله تاکیـــد کردهاند« :حزبالله
دســـتخوش تغییرات قابل توجهی شده و قابلیتهای
جدید در حال توســـعه همراه رشـــد جایـــگاه از بعد
نظامی را با حضور در ســـوریه به دســـت آورده و خود
را از تمرکـــز صرف بر موضوع لبنان-اســـرائیل خارج
کرده است».
قدرت رسانهای حزبالله لبنان
طبـــق آخرین گزارشهـــا زرادخانـــه حزبالله از 33
هزار راکت و موشـــک قبـــل از نبرد ســـال  2006به
 150هـــزار موشـــک افزایش یافته اســـت .حزبالله
از رســـانه بهعنـــوان ابزار سیاســـی بهـــره میجوید.
سیدحســـن نصرالله ،دبیـــرکل حزباللـــه لبنان در
جـــوالی ســـال  2006از بینندگان درخواســـت کرد
با تماشـــای شـــبکه تلویزیونی «المنار» شـــاهد آتش
گرفتن کشـــتی جنگی اســـرائیل و غرق شدن آن در
ســـواحل بیروت ،پایتخت لبنان باشـــند .از آن موقع
حزباللـــه راهبرد تهاجمی را در پوشـــش درگیرهای
منطقهای خود در کنار افزایش صفحات رســـانههای
اجتماعـــی طرفـــدار حزباللـــه اتخاذ کرده اســـت.
البتـــه در ســـال  2015و  2016پخـــش برنامههای
شـــبکه تلویزیونی المنار از دو ماهواره مهم عرب زبان
منطقـــه متوقف شـــد .اما این گروه در ســـال 2009
ســـرمایهگذاری تا حد زیـــادی موفقیتآمیـــزی را با
گشـــایش موزههای نظامی در جنوب لبنان با جذب
اهالی محلی گردشـــگران انجام داد.
قدرت حزبالله از زبان نظامیان صهیونیست
ی کرمون» پژوهشـــگر پژوهشـــگاه سیاســـت و
«ال 
اســـتراتژی رژیم صهیونیســـتی نیز ضمـــن تایید
ایـــن مطلـــب کـــه در زرادخانه نظامـــی حزبالله
هزاران موشـــک و راکت در انواع و اقســـام مختلف
وجـــود دارد ،میگویـــد« :این در حالی اســـت که
حزباللـــه تعـــداد نیروهای خود را نیـــز به بیش از
 50هزار نفر افزایش داده اســـت و در میان آنها 15
هزار نیروی ویژه وجـــود دارند ».درخصوص تقویت
قدرت نظامـــی حزبالله لبنان پـــس از جنگ 33
روزه« ،نوعـــم تیفون» یکی دیگر از فرماندهان ارتش
رژیـــم صهیونیســـتی تاکید میکنـــد« :حزبالله
هشـــتمین رتبه را از لحاظ قدرت موشکی در سطح
جهان دارد ».این فرمانده صهیونیســـت در جریان
یک ســـخنرانی همچنین اعالم کـــرد« :در صورت
هرگونـــه جنگ احتمالـــی با حزبالله ،اســـرائیل
نمیتواند بـــرای چند هفته متوالـــی حجم فراوان
موشـــکهای شلیک شـــده از ســـوی این گروه را
تحمـــل کند ».عالوهبـــر این ،در گزارشـــی که در
ســـال  ۲۰۱۱توسط پژوهشـــگران آمریکایی مرکز
«پژوهشهای اســـتراتژیک بینالمللی» منتشـــر
شـــد ،آمده اســـت« :حزباللـــه لبنان بـــه دلیل
برخـــورداری از قدرت موشـــکی بســـیار بـــاال و در
اختیار داشتن تســـلیحات پیشـــرفته نهتنها برای
اســـرائیل تهدید بزرگی به شـــمار میرود ،بلکه به
تهدیـــد جدی برای منافـــع آمریـــکا در خاورمیانه
تبدیل شـــده است».

 20نظامی ترکیه در حمله
پ.ک.ک کشته شدند
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منابعی در شـــبهنظامیان کُ ـــرد میگویند در حمالت
پنجشـــنبه حزب کارگـــران کردســـتان (پ.ک.ک ) به
کاروان نظامیـــان ترکیه درجنوب این کشـــور حمله کردند که
طی آن  20نفر کشـــته شدند .یک ســـخنگوی گروه تروریستی
پ.ک.ک گفـــت« :عناصـــر این گـــروه بـــه کاروان ارتش با
مسلســـلهای ســـنگین و خمپارهانداز حملـــه کردند».

تحلیل
ظرفیت بازدارندگی مقاومت لبنان

رونـد تحـوالت حاکـم میـان حزباللـه لبنـان و رژیـم صهیونیسـتی در
مقایسـه با قبل دچار تفاوت اساسـی شـده و در این میان قدرت و توان
نظامـی حزباللـه بسـیار قویتر از قبل شـده اسـت .در همیـن ارتباط
پایـگاه «رای الیـوم» در مطلبـی بـا اشـاره بـه اینکـه قواعـد جنـگ میـان
حزباللـه و اسـرائیل تغییـر کـرده ،نوشـت« :همه شـواهد و مسـتندات
گواه بر این است که زمان رویارویی میان رژیم صهیونیستی و مقاومت
لبنـان فرارسـیده اسـت .اسـرائیلیها اذعـان کردهاند که تـوان نظامی
حزباللـه در مقایسـه بـا جنـگ دوم لبنـان در سـال ۲۰۰۶دههـا بار از
نظر کمی و کیفی قویتر شـده اسـت و همه سـرزمینهای اشـغالی در
تیررس موشـکهای مقاومت قرار دارد .موضوع دیگر اذعان اسـرائیل
به این اسـت که حزبالله در جنگ آینده شـهرکهای اسـرائیلی را در
شمال فلسطین اشغالی به تصرف درمیآورد و این سبب شده است که
کابینه رژیم اسرائیل طرح تخلیه و خروج شهرکنشینان در شمال در
صورت وقوع جنگ با حزبالله را مطرح کند و تعداد افرادی که تخلیه
خواهند شـد حدود یک میلیون نفر هسـتند« .گادی ایزنکوت» رئیس
سـتاد ارتـش رژیـم اسـرائیل نیـز حزباللـه را در راس اولویتها دانسـته
و گفتـه اسـت« :مـا اولویـت را به جبهه شـمالی میدهیـم .حزبالله در
اوضـاع راهبـردی بسـیار پیچیدهای قـرار دارد زیرا یکسـوم از نیروهای
آن در خـارج از لبنـان میجنگنـد و تجربـه جنگـی کسـب کردهانـد که
نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم .در سالهای گذشته حزبالله توانش
قویتر شـده اسـت».

جنگ خاموش میان حزبالله و اسرائیل
در همیـن حـال ،روزنامـه «األخبـار» دربـاره رونـد جنـگ خامـوش میـان
اسـرائیل و حزباللـه مینویسـد« :یکـی از جوانـب جنـگ خامـوش بیـن
اسـرائیل و حزباللـه ،جنـگ سـایبری و تکنولوژیـک پیشـرفته اسـت و
اهمیـت آن از نظـر تاثیـر و نتایج همچون جنگ مسـتقیم و نظامی اسـت
کـه دو طـرف تاکنـون تاکیـد کردهانـد امکان وقـوع آن در این مرحله بعید
اسـت .اگر اسـرائیل به خاطر هشـدار دادن درباره مقابله سایبری و هدف
قـرار دادن پیامدهـای آن و تاکیـد بـر لزوم آمادهسـازی بـرای مقابله با آن،
بخشـی از برگههای این مقابله غیرآشـکار با حزبالله را فاش کرده اسـت،
حزباللـه دربـاره توانایـی دفاعـی و تهاجمـی خـود در میـدان این مقابله
سکوت پیشه میکند؛ مقابلهای که افسران عالیرتبه اسرائیلی معتقدند
در صورت وقوع آن ،تاثیرش از جنگ کالسیک بیشتر خواهد بود ».اخیرا
روزنامـه «ها آرتـص» از آمادگیهـای روزافـزون ارتش اسـرائیل برای مقابله
بـا پیشـرفت توانمندیهـای اطالعاتـی حزبالله در زمینه سـایبری خبر
داد و در عیـن حـال دربـاره امـکان افزایـش توانمنـدی آنهـا تـا رسـیدن به
سـطح قـدرت اطالعاتـی ارتش اسـرائیل هشـدار داد .ایـن روزنامه به نقل
از منابـع نظامـی اسـرائیل نوشـت« :ارتش اسـرائیل با هـدف حفظ برتری
ویژه ارتش ،برای اجرای آنچه استراتژی حرکت مینامد ،تالش میکند».
اشراف اطالعاتی حزباللهبردشمن صهیونیستی
یکـی از مهمتریـن چالشهایـی کـه ارتـش دشـمن بـا آن روبـهرو اسـت،
امنیت اطالعاتی است .حزبالله توانمندیهای اطالعاتی پیشرفتهای
دارد و بخـش اطالعـات را بـا تالشهـای بسـیار زیاد و با حمایت اقتصادی
و تکنولوژیک ایران تقویت میکند که این حمایت در باال بردن توانمندی
اطالعاتی آن در سـالهای اخیر تاثیر بسـیاری داشـته اسـت .توانمندی
حزباللـه در شـنود تلفنـی در سـالهای اخیـر افزایش یافته اسـت و این
مسـاله ارتـش اسـرائیل را بـر آن داشـت کـه بـر اهمیـت شـنود تلفنهای
همراه افسـران و نظامیان متمرکز شـود .از جمله اقدامات پیشـگیرانه که
تصویـب و اجـرا شـده اسـت اعمـال محدودیتهایـی برای بـردن تلفن به
مراکز نظامی و همچنین مناطق مشـخص و حسـاس اسـت .همچنین
آموزشهایـی درخصـوص لـزوم گذاشـتن تلفـن همراه بیـرون از دفتر کار
و سـالن نشسـت ارائه شـده اسـت .اما عملیات شـنود تلفنهای افسـران
و نظامیان به شـنود از راه دور محدود نشـده اسـت .ارتش اسـرائیل اخیرا
ناچار شد به علت نگرانی درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در خودروی
افسـران عالیرتبـه ارتـش ،بـرای دریافـت خدمات یک شـرکت تکنولوژی
هزینه کند.
وحشت اسرائیل از حزبالله
قدر مسلم آن است که قدرت بازدارندگی حزبالله همواره عامل وحشت
رژیم صهیونیسـتی بوده اسـت و این رژیم هزاران حسـاب برای دست زدن
به هرگونه حماقتی علیه مقاومت لبنان میکند .اسرائیل از تهدیدهای
مقاومـت سـخت وحشـت دارد زیـرا بـه گفته سیدحسـن نصرالله دبیرکل
حزبالله لبنان ویژگی مقاومت این است که هرگز تهدید توخالی نکرده
و سخن را برای سخن گفتن مطرح نمیکند و دشمن اسرائیلی به خوبی
میداند که هر گونه جنگ آتی در داخل سـرزمینهای اشـغالی خواهد
بود و برای همین اسـت که موضوع را جدی گرفته اسـت.
موشکهایویرانگرمقاومت
بـه هـر حـال جنـگ آتی میـان حزبالله و رژیم صهیونیسـتی متفـاوت از
قبـل خواهـد بـود زیـرا حزباللـه موشـکهایی بـا دقـت بـاال و ویرانگـر در
اختیـار دارد کـه میتوانـداهـداف نظامـی و اقتصـادی و زیرسـاختهای
صهیونیسـتها را نشـانه برود .همچنین رزمندگان حزبالله توان هدف
قـرار دادن ناوهـا و قایقهـای جنگـی اسـرائیل را در دریـا دارند .رزمندگان
حزباللـه در جنـگ آتـی بهویـژه بـا توجـه بـه تجـارب مهمی کـه در جنگ
سوریه به دست آوردهاند جنگ را به عمق سرزمینهای اشغالی خواهند
کشـاندو نظامیـان رژیـم صهیونیسـتی را با شـوک بزرگی روبـهرو خواهند
کرد .حزبالله این توان را دارد که جنگ را برای صهیونیستها فرسایشی
کنـد و ضربـات وارده بـه آنهـا را مهلکتر و مرگبارتر و ویرانکنندهتر سـازد.

