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تاریخ پذیرش1400/08/16 :

چکیده:
از زمان استقرار رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین اشغالی ،مناسبات پُرفرازونشیبی میان کشورهای جهان
اسالم -بهویژه کشورهای حوزهی شرقی آن ،که در منطقهی جغرافیایی غرب آسیا و شمال آفریقا قرار میگیرند-
با این رژیم شکل گرفت .این مقاله درصدد است به بررسی راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قِبال
این کشورها بپردازد .برایناساس ،سئوالی را که درصدد پاسخ به آن هستیم عبارت است از اینکه «راهبردهای
سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای جهان اسالم در منطقهی غربِ آسیا و شمال آفریقا کدامند؟».
برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی با رویکرد تحلیلی بهره جستهایم و دادههای مورد نیاز را به صورت
فیشبرداری از منابع کتابخانهای و اینترنتی گردآوری نمودهایم .نتیجه آنکه ،همواره صهیونیستها دو راهبرد را در
مواجهه با کشورهای جهان اسالم در منطقهی غرب آسیا و شمال آفریقا دنبال نمودهاند :راهبرد نخست ،عادیسازی
روابط با برخی از این کشورهاست که با دکترین اتحاد پیرامونی و ارتباط با ایران عصر پهلوی ،ترکیه ،کُردها و ...
آغاز میشود و با طرح معاملهی قرن و انعقاد توافقنامه ابراهیم میان این رژیم با کشورهای امارات ،بحرین ،مراکش و
سودان با میانجیگری آمریکا ادامه مییابد؛ و راهبرد دیگر ،تهاجم همهجانبه به جریان مقاومت است که نماد آن را
میتوان در جنگهای سیوسهروزهی لبنان ،بیستودو روزه و هشتروزهی غزه ،تالش برای سرنگون نمودن
دولت قانونی سوریه ،ترور فرماندهان مقاومت و انهدام مواضع ایشان در سوریه و باالخره ،تالش برای تضعیف و
سقوط نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق اتخاذ تاکتیکهای گوناگون –که آخرین آن ،مرگ با هزاران جراحت
است -مشاهده نمود.
واژگان اصلی :رژیم صهیونیستی ،جها ِن اسالم ،کشورهای حوزهی شرقی ،غرب آسیا ،شمال آفریقا.
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مقدمه
جهان اسالم به سرزمینهایی اطالق میشود که عموم ساکنان آن را مسللمانان تشلکیل میدهنلد و
از لحاظ جغرافیایی ،بیشتر این کشورها در دو قارهی آسیا و آفریقلا قلرار گرفتهانلد .یکلی از مهمتلرین
زیرمجموعههای امنیتی جهان اسالم ،منطقهی شلرقی آن اسلت کله بلا اسلتقرار رژیلم صهیونیسلتی در
اراضی فلسطین اشغالی ،دستخوش تحوالت گستردهای شده است .این منطقه که از آن با عنوان غلرب
آسیا و شمال آفریقا یاد میشلود ،موضلوپ پلژوهش حاضلر قلرار گرفتله اسلت تلا ضلمن شناسلایی
راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال آن ،به این سلئوال اساسلی پاسلخ داده شلود کله
«راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای جهان اسالم در منطقهی غلربِ آسلیا
و شمال آفریقا کدامند؟» .این مقاله ،به روش کتابخانهای و به شیوهی توصیفی-تحلیللی انجلام گرفتله و
میکوشد ضلمن ملروری کوتلاه بلر تاریخچلهی مناسلبات پُلر فرازونشلیی ایلن کشلورها بلا رژیلم
صهیونیستی ،راهبردهای سیاسی و امنیتی این رژیم را در منطقه شناسایی و معرفی نماید.
شایان ذکر است که جستوجوی نگارنده برای پیدا کردن مقاالتی که عنوان خویش را بله بررسلی
راهبردهای سیاسلی و امنیتلی رژیلم صهیونیسلتی در منازعلات جهلان اسلالم اختصلا

داده باشلند،

حکایت از آن دارد که اگرچه مقاالتی ،بخشی از محتوای خود را به این موضلوپ اختصلا

دادهانلد -

که در متن مقالهی حاضر به برخی از مهمترین نتایج این مقاالت اشلاره شلده اسلت -املا هی یلک از
آنها ،عنوان خود را بهطور مستقل بلدین موضلوپ اختصلا

نلداده و بلازهی زملانی آنهلا نیلز بلهروز

نمیباشد .البته ،مقالهی دیگری از نویسنده این سطور وجود دارد کله بلا عنلوان «راهبردهلای نظلامی و
امنیتی رژیم صهیونیستی در محور مقاوملت مملورد مطالعله :سلوریه » بله رشلته تحریلر درآملده و در
فصلنامه بیداری اسالمی به تاریخ پاییز  1400به چاپ رسیده است .در آن مقاله ،ضلمن محلدود بلودن
موضوپ بررسی به بحران سوریه چنین نتیجهگیری شد که رژیم صهیونیسلتی در آغلاز بحلران سلوریه
دچار سرگشتگی بوده و راهبردی واحد را اتخاذ ننموده است وللیکن از سلال  2013ملیالدی کوشلش
نمود با ترور فرماندهان مقاومت و بمباران هوایی مواضع ایشان ،از گروههای همسو حمایلت نملوده و
ضمن اقناپ آمریکا برای حضور جدیتر در سوریه و مذاکره با روسیه ،ملانع از حضلور طلوالنیملدت
ایران در سوریه شود .این در حالی است که از سال  2015میالدی ،راهبرد گیدئون در دسلتور مقاملات
نظامی و امنیتی رژیم قرار میگیرد که بر آمادگی نیروهای ارتش برای حضلور در جنگهلای نامتقلارن،
افزایش اشرافیت اطالعاتی و غیره استوار است .در نهایت ،راهبرد مومِنتلوم از سلال  2020ملیالدی بله
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سوریه شناسایی نموده ،ازاینرو بر بهبود توان واحلدِ اطالعلات نظلامی و تجهیلز نیروهلای نظلامی بلا
تسلیحات بیشتر و کیفیت بهتلر ،تغییلر در سلاختار ارتلش و تشلکیل «فرمانلدهیِ املورِ ایلران» تأکیلد
میشودمرجبی 1400 ،الف. 75 :
 )1ادبیات تحقیق
 1-1جهان اسالم :این مفهوم مرکی از دو واژه میباشد :الف جهان که در قرن اخیلر بله مجموعلهای
از کشورها با ویژگیهای اجتماعی ،اقتصلادی و فرهنگلی خلا

کله مشخصلهی اصللی و مشلتر

اعضای یک کلیت است ،اطالق میشودممومنی ،جلد  451 :1386 ،11؛ ب اسلالم در لغلت بلهمعنای
«گردن نهادن» و «فرمان بُردن» استممعین :1386 ،جلد یک  153و در عُرف آیات قرآن نیلز بلهمعنای
«تسلیم بودن در برابر خدا و اوامر اوست؛ اوامری کله از سلوی پیلامآوران خلدا بله ملردم ابلاله شلده
است»منجفی و محمدی . 97 :1391 ،در معنای خا
متعال ،توسط پیامبر

خاتمم

نیز اشاره بله دینلی دارد کله از سلوی خداونلد

به مردم ارائه شده است .برایناساس ،مقصود از جهلان اسلالم ،مجموعله

کشورهایی است که اکثریت آن را مسلمانان -پیروان رسول گرامی اسالمم  -تشکیل میدهند.
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مورد اجراء گذاشته میشود کله ..ا.ایلران را بلهعنوان مهمتلرین تهدیلد پلیشروی صهیونیسلتها در

این مفهوم در طول تاریخ با تعابیر گوناگونی به کار رفته است که از جملهی آنهلا مملکلت اسلالم،
بالد اسالم ،بلد االسالم ،قلمرو امیرالمومنین ،ناحیت مسلمانی یا حدود مسلمانی ،امپراتلوری اسلالمی و
نظایر آن میباشدممومنی ،جلد . 451 :1386 ،11
جهان اسالم را میتوان از مناظر گوناگونی تقسیمبندی نملود؛ «غالمرضلا گللیزواره» در کتلابی بلا
عنوان «سرزمین اسالم :شناخت کشورهای اسالمی و نواحی مسلماننشین جهان» براسلاس بحرانهلا و
مشکالت ،جهان اسالم را شامل سه منطقهی غربی ،شلرقی و مرکلزی دانسلته اسلت .بله اعتقلاد وی،
کشورهای مسلماننشین شمال آفریقلا ،صلحرای آفریقلا و مغلرب آن در منطقلهی غربلی ،کشلورهای
جنوب و جنوبشرقی آسیا و آسیای مرکزی در منطقهی شرقی و کشورهای غلرب آسلیا در منطقلهی
مرکزی قرار دارندمگلیزواره . 63-62 :1390 ،از دیدگاهی دیگر ،جهان اسالم ،بلا توجله بله پیشلینهی
تاریخی به چندین واحد فرهنگی و تمدنی تقسیم میشود که به شرح ذیل میباشند:.
 1حوزهی شرقی :این حوزه در میان جغرافیدانان –بهویژه جغرافیدانان غربی -بهعنوان مهمتلرین
بخش حوزهی فرهنگی جهان اسالم شناخته میشود و خود شامل چهلار منطقلهی فرهنگلی
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کوچکتر است :الف منطقهی عربی؛ ب منطقهی ایرانی؛  .منطقهی آفریقلای سلیاه؛ و ،د
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منطقهی تُر زبان.
 2حوزهی شبه قارهی هند :این حوزه از تنوپ باالی قومی برخوردار اسلت و گروههلای صلوفیه،
عامل اصلی انتشار اسالم در این منطقه است .این حوزه شامل پاکستان ،بلنگالدش ،مسللمانان
هند ،نپال و سریالنکا است.
 3حوزهی جهان ماالیی :در جنوب شرقی آسیا قرار دارد و شامل کشلورهای انلدونزی ،ملالزی،
برونئی و اقلیتهای تایلند ،فیلیپین ،کامبو .و ویتنام است.
 4حوزهی چین :این حوزه از دیگر حوزههای فرهنگی فوقالذکر کوچلکتر اسلت و بلهرغم در
دست نبودن جمعیت دقیق مسلمانان ،گمان میرود که شلمار زیلادی از آنلان در ایلن حلوزه
حضور دارند.
 5حوزهی مسلمانان اروپا :این حوزه شامل سرزمینهای آلبانی ،کوزوو ،مقدونیه و بوسلنی اسلت
و به لحاظ قومی ،مردمی از نژاد اروپایی هستند.
 6اجتماعات جدید مسلمانان :شامل مسلمانان کشورهای اروپایی و آمریکایی است که از مهاجران
مسلمان یا گروندگان بومی به اسالم تشکیل میشودممومنی ،جلد  455 :1386 ،11و . 456
 2-1امنیت و فرهنگِ راهبردی :امنیت از جمله مفاهیم پیچیدهای است که بله رغلم قلدمت طلوالنی،
معنای آن با ابهام همراه است و تاکنون ،اجماعی پیراملون تعریلف آن حاصلل نگردیلده اسلت« .بلاری
بوزان» -یکی از نظریهپردازان برجستهی مکتی کپنها  -با تأکید بر مفهوم تهدیدِ وجودی بر ایلن نظلر
است که مراد از امنیت را میتوان با رهلایی از تهدیلد تعریلف کردمدوسلتمحمدی و رجبلی:1397 ،
 . 948-947توجه به هویت و ارزشهای وجودی هلر کشلوری میتوانلد عاملل مهملی بلرای تبیلین
مفهوم امنیتِ ملی آن باشد و این همان چیزی است که از آن به فرهنگ راهبردی یاد میشلود .چنانچله
راهبرد را هنر و علم بکار بردن قدرت ملی برای دستیابی به مقاصد ملی در تمام شرایط -اعلم از صلل
و جنگ -بدانیم ،مقاصد ملی براساس ارزشها و فرهنگ راهبردی تبیلین میشلوند .از هملین روسلت
که میتوان تلقی تهدید در هر کشوری را فرایندی در بستر فرهنگ اسلتراتژیک آن بله شلمار آورد کله
دورنمای جنگ یا صل را برای آن ترسیم میسازدمگودرزی. 76-75 :1390 ،
 3-1رژیم صهیونیستی :صهیونیسم از ریشهی لغوی «صهیون» گرفتله شلده اسلت کله نلام تپلهای در
اورشلیم است و مقصود از آن ،کل سرزمین مقدس اسلتمکفاش و شلفیعی سروسلتانی. 176 :1393 ،
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در اروپا و مشکالتی که برای ایشان وجود داشت ،این جنبش را تأسلیس نملوده و خواهلان مهلاجرت
دادن یهودیان به سرزمین فلسطین و تشکیل دولت یهود بودمدوسلتمحمدی . 17-22 :1387 ،بعلد از
جنگ جهانی دوم ،ایلن جنلبش توانسلت بلا مستمسلک قلرار دادن برخلی از افسلانهها و دروههلای
تاریخیمنظیر هولوکاست ،آشویتس و نظایر آن مشروعیت الزم را برای اسلتقرار دوللت جعللی رژیلم
صهیونیستی در سرزمینهای فلسطین اشغالی به سال  1948میالدی فلراهم آوردمبلرای مطالعله بیشلتر
ر : .فوریسون1381 ،؛ گارودی . 1385 ،مولفههای اصلی فرهنلگِ راهبلردی ایلن رژیلم -کله مبنلا و
شکلدهنده به فنون نظامی و امنیتی آن میباشد -را میتوان «در اعتقاد به برگزیلدگی قلوم یهلود ،ایلده
ناامنی دائمی بهعنوان چالش همیشگی یهودیان ،اجنتابناپذیری جنگ ،توسلعهطلبی ارضلی ،اتکلاء بله
خود ،حمله پیشگیرانه ،یافتن همپیمانان بینالمللی و ساخت جامعه میلیتاریسلتی بلا تکیله بلر نیروهلای
ذخیره ارتش برشمرد»مگودرزی. 76-74 :1390 ،
شایان ذکر است که در این مقاله ،بیشتر به راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جهان اسالم بلا
تأکید بر کشورهای حوزهی شرقی که عموماً در منطقهی غرب آسیا قرار گرفتهاند ،توجه شده است.
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بنیانگذار جنبش صهیونیسم سیاسی« ،تئودور هرتصل» بود .هرتصل ،با توجه به طلرز زنلدگی یهودیلان

 )2تاریخچه مناسبات رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقهی شرقی جهان اسالم
پیش از تشلکیل و اسلتقرار رژیلم صهیونیسلتی در سلرزمینهای اِشلغالی فلسلطین ،مهلاجرت
یهودیان به این سرزمین همواره از سوی عالمان کشورهای اسالمی رصد و با واکنشهایی در داخلل
و خار .از این سرزمینها مواجه بود که از آن جمله میتوان بله اعالمیلهی «آیلتاهلل سیدابوالقاسلم
کاشانی» -رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت -به تاریخ  25اردیبهشتماه 1326ه.ش اشلاره نملود؛
وی در این اعالمیه با طرح این پرسش که «روشن نیست که وطن بلودن فلسلطین بلرای مهلاجرین
یهودی آلمانی ،روسی و آمریکایی مطابق با کدام منطق و قانون است؟» ،تشکیل دولت صهیونیسلتی
در آینده را کانون مفاسد بزرگ برای مسلمانان برشمرد و از همین رو بود که جلوگیری از این ظللمِ
فاحش و رفع مزاحمت از مسلمانان فلسطین را -به هر طریقلی -وظیفلهی هملهی مسللمانان علالم
دانستممدنی. 93 :1385 ،
به هر حال ،از  14می سال  1948میالدی ،یک روز پیش از خرو .کمیسلیون علالی انگللیس از
سرزمینهای اشغالی فلسطین که آژانس یهود ،استقرار رژیلم صهیونیسلتی را در ایلن کشلور اعلالم
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کردم ، Hankivsky & Jordan-Zachery, 2019: 553این رژیلم مناسلبات بیشازپلیش پُلر
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1400

فرازونشیبی را با کشلورهای اسلالمی پیلدا نملود .ایلن مناسلبات در آغلاز ،هلویتی عربلی -رژیلم
صهیونیستی داشت.
بدین ترتیی و به فاصلهی گذشت یک روز از اعلالم موجودیلت رژیلم صهیونیسلتی ،کشلورهای
عربی -شامل :سوریه ،مصر ،لبنان و اردن -و خیل کثیری از داوطلبلانِ دیگلر کشلورهای عربلی بلرای
نجات سرزمین فلسطین از دست اشلغالگران صهیونیسلت ،جنگلی را آغلاز نمودنلد کله نتیجلهی آن،
شکست این کشورها و اِشغال  78درصد از اراضی سرزمین اسالمی فلسطین بود.
مجدداً و به سال  1967میالدی ،کشورهای عربی جنگ دیگری را آغاز نمودند کله بلیش از شلش
روز به درازا نینجامید و فرجام آن نیز ،با توجه به ضعف و تشتت در میان کشلورهای عربمعلیخلانی،
 ، 5 :1379یورش صهیونیستها به خا این کشورها و اِشغال بخشهایی از سلرزمینهای آنهلا نظیلر
بلندیهای استراتژیک جوالن سوریه ،وادی عربهی اردن و صحرای سینای مصلر بلود؛ بهگونلهای کله
اراضی تحت اِشغال این رژیم بیش از سه برابر افزایش یافت و ساکنان عرب این مناطق ناچار بله تلر
خانههای خلویش شلدندم . Shoup, 2019: 57جنگلی کله اولویلت کشلورهای درگیلر بلا رژیلم
صهیونیستی را از حالت راهبردی –دفاپ از فلسطین -به حالتِ تاکتیکی –بازپسگیری مناطق اِشلغالی-
تنزل دادممسعودیزاده. 30-34 :1393 ،
با این شکست ،کشورهای عربی به دنبال جبران برآمده و در سلال  1973ملیالدی جنگلی دیگلر را
علیه صهیونیستها آغاز نمودند که اگرچه در روزهای اول با موفقیتهایی همراه بلود وللی آزادسلازی
همهی سرزمینهای اِشغالی را در پلی نداشتهمموسلوی 121 :1388 ،و در نهایلت ،بلا پیوسلتن «انلور
سادات» -رییسجمهلور وقلت مصلر -بله ملذاکرات صلل کله بلا میلانجیگری «جیملی کلارتر» -
رییسجمهور وقت آمریکا -صورت گرفت ،راهکار آزادی فلسطین از طریق جنگ توسلط ارتشهلای
عربی به پایان راه خود رسیدم. Sidlow & Henschen, 2018: 367
با جدا شدن مصر به سبی قرارداد کمپ دیوید از جبههی کشلورهای عربلی ،اردن نیلز بلا قلرارداد
وادی عربه از این همپیمانی خار .شد و سوریه نیز که خود را در ایلن عرصله تنهلا میدیدمعباسلی و
سیفیایی 46 :1391 ،به اجالس مادرید پیوست که اساس آن ،بر مبنای شلعار «زملین در برابلر صلل »
قرار داشتممسعودیزاده. 31-35 :1393 ،
بدین ترتیی و درحالیکه آرمان آزادی فلسطین در حال خار .شلدن از اولویلت نخسلت مسلائل

184

پیوسللت .ایللن انقللالب از آغللاز در پیونللد بللا مسللئله فلسللطین قللرار داشللت؛ نقللد رژیللم خودکاملله و
دستنشاندهی پهلوی توسط بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی –امام خمینلیمرحمله اهلل علیله  -در نهلی اهلل
منبر از مخالفت با رژیم صهیونیستی در خردادماه 1343ه.شمامام خمینیمرحمه اهلل علیه  ،صلحیفه املام جللد
یکم ، 246 :واجی دانستن اختصا

بخشی از وجوهات شلرعی بله مجاهلدان فلسلطینی در مهرملاه

1347ه.شمامام خمینیمرحمه اهلل علیله  ،صحیفهی امام جلد دوم199 :

 ،سخنرانی عالمهی شلهید مطهلریمره

در اسفندماه 1348ه.ش برای ارائهی کمکهای ملالی بله فلسلطینیها و نلام بُلردن از «موشله دایلان» -
نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی -با عنوان شِمر زمانهممطهری 171-168 :1372 ،دالیللی بلر ایلن
مُدعا میباشد .پس از انقالب اسالمی نیز ،ایلران همچنلان بله ایلن حمایتهلا ادامله داد کله از جملله
میتوان به واگذاری ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی بله مبلارزان فلسلطینی ،اِعلالم روز قلدس در
واپسین جمعهی ماه مبار رمضانمامام خمینیمرحمه اهلل علیله  ،صلحیفه املام جللد نهلم 267 :و نظلایر آن
اشاره نمود .اینچنین بود که هویت تقابلی جهان اسالم بلا رژیلم صهیونیسلتی از حلالتی عربلی -رژیلم
صهیونیستی به اسالمی-صهیونیستی تبدیل شد .عالوه بر آن ،تقابلل بلا رژیلم صهیونیسلتی از انحصلار
دولتها خار .گشته و انقالب اسالمی ،هویتی مردمی را در تقابل با رژیلم صهیونیسلتی ملورد توجله

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جهان اسالم  /محمد رجبی

جهان اسالم بود ،انقالب شکوهمند اسالمی در ایلران بله تلاریخ 1357ه.ش 1979/ملیالدی بله وقلوپ

قرار داد و کوشید تا مردم را در کشورهای مختلف وارد عرصهی نبرد با این رژیم اِشغالگر نماید.
در این رویکرد جدید ،خاستگاه و علت پیدایش تفکر صهیونیسلتی و اسلتقرار آن در سلرزمینهای
اسالمی فلسطین ،ریشه در تبانی و همفکری دولتهای اسلتعماری غلرب و شلرق داشلت کله بلرای
مرحمه اهلل علیه

سرکوب و استعمار ملل اسالمی داشتمامام خمینی

صحیفهی امام جللد هفلتم 185-188 :و

از همین رو ،آزادی کامل سرزمین فلسلطین و محلو رژیلم اشلغالگر و غاصلی صهیونیسلتی بلهعنوان
راهبرد عینی انقالب اسالمی برای حل مسلئلهی فلسلطین در معلرا انتخلاب کشلورها و ملتهلای
اسالمی گذاشته شد که دو رویه دارد :رویهی دموکراتیک کله برگلزاری همهپرسلی مللی در سلرزمین
فلسطین را دنبال مینماید؛ و رویهی مقاومت که با توجه بله ناکارآملدی گفتگوهلای سیاسلی در چنلد
دههی گذشته ،بر ایستادگی و مقاومت شجاعانه تأکید داردمرجبی 1400 ،ب. 28-33 :
در نتیجهی این تحول ،در درون سرزمین فلسطین علالوه بلر گروههلای جهلادی نظیلر حملاس و
جهاد اسالمی ،بارقههای امیدی برای مردم پدیدار گشت که شلکلگیری انتفاضلههای مردملی در ایلن
کشور موسوم به «انتفاضه سنگ» را میتوان بهعنوان شاهدی بر آن ذکر کرد .در عرصهی منطقلهای نیلز
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گروههای مقاومت با الهام از انقالب اسالمی شکل گرفتند که از جمله آنها میتوان بله حلزباهلل لبنلان،
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حوثیهای یمن و نظایر آن اشاره کرد که با پیوستن برخی دولتهلای منطقله نظیلر سلوریه بله آن ،در
مجموپ «محور مقاومت» شکل گرفت .در عرصهی بینالمللی نیز مردم بلا تأسلی از دعلوت بنیانگلذار
فقید جمهوری اسالمی –امام خمینیمرحمه اهلل علیله  -با حضلور در مراسلمهایی نظیلر روزِ قلدس ،مراتلی
برائللت خللود را از صهیونیسللتها بلله نمللایش گذاشللتند .اقللداماتی کلله جمهللوری اسللالمی را بللرای
صهیونیستها به دشمن شماره یک آنها تبدیل کرد.
در این میان ،جبههی استکبار و در رأس آن ،ایلاالت متحلده آمریکلا نیلز سلاکت ننشسلته ،تملامی
تالش خویش را برای حل مسئلهی فلسطین از طریق پیگیری راهبرد دو دولت و وادار نملودن برخلی
دولتهای اسالمی به شناسایی رژیم صهیونیستی دنبال نمود که نمونهی اخیر این تالشهلا را میتلوان
در طرح «معاملهی قرن» که توسط «دونالد ترامپ» -رییسجمهور سابق ایاالت متحده آمریکلا -اِعلالم
شد ،مشاهده کرد.
 )3راهبردهای رژیم صهیونیستی در جهان اسالم
رژیم صهیونیستی ،به طور کلی دو راهبرد سیاسی و امنیتی کالن را در منطقهی شرقی جهان اسلالم
دنبال مینماید که در ادامه توضیحاتی پیرامون این راهبردها ارائه میشود.
 )1-3راهبرد عادیسازی روابط
ماهیت اشغالگرایانه و نژادپرست رژیم صهیونیسلتی و منازعلات سلالهای نخسلت آن بلا محلیط
پیرامونی خود -که از آن با عنوان منازعه اعراب و رژیم صهیونیستی یاد میشد -سبی گردیلد تلا ایلن
رژیم علیرغم آنکه همواره از چتر حمایتی آمریکا برخوردار بود ،به دلیلل علدم برخلورداری از عُملق
استراتژیک ،بخشی از امنیت خود را از طریق افزایش حلقلهی دوسلتان و متحلدان در منطقله افلزایش
دهد .ذیل این دغدغه« ،بن گوریون» -اولین نخستوزیر رژیم صهیونیستی -با در موقعیلت شلکننده
این رژیم در محیط غرب آسیا« ،دکترین اتحاد پیرامونی» را مطرح سازد .بر مبنلای ایلن دکتلرین ،رژیلم
صهیونیستی درصدد برآمد تا از طریلق ایجلاد ارتبلاط بلا کشلورهای غیرعربیمنظیلر :ایلران و ترکیله ،
کشورهای مسیحیمنظیر :لبنان و اتیوپی و نیز اقلیتهای قومی غیرعرب و غیرمسللمانمنظیر :کُردهلا و
ارامنه درصدد موازنهی قوا با اعراب برآیدمموسویزاده و جاودانیمقدم . 204 :1388 ،در واقلع هلدف
از اتخاذ این استراتژی ،خنثلی کلردن مخالفتهلای گسلترده کشلورهای عربلی بلا موجودیلت رژیلم
صهیونیستی و کنترل منطقهای ایشان از طریق ارتباط با همسایگان این کشورها بود.
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 . 3-4 :1376پهلوی دوم بر مبنای دکترین ناسیونالیسم مثبت که بر نفی گوشلهگیری و پیگیلری منلافع
ملی ایران بدون توجه به سیاستهای کشورهای دیگر تأکید داشت با رژیم صهیونیستی که با اتکلاء بلر
دکترین اتحاد پیرامونی بنگورین درصدد ارتباط با کشورهای بالقوه یا بالفعل دوسلت ایلن رژیلم بلود،
تعامالت گستردهای پیدا کردمحاجییوسفی . 87 :1382 ،همین امر سبی شد تلا سلاعد –نخسلتوزیر
پهلوی -در  23اسفندماه 1328شمسی رژیم صهیونیستی را در ازای دریافت رشلوهای قابلل توجله بله
شکل «دوفاکتو» به رسمیت شناسدمشوکراس . 93 ،1369 ،اگرچه که در دورهی مصدق و تحلت تلأثیر
مواضع سیاسی آیتاهلل کاشانی و سیاست موازنلهی منفلی مجبلور بله تعطیللی کنسلولگری خلود در
بیتالمقدس شد ،ولیکن پس از آن هی گاه در ماهیت همکاری میلان آنهلا خلللی وارد نشلدمرحمانی،
 . 43-68 ،1381از سوی دیگر ،رژیم پهلوی در مقابل آمریکلا تسللیم بودمآیلتاهلل خامنلهایممدظللهالعلالی ،
 1398/03/14و از این منظر ،سیاستهای آمریکلا بلر ایلران تلأثیر داشلت .برایناسلاس ،از آنجلا کله
سیاستهای آمریکا نیز دست صهیونیستها -نه لزوماً دولت صهیونیسلت در فلسلطین اشلغالی ،بلکله
جامعهی صهیونیستی -بوده و هستمآیتاهلل خامنهایممدظللهالعلالی  ، 1398/2/24 ،محمدرضلا پهللوی هلر

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جهان اسالم  /محمد رجبی

ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی یکی از مهمتلرین هلمپیمانلان رژیلم صهیونیسلتی بلودممتقی،

کاری را که در قضیهی فلسطین میگفتنلد ،عملل ملیکردمآیلتاهلل خامنلهایممدظللهالعلالی  . 1397/3/2 ،تلا
جاییکه در آن روزها کسی جرأت نداشت که بهمناسبت مسلائل دینلی ،کمتلرین اشلارهای بله غصلی
سللرزمین فلسللطین بهوسلیلهی صهیونیسللتها کنللدمآیتاهلل خامنللهایممدظلللهالعللالی  . 1378/1/1 ،وعللاظ و
خطبایی نیز که به قضلیه فلسلطین توجله داشلتند ،ممنلوپ المنبلر شلده و از حقلوق خلویش محلروم
مرحمه اهلل علیله

میشدند؛ دستگیری و تبعید امام خمینی

پس از اعتراا به نهی اهل منبر از مخالفت بلا شلاه،
مرحمله اهلل

رژیم صهیونیستی و خطرهایی که دین را تهدید میکند در خردادماه 1343شمسلیمامام خمینلی

علیله  ،صحیفه امام ، 246 /1 ،ممنوپ المنبر کردن شهید مطهلری در سلال 1354ه.ش و اخلرا .ایشلان از
دانشکده الهیات دانشلگاه تهرانمکلردی 243 ،1376 ،و ممنلوپ المنبلر کلردن آیلتآهلل طالقانیماسلناد
مربوط به وعاظ و خطبای ممنوپ المنبر از سال  1346تا بهمن  ،1357زمستان  309 :1384نمونلههایی
از خفقان سیاسی آن دوران است.
عالوه بر روابط سیاسی ،همکاریهای اقتصادی نیز میان رژیم صهیونیستی و رژیلم پهللوی برقلرار
بود .اصالحات ارضی یکی از بسترهای اصلی این همکاری بود .در زمان رژیم طلاغوت ،آمریکلاییهلا
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اصللالحات ارض لی را راه انداختنللد تللا اوضللاپ را تحللت مللدیریت خودشللان داشللته باشللندمآیتاهلل
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خامنهایممدظلهالعالی  . 1390/10/7 ،در واقع ،اصالحات ارضی اگرچه در ظاهر بهدنبال بازگردانلدان حقلوق
از دست رفتهی دهقانان ،کارگران و دیگر طبقلات سلتمدیده اجتملاپ و ملدرنیزه کلردن کشلاورزی در
ایران بود؛ اما در نهایت ،از بین بردن استقالل اقتصادی و خودکفایی ایران را نشلانه گرفتله بلود .از ایلن
رو ،با توجه به آنکه آمریکا میدانست که از سیاستهای دیرینهی اشغالگران فلسلطین ایلن اسلت کله
رخصت ندهند کشورهای اسالمی از نظر اقتصلادی روی پلای خلود ایسلتاده و بله پیشلرفت برسلند،
کارشناسان صهیونیسم را مأمور طرح و اجرای این برنامه کردندمروحانی . 192 :1384 ،بلدین ترتیلی،
اصالحات ارضی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی و زراعت از بلین رفلت و ایلران در همله چیلز
محتا .به خار .شد .یعنی ،محمدرضا پهلوی این کار را کرد تا بازاری بلرای آمریکلا و دستنشلاندهی
آمریکا -رژیم اشغالگر قدس -درست کندمامام خمینیمرحمه اهلل علیه  ،صحیفه امام. 14/6 ،
عالوه بر آن ،نقش ایران بهعنوان تامینکننده نفت رژیم صهیونیستی نیز از دیگر زمینههای همکلاری
به حساب میآمدمشهبازی98 – 97 ،1393 ،؛ بهجت . 171 - 170 ،1390 ،همین حمایت نامحلدود و
تأمین نیازهای نفتی رژیم صهیونیستی توسط دولت پهلوی بود که همهی علمای ایلران بلا آن مخالفلت
داشته و یکی از مهمترین علل قیام مردم ایران بر ضد شاه به شمار میآید.مفتحی الشقاقی. 1412 ،
در ابعاد امنیتی نیز ،همکاری گسلتردهای میلان سلازمانهای اطالعلاتی دو طلرف یعنلی سلاوا و
موساد برقرار بود .کمترین انتقادی از رژیم ظلالم و سلفا پهللوی بلا برخوردهلای خشلن و خلونین
روبهرو میشد و ساوا ِ جهنملی شلاه کله بهوسلیلهی سلیای آمریکلا و صهیونیسلتهای ضلد بشلر
سازماندهی و تجهیز شده بود ،سختترین شکنجهها و مخوفترین زندانها را برای سلرکوب کسلانی
که جرئت مقابله با آن رژیم را به خود میدادند ،آماده داشتمآیتاهلل خامنلهایممدظللهالعلالی . 1377/11/21 ،
البته ،زمینهی همکاری میان سازمانهای اطالعاتی دو کشور محدود بله تجهیلز و آملوزش نبلوده و تلا
پرورش و ارسال جاسوس به دولتهای عربی و مسلمان را شامل ملیشلدماحمدی. 157 ،43 ،1381 ،
در ابعاد نظامی و تسلیحاتی نیز نوعی همکاری میلان دو طلرف وجلود داشلت .بلدین ترتیلی ،رژیلم
شاهنشاهی که خود را ژاندارم منطقه میدانست ،در دستیابی به قلدرت نظلامی بلیتلابی ملیکلرد و از
سللوی دیگللر ،رژیللم صهیونیسللتی بللا اطمینللانی کلله از محمدرضللا داشللت ،در تجهیللز نظللامی آن
میکوشیدماحمدی . 60 ،1381 ،به هر حال ،روابط میان رژیم صهیونیستی و رژیم پهلوی بلا سلرنگونی
نظام وابسته و فاسد پادشاهی پهلوی ،از بین رفت.
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از مهمترین دالیل این روابط ،برخورداری رژیم صهیونیستی و ترکیه از نظامهای مبتنلی بلر ارزشهلای
غربی و قرار گرفتن آنها در سیستم سیاسی ،فرهنگی و امنیتی غرب بودمعباسی. 645 :1384 ،
در کنار ترکیه ،برقراری ارتباط با کُردها -بهویژه اقلیم کردستان عراق -یکی از گزینههای مطلرح در
دکترین اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی میباشد .از نظر صهیونیستها ،کشور مستقلی بهنام کردسلتان
میتواند ایشان را از امنیت باالتری برخوردار نماید .بخش دیگلر اهمیلت کُردهلا ناشلی از مالحظلات
استراتژیکی و امنیتی رژیم صهیونیستی است .سلران ایلن رژیلم معتقلد بلوده و هسلتند کله از طریلق
برقراری ارتباط با کُردها ،رژیم از چشم و گوش در عراق ،سوریه و ایران برخلوردار خواهنلد شلد .بلر
اساس چنین چشماندازی هم بود کله رژیلم صهیونیسلتی از همهپرسلی اسلتقالل کُردهلای عراقلی و
نتیجهی آن حمایت نمودندمرجبی. 48-45 :1398 ،
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کُردهای اقلیم نظیر خرید نفلت را نیلز ملیتلوان بلهعنوان اهلداف
اقتصادی و تجاری این رژیم در رابطله بلا اقللیم کردسلتان علراق برشلمرد؛ تلا سلال  2017ملیالدی،
صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به رژیم صهیونیستی به  300هزار بشکه رسلیده بلودم Atkins,
 . 2017هر چند که در این سال ،بازپسگیری میدانهای نفتی کلیدی اطراف کرکلو توسلط دوللت

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جهان اسالم  /محمد رجبی

روابط آنکارا و تلآویو نیز از اوایل دههی  1990میالدی توسعه و گسترش قابل توجهی یافت .یکی

مرکزی عراق باعث شد تا تولید نفت کردستان عراق و به تبع آن ،صادرات بله رژیلم صهیونیسلتی بله
نصف کاهش یابدم . Atkins, 2018البته ،باید توجه داشت که فروش نفت از سوی اقللیم کردسلتان
عراق به رژیم صهیونیستی از دید دولت مرکزی ایلن کشلور غیرقلانونی میباشلد؛ از هملین رو ،اقللیم
فروش نفت به این رژیم را به صورت مخفیانه انجام میدهد .آنان این کار را از طریق خلاموش نملودن
«سیستم تشخیص خودکار» کشتی نفتکش انجلام میدهنلد؛ بلهعنوانمثال ،در ژانویله  2018ملیالدی،
کشتی نفتکشی بهنام «مبرو » از پایانه نفتی اقلیم واقع در «بندر جیحلان» بلا پلرچم ماللت آغلاز بله
حرکت نمودم . Twitter, 2018با خاموش شدن سیستم تشخیص خودکار ،اثلری از ایلن کشلتی در
ترافیک دریایی نبود اما اندکی بعد ،سیستم تشخیص خودکار نفتکش دیگری بلهنام «ملارو» در پایانله
نفتی بندر «اشکلون» رژیم صهیونیستی روشن شد که شماره ثبت ،ابعاد و مسیر آن مشابه بلا نفلتکلش
مبرو بودم. Atkins, 2018
راهبرد عادیسازی روابط در چارچوب طرح «معاملهی قرن» نیز دنبال شده است .ایلن طلرح کله بله
صورت جدی از  2017میالدی و زیر نظر «جرالد کوشنر» -دامادِ یهلودیِ دوناللد تراملپ ،رییسجمهلور
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سابق آمریکا -آغاز شد ،در سال  2019میالدی توسط ترامپ رونملایی و بله ملورد اجلراء گذاشلته شلد.
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1400

براساس این طرح ،ایاالت متحده که به رژیم صهیونیستی بهمثابلهی دولتلی کلارگزار در مقابلله بلا جریلان
مقاومت اسالمی در منطقهی غرب آسیا مینگریست ،کوشید تا از طریق اتخاذ راهبرد «دو دولت» عملدهی
مشکالت فراروی رژیم صهیونیستی را حلوفصل نمایدمبرای مطالعهی بیشتر ر : .رجبی 1400 ،ب .
در ایللن چللارچوب ،بللا میللانجیگری ایللاالت متحللده آمریکللا« ،توافقناملله ابللراهیم» 1میللان رژیللم
صهیونیستی با برخی کشورهای عربی به امضاء رسید .در واقع ،توافقنامه ابراهیم اشاره بله توافقناملههای
صلحی دارد که میان رژیم صهیونیستی با کشورهای امارات متحده عربی ،بحرین ،مراکش و سودان بله
امضاء رسید .برایناساس ،توافقنامه صل میان رژیم صهیونیستی با امارات متحلده عربلی و بحلرین در
 15سپتامبر سال  2020میالدی در کاخ سفید به امضاء رسید .اهمیت این توافقناملهها از آن رو بلود کله
اگرچه دو کشور امارات و بحرین هرگز با رژیم صهیونیستی در جنگ نبودهاند وللیکن بعلد از امضلای
توافق صل میان رژیم صهیونیستی با مصر در سال  1978میالدی و اردن در سال  1994ملیالدی ،ایلن
نخستینبار بود که کشوری عربی با صهیونیستها روابط عادی برقرار مینملود .علالوه بلر کشلورهای
امارات و بحرین ،پادشاهی مراکش نیز در  10دسلامبر  2020ملیالدی بله ایلن توافقنامله ملحلق شلد.
آمریکا ،در قبال شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی مراکش ،حاکمیت این کشلور بلر صلحرای غربلی
کلله تحللت نفللوذ جبهللهی آزادیللبخش خلللق پولیسللاریو –مللورد حمایللت الجزایللر -را بلله رسللمیت
شناختم . Mezran and Pavia, 2021سودان ،چهارمین کشور عربی بود کله در  23اکتبلر 2020
میالدی به توافق ابراهیم پیوست و برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیسلتی توافلق نملود .ظلاهراً،
برای پیوستن سودان به این توافقنامه مشوقهایی در نظر گرفته شده بود که از آن جمله میتلوان بله 1
خرو .نام این کشور از فهرسلت کشلورهای حلامی تروریسلم؛  2لغلو تحریمهلای اقتصلادی؛ و 3
بخشش بدهیها؛ اشاره نمودم. Suliman and Gubash, 2020
اگرچه پیمان ابراهیم زمینه را برای نزدیکی برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیسلتی و غلرب
نزدیک کرد ،ولیکن بدون شک موجی شکاف میان این کشورها با برخلی کشلورهای همسلایه خلود
شد که احتماالً پیامدهای پایداری بر روابط اقتصادی ،امنیتی ،اجتماعی و سیاسی آنلان خواهلد داشلت؛
بهعنوانمثال ،الجزایر در واکنش به عادیسازی روابط میان مراکش و رژیم صهیونیسلتی ،ایلن توافلق را
بهعنوان اقدامی بهمنظور نزدیلکتر سلاختن رژیلم صهیونیسلتی بله مرزهلای الجزایلر محکلوم نملود.
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1.

است تا با آنچه توطئهای به رهبری غرب بر صحرای غربی از طریلق توافقنامله ابلراهیم اسلت ،مقابلله
نمایدم. Mezran and Pavia, 2021
عالوه بر این ،عادیسلازی روابلط میلان برخلی کشلورهای عربلی بلا رژیلم صهیونیسلتی کله بلا
میانجیگری آمریکا در چارچوب طرح «معاملهی قرن» انجام گرفت ،مورد مخالفت مقاملات فلسلطینی
قرار گرفت؛ بهعنوانمثال« ،محمود عباس» -رییس تشکیالت خودگردان فلسلطین -در بیانیلهای اقلدام
سودان در عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم نموده و آن را مردود خواند .در ایلن بیانیله
آمده بود که هی کس حق ندارد بهنام ملت فلسلطین و بلهنام آرملان فلسلطین صلحبت کنلد« .فلوزی
برهوم» -سخنگوی حماس -نیز در گفتگو با رویترز گفت که سودان گلامی در جهلت اشلتباه برداشلته
استم . Suliman and Gubash, 2020شایان ذکر است که نگاهی به مفاد طلرح معامللهی قلرن
حکایت از «پذیرش یکطرفهی خواست صهیونیستها –بهویژه در خلع سلالح گروههلای مقاوملت-
بدون مشارکت دادن مردمان سرزمین فلسلطین و جلایگزین نملودن برخلی سلران کشلورهای عربلی
بهجای ایشان در تدوین آن دارد .این امر سبی شده است تلا ایلن طلرح زمینله را بلرای اجملاپ میلان
گروههای مختلف فلسطینی در مخالفت با آن فراهم نماید»مرجبی 1400 ،ب. 45 :

مقالۀ پژوهشی :راهبردهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جهان اسالم  /محمد رجبی

همچنین ،این کشور همسویی خود با چین و روسیه را تقویت نمود .الجزایر از ایلن طریلق در تلالش

در پایان ،توجه به این نکته نیز از اهمیت برخوردار است که اگرچه کشورهای فوقاللذکر تلا پلیش
از امضای توافقنامه ابراهیم ،رژیم صهیونیستی را بله رسلمیت نشلناخته بودنلد وللیکن عموملاً ،روابلط
غیررسمی خود را با این رژیم حفظ کرده بودند؛ بهعنوانمثال ،مراکش برخالف بسلیاری از کشلورهای
عربی دیگر به صهیونیستها اجازه میداد تا از این کشور بازدیلد نماینلد .بهگونلهای کله تنهلا در سلال
 2020میالدی حدود هفتاد هلزار نفلر صهیونیسلت از ملراکش دیلدن کلرده بودنلدم Mezran and
. Pavia, 2021
 )2-3راهبرد تهاجم همهجانبه
با استقرار رژیم جعلی صهیونیستی در قلی جهان اسالم –اراضی فلسطین اشغالی -درگیلری میلان
کشورهای اسالمیمعمدتاً عرب با رژیلم صهیونیسلتی بله وقلوپ پیوسلت املا بلا ناکلامی اعلراب در
جنگهللای  1967 ،1956 ،1948و  1973مللیالدی ،راهبللرد مقاومللت و ایسللتادگی در مقابللل دشللمن
صهیونیستی کمرنگ گشته و بلا میلانجیگری ایلاالت متحلده آمریکلا گفتگوهلای سیاسلی میلان ایلن
دولتها و رژیم صهیونیستی شروپ شد که در برخی موارد منجر به انعقاد تفاهمنامههای سلازش شلد.
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بدین ترتیی ،خطِ سازش میان برخی دولتمردان عرب با رژیم صهیونیستی دنبال شلد کله آغلاز آن بلا
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،7شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)28زمستان 1400

ارائهی طرح موسوم به صل مادرید به سال  1991میالدی شروپ شد کله در یلازده دوره بله صلورت
چندجانبه و دوجانبه ادامه یافت تا آنکه در سال  1993میالدی موفق شد با توسل به سیاسلت فریلی و
نیرنگ ،یاسر عرفات را ضمن عدول از مواضع خود -مبنی بر آزادی کلیله اراضلی اشلغالی فلسلطین-
وادار به امضای توافق ذلتبار «اُسلو» نمایدمرکنآبادی . 77-75 : ،سازشِ عرفات با رژیلم صهیونیسلتی
پیامدهای خسارتباری را بلرای آرملان فلسلطین در پلی داشلت کله از جملله آنهلا برقلراری رابطله
کشورهایی همچون هند با رژیم اشلغالگر قلدس بلود؛ بلدین معنلا ،هنلد کله از دیربلاز بلا توجله بله
خواستههای اقلیت بانفوذ مسلمان این کشور از حامیان اعراب و ناقلد صلری سیاسلتها و رفتارهلای
صهیونیستها بود و از برقراری رابطه با رژیم جعلی صهیونیستها اکراه داشت ،پلس از شلروپ رونلد
سازش و تمایل ساف –سازمان آزادیبخش فلسطین -به مذاکره ،رابطه با رژیم اشغالگر قلدس را دنبلال
نمودمرکابی . 73 :1390 ،از دیگر نتایج خسارتبار این سازش ،چرخش در مواضع کشلورهای عربلی
همچون مصر بود .بلدین ترتیلی ،سلادات کله روزی از انفجلار میلدانهای نفتلی منطقله درصلورت
مداخلهی نظامی آمریکا سخن میگفتممجلهی جهاد 23 :1360/09/15 ،در مذاکرات کمپ دیوید بله
روندِ خائنانه سازش پیوست و قرادادی ننگین را با میانجیگری جیمی کارتر -رییس جمهوری پیشلین
آمریکا -با مناخیم بگین -نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی -در ماه مارس  1979ملیالدی مبنلی بلر
خرو .مصر از میدانهای درگیلری عربلی -رژیلم صهیونیسلتی بله امضلا رسلاندممهری. 44 ،1379 ،
آخرین اقدام در این زمینه برگزاری اجالس منامه و توطئهی موسوم به «معاملله قلرن» در تیرملاه 1398
شمسی است که با هدف فروش فلسطین و حذف آن از قلملرو بحلث و ملذاکره و نلابودی کاملل آن
برای همیشه بودمپیشوایی. 5 :1398 ،
در نقطهی مقابل خلطِ سلازش ،بلا پیلروزی انقلالب شلکوهمند اسلالمی ،آزادی کاملل سلرزمین
فلسطین و محو رژیم اشغالگر صهیونیسلتی بلهعنوان راهبلرد عینلی بلرای حلل مسلئلهی فلسلطین در
معرا انتخاب کشورها و ملتهای اسالمی گذاشته شلد و بلدین ترتیلی ،نلهتنها در درون سلرزمین
فلسطین گروههای جهادی نظیر حماس و جهاد اسالمی شکل گرفتند ،بلکه بارقههای اُمیدی نیلز بلرای
مردم فلسطین پدیدار گشت که شکلگیری انتفاضههای مردملی در ایلن کشلور موسلوم بله «انتفاضله
سنگ» در این چارچوب قابل تحلیل است .در عرصهی منطقهای نیلز گروههلای مقاوملت بلا الهلام از
انقالب اسالمی شکل گرفتند که از جمله آنها میتوان به حزباهلل لبنان اشاره کرد که با پیوسلتن برخلی
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راهبرد رژیم صهیونیستی در مواجههی با جریان مقاومت ،تهاجمی بود .بدین معنا ،این رژیم همواره
با پُشتیبانی آمریکا جنگهایی را علیه این جریان برافروخته است .در ابتدا ،تالش شد تلا بلا همپیمانلان
منطقهای جمهوری اسالمی ایران وارد نبلرد شلده و آنلان را متحملل شکسلت نماینلد .شلروپ جنلگ
سیوسهروزهی رژیم صهیونیستی علیه حزباهلل لبنان در سال  2006میالدی در ایلن چلارچوب قابلل
تحلیل است .منتها ،نتایج این جنگ برای صهیونیستها که پیروز سلنتی نبلرد بلا ارتشهلای کالسلیک
دولتهای عربی بودند آنان را در بُهت فرو بُرد .این جنگ ،امنیلت مللی صهیونیسلتها را در معلرا
تهدیدی تمام عیار از سوی مثلت ایران ،سوریه و حزباهلل قرار داد .برایناسلاس ،بلا پایلان یلافتن ایلن
جنگ ،کمیسیون «وینوگراد» 1با هدف بررسی دالیل عدم موفقیلت ارتلش رژیلم صهیونیسلتی تشلکیل
جلسه داد .گزارش کمیسیون مذکور -بله صلورت تللویحی -واحلد اطالعلاتِ نظلامی ارتلش رژیلم
صهیونیستی را مقصر تشخیص داد؛ چرا که تواناییهای الزم را در شناسایی و خنثیسازی تهدید قبل از
اقدام عملیاتی نداشتم . Winograd Committee submits final report, 2008بدین معنا ،از
آنجا که واحد اطالعات نظامی ارتش قادر به مشخص نمودن اهداف برای نیروی هوایی نبود ،این نیلرو
مبادرت به بمباران کور مناطق مسکونی نموده که از یک سو ،واکنش جامعه جهانی را به همراه داشت و
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دولتهای منطقه نظیر سوریه به آن ،در مجموپ «محور مقاومت» را شکل دادند.

از سوی دیگر ،زمینه را برای متوقف شدن شلیک موشکهای حزباهلل به سرزمینهای اشغالی اراضلی
فراهم نیاوردم . Creveld, 30 January 2008بدین ترتیی ،ارتش رژیم صهیونیستی بلدین نتیجله
رهنمون گردید که میبایست دسترسی حزباهلل به سالح و منلابع ملالی را قطلع نمایلد؛ از هملین رو،
تصمیم گرفت تا ضمن باال بردن اشرافِ اطالعاتی خویش ،راه ورودی این سلالحهلا را کله عملدتاً از
سوریه بود ،سد نمایدم. Israel Ministry of Foreign Affairs, 2008
رژیم صهیونیستی برای خلعسالح محور مقاوملت ،بهتلرین راه را تجدیلد ملذاکرات بلا سلوریه و
توافق نهایی با این کشور از طریق میانجیگری ترکیله تشلخیص دادمرابینلوی  . 79 :1395 ،وللی ایلن
مذاکرات پس از گذشت مدتی از شروپ آن ،به دلیل آغاز حملهی نظامی رژیلم صهیونیسلتی بله غلزه،
یکطرفه توسط دمشق قطع شدماحمدیان و بهرامی . 217 :1394 ،در این سلالها ،رژیلم صهیونیسلتی
همواره با بهانهی هدف قرار دادن تسلیحات ارسلالی ..ا.ایلران بلرای حلزباهلل لبنلان ،حلریم هلوایی
سوریه را نقض کرده و به بمباران خا این کشور مبلادرت ورزیلده اسلتم Nagel & Schanzer,

Winograd.
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ارشلد جبهلهی مقاوملت نظیلر شلهید «عملاد مغنیله» نملودم Entous & Osnos, 10 February
 . 2020برای صهیونیستها برکنار شدن «بشار اسد» -رییسجمهوری حاضلر سلوریه -از قلدرت بله
دلیل پیوندهایی که با محور مقاومت داشت از اهمیت بهسزایی برخوردار بود تا آنجا کله «مایکلل اوون»
سفیر سابق رژیم صهیونیستی در آمریکا -بیان میدارد «ما همیشه افراد بد غیر وابسلته بله ایلران را بلهافراد بد وابسته به ایران ترجی دادهایم»م. Williams, 17 September 2013
با شروپ بیداری اسالمی ،مو ِ.جدیدی در جهانِ اسلالم پدیلد آملد کله از پیاملدهای آن ،سلقوط
برخی از دیکتاتورها در منطقهی غربِ آسیا و شمالِ آفریقا بود .در سال  2011میالدی ،کشلور سلوریه
نیز که با مشکالت مختلفی مواجهه بود ،دستخوش تحوالتی گردید کله ابتلدا فلرا میشلد بیلداری
اسالمی است اما مدتی نگذشت که روشن شد که این تحوالت ،بیداری اسالمی نبوده بلکله دسیسلهای
است که توسط کشورهای مخالف محور مقاومت سامان یافته استم. Eran, 2011
تحلیل اولیه صهیونیستها از این تحوالت این بود که با توجه به آنکله ممکلن اسلت در نتیجلهی
این تحوالت ،زمینه برای تبدیل کشورها به حکومت اسالمی –نظیلر حکوملت ایلران بعلد از انقلالب
اسالمی -فراهم آیدم Ghosh, 2011از این رو ،اسلالمی نبلودن دوللت -وللو آنکله ُسلنی باشلد،-
نداشتن مدعا دربارهی بلندیهای جوالن ،و عدم حضور ایران در سوریه از جمله شرایطی بلود کله بله
اعتقاد صهیونیستها میتوانست منلافع ایلن رژیلم را دربلارهی سلوریه تلأمین نمایلدم Zanotti, 09
. March 2020
با حضور جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نخستین حامی مردم سلوریه در تحلوالت ایلن کشلور،
این تحوالت رنگ و بویی دیگر برای صهیونیستها یافت؛ بدین معنا ،سوریه در حال تبدیل شلدن بله
بزرگترین پایگاه نظامی ایران بود که این کشور را از آزادی عمل بیشلتری بلرای انتقلال تسللیحات بله
حزباهلل لبنان برخوردار میساخت و با هممرز ساختن انقالب اسلالمی بلا صهیونیسلتها ،ایلران را از
جایگلاه تهدیلدی دور بله تهدیلدی نزدیلک تبلدیل مینملودم Bassiri Tabriz & Pantucci,
 August 2016و کلابوس صهیونیسلتها در اسلتقرار جریلان مقاوملت در بلنلدیهای جلوالن را
روزبهروز به واقعیت نزدیکتر میساخت .سیاستِ رژیم صهیونیستی در بلندیهای جوالن –کله از آن
با عنوان خطِ قرمز خود یاد میکرد -عالوه بر تلرور فرمانلدهان مقاوملتمنظیر سلمیر قنطلار در سلال
 2015میالدی  ،ارسال کمکهای تسلیحاتی ،مالی و بهداشتی به گروههای همسلو بلا خلود و بمبلاران
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گذاشت تا براساس آن ،دولتهای دیگر بلندیهای مذکور را بهعنوان بخشی از این رژیم بله رسلمیت
شناسند .تالشی که در نهایت به سال  2019میالدی به ثمر نشسته و آمریکا –بهعنوان نخستین کشلور-
بلنلدیهای جللوالن را بلهعنوان خللا رژیلم صهیونیسللتی بلله رسلمیت شللناختم Tsurkov, 14
. February 2019
ورود ارتشِ روسیه به تحوالت سوریه که با تالشهای فرمانده ضدتروریستی جمهلوری اسلالمی
ایران –شهید سپهبد حا .قاسم سلیمانی -میسر گردیلد ،مشلکالت امنیتلی جدیلدی را بله معضلالت
گذشته رژیم صهیونیستی افزود .در همین رابطه ،این رژیم تالش گستردهای را برای ملذاکره بلا روسلیه
به میدان آورد تا از یک سو ،روسها را قانع نمایند که از پدافند هوایی خویش بلرای هلدف قلرار دادن
هواپیماهای صهیونیستی که به خا سوریه وارد میشوند ،پرهیز نموده و در مقابل ،صهیونیسلتها نیلز
نیروهای روسی را هلدف خلود قلرار ندهنلدم Kubovich, 25 September 2018؛ و از سلوی
دیگر ،حضور طوالنیمدت نظامی ایران را در سوریه و ارسال سالح توسط این کشور بله حلزباهلل را
محدود نماید که با مخالفت روسیه مواجهه شدم. Spyer, 28 September 2017
رژیم صهیونیستی از سال  2015و در راهبرد جدید خود که با عنوان «گیلدئون» 1شلناخته میشلود،
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مواضع جریان مقاومت بود .همچنین ،رژیم صهیونیستی تالش سیاسی گستردهای را نیز به مورد اجلراء

درصدد برآمد تلا راهبلردی را برگزینلد کله تطلابق بیشلتری بلا تحلوالت غلرب آسلیا داشلته باشلد.
برایناساس ،ضمن شناسایی جایگزین شدن کشورهای متخاصم همسایه با گروههلای زیرزمینلی -کله
تحت حمایت ..ا.ایران و سوریه هستند -و نیز افزایش توان نظامی و عملیلاتی ایلن گروههلا درصلدد
برآمد تا آمادگی نیروهای رزمی خویش را برای حضور در جنگهای نامتقارن افزایش دهلد .همچنلین،
سیستم پدافند هوایی خویش را به صورت چند الیه و ترکیبی تقویت نماید .عالوه بلر اینهلا ،اشلرافیت
اطالعاتی خود را ارتقاء بخشدم. Herzog, 2015
با ناتوانی رژیم صهیونیستی در اجرایی نمودن اهداف ملورد نظلر در ایلن راهبلرد ،در سلال 2019
مللیالدی رژیللم صهیونیسللتی راهبللردی جدیللد را جللایگزین «گیللدئون» نمللود کلله از آن بللا عنللوان
«مومنتوم»2معبری« :تِنوفا» 3یاد میشلود کله بله تصلویی «نفتلالی بنلت» -وزیلر جنلگ سلابق رژیلم
صهیونیستی و نخستوزیر فعلی آن -رسیده است .مهمترین هلدفی کله در ایلن راهبلرد اتخلاذ شلده
1.

Gideon.
Momentum.
3. Tnufa.
2.
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است ،مهار قدرت فزایندهی جمهوری اسالمی ایران است .در این راهبرد ،صهیونیسلتها بلدین نتیجله
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رهنمون شدهاند که برای مقابله با جریان مقاومت باید در مواجههی مستقیم با سر ایلن جریلان –یعنلی،
جمهوری اسالمی ایران -قرار گیرند.
در این راهبرد ،با تجدیدنظر در مفهوم پیلروزی از «تصلرفِ سلرزمین» بله «از بلین بلردن حلداکثر
قابلیتهای دشمن در کمترین زمان و با کمتلرین هزینله و تلفلات»م Lappin, 22 March 2020:
 1-2بر تغییر ساختار ارتش این رژیم و تأسیس واحد ایلران بلهمنظور بررسلی فعالیتهلای ..ا.ایلران
علیه صهیونیستها و تقویت ارتش این رژیم علیه کشور ایران تأکید شده اسلتم Ahronheim, 13
 . February 2020بهبود عملکرد واحد اطالعات نظامی بهمثابهی چشم بینای رژیم صهیونیسلتی در
تشخیص تحرکات نظامی ایران و مراقبت از حمالت احتملالیم Gross, 2019و افلزایش کمیلت و
کیفیت تسلیحات از جمله دیگر مواردی است که در این راهبرد به آنها توجه شده اسلت .شلایان ذکلر
است که از نگاه کارشناسان رژیم صهیونیستی ،راهبردِ فعلی این رژیم بر جنگِ محدود با ایلران اسلتوار
اسلتم Lappin, 27 December 2019و اتخلاذ تاکتیلک «ملرگ بلا هلزاران جراحلت» توسلط
صهیونیستها در مواجههی با جمهوری اسالمی ایران در همین چارچوب قابل تحلیلل اسلت .در ایلن
راهبرد ،به جای ایجاد یک زخم کاری تالش میشود تا هزاران جراحت کوچک ترکیبلیمدر عرصلههیا
مختلف نظامی ،اطالعاتی ،دیپلماتیکی و  ...وارد میشود تا در نتیجهی غالی شدن ضعف بلر حریلف،
او را از میدان خار .سازند.
نتیجهگیری
از زمانِ اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیستها ،کشورهای جهان اسلالم بلهویژه کشلورهای
حوزهی شرقی آن مناسبات پُر فرازوفرودی را رژیم صهیونیستی پُشلت سلر گذاشلتهاند؛ از جنگهلای
اعراب علیه رژیم صهیونیستی در سلالهای  1967 ،1956 ،1948و  1973ملیالدی گرفتله تلا پیوسلتن
برخی از این کشورها به مذاکرات سلازش و دسلت برداشلتن ایشلان از آرملان آزادی کاملل سلرزمین
فلسطین .اما پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایلران در بهمنملاه  1357شمسلی نقطلهی عطفلی در
تاریخ مبارزات فلسطین به شمار میرود که خط بطالنی را بر گفتگوهای بیحاصل سیاسی کشید .ایلن
انقللالب ضللمن برافللروختن خللط مقاومللت و ایسللتادگی در مقابللل دشللمن صهیونیسللتی در داخللل
سرزمینهای اشغالی و منطقهی غرب آسیا ،همواره بر حق تعیین سرنوشلت ملردم فلسلطین از طریلق
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در نقطهی مقابل ،صهیونیستها دو راهبرد را در مواجهه با کشورهای جهان اسالم در منطقهی غرب
آسیا دنبال نمودهاند که موضوپ مقالهی حاضر قرار گرفت :راهبرد نخست ،عادیسازی روابط با برخی از
این کشورهاست که با راهبرد اتحاد پیرامونی و ارتباط با ایران عصر پهلوی ،ترکیه ،کُردهای اقلیم عراق و
 ...آغاز میشود و با طرح معاملهی قرن و انعقاد توافقنامه ابراهیم میان این رژیم بلا کشلورهای املارات،
بحرین ،مراکش و سودان با میانجیگری آمریکا ادامه مییابد؛ و راهبرد دیگر ،تهاجم به جریان مقاوملت
است که نماد آن را میتوان در جنگهای سیوسهروزهی لبنان ،بیستودو روزه و هشلتروزهی غلزه،
تالش برای سرنگون نمودن دولت قانونی سوریه ،ترور فرماندهان مقاومت و انهدام مواضلع ایشلان در
سوریه و باالخره ،تالش برای تضعیف و سقوط نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق اتخاذ تاکتیکهای
گوناگون –که آخرین آن ،مرگ با هزاران جراحت است -مشاهده نمود.
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برگزاری همهپرسی ملی تأکید میورزد.
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