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شکل گیری محور عربی _ عبری؛ پیامد محتمل ژئوپلیتیکی برای جمهوری اسالمی ایران در 
نظم منطقه ای غرب آسیا

فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم

 

مقدمه

در چهار سال گذشته، رژیم صهیونیستی یکی از مشوقان و همراهان جدی سیاست فشار حداکثری ایاالت متحدۀ امریکا علیه جمهوری اسالمی 

ایران بوده است. دلیل این ترغیب این است که صهیونیست ها نفوذ فوق العاده زیادی در جهت گیری های سیاست خارجی امریکایی ها در غرب آسیا 

دارند. نقش گسترده و تأثیرگذار البی صهیونیستی آیپک1 در محافل تصمیم گیری امریکا بر کسی پوشیده نیست. از نظر صهیونیست ها، توافق هسته ای 

)برجام( در راستای اعمال محدودیت بر ایران در زمینه های هسته ای و منطقه ای، عاجز و ناتوان است.

 صهیونیست ها بر این باور بودند که با خروج امریکا از برجام و اعمال سیاست های فشار حداکثری، ایران دوباره پای میز مذاکره برای پذیرش 

 مغایر با تصورات و خواسته های صهیونیست ها بوده است. 
ً
محدویت های بیشتر خواهد نشست؛ اما روند تحوالت در چهار سال گذشته کامال

ایران در طول چهار سال گذشته، با وجود تمام محدودیت های طاقت فرسا، با مدیریت نوسانات سیاسی و اقتصادی، در برابر زیاده خواهی محور 

صهیونیستی _ امریکایی تسلیم نشد. از سوی دیگر، پیروزی ایران بر جریان تروریسم تکفیری و ابقای اسد در سوریه، کریدور ارتباطی محور مقاومت 

را در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی بیش از گذشته مستحکم  ساخت. صهیونیست ها بر این باور بودند که با درگیری ایران در جنگ فرسایشی 

بلندمدت، توان این کشور در منطقه تحلیل خواهد رفت؛ اما روند وقایع و پیروزی ایران خالف این فرضیه را اثبات کرد. به طور کلی، صهیونیست ها به 

این باور رسیده اند که نفوذ و قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران در غرب آسیا به حدی مستحکم و ریشه دار است که توافقات حقوقی، توانایی و 

1. . American Israel Public Affairs Committee
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کارایی الزم برای کنترل الگوی رفتاری این کشور در منطقه را ندارند. تجربۀ برجام، استقامت ایران در مقابل زیاده خواهی های امریکا، کاهش تعهدات 

منطقه ای امریکا، و از همه مهم تر، شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، این عقیده را بیش از پیش در میان صهیونیست ها بارور 

کرده است. وقایع و تحوالت رخ داده در طول چهار سال گذشته، رژیم صهیونیستی را به این نتیجه رسانده است که کارامدترین راه برای کنترل الگوی 

رفتاری ایران در منطقه، تالش برای تقابل مستقیم و غیرمستقیم با این کشور در بازی های استراتژیک منطقه ای در غرب آسیاست. حال با توجه به آنچه 

گفته شد، این پرسش مطرح می شود که شکل گیری محور عربی _ عبری چه پیامدی برای جمهوری اسالمی ایران در نظم منطقه ای غرب آسیا دارد.

رژیم صهیونیستی و معمای امنیت در غرب آسیا

مسئلۀ تأمین امنیت برای رژیم  صهیونیستی با توجه به شرایط محیطی پیچیده و آشوبناکی که روزبه روز حلقۀ محاصره را بر این رژیم تنگ تر 

می کند، در تاروپود جامعۀ رژیم  صهیونیستی تنیده شده است و هر فرد و جریانی که سکان هدایت این رژیم را در اختیار می گیرد، الجرم 

موظف به اجرایی کردن این اصل است. این روند سبب شده است تأمین امنیت و رفع تهدیدات، دغدغۀ اصلی دولتمردان  صهیونیستی از 

ابتدا تاکنون باشد.

در تمام سال های پس از تأسیس رژیم  صهیونیستی، به دلیل حاکمیت الگوی رفتاری تعارضی مابین این رژیم و اکثر دولت های اسالمی منطقه، 

این کشور محاط در تهدید بوده است. رژیم صهیونیستی از معدود کشورهایی است که بیشترین و طوالنی ترین تعارض ها و تخاصم ها را در طول 

حیات خود با دیگر کشورها داشته است. گاه شمار تعارض این کشور با کشورهای پیرامون خود در سال های 1948، 1956، 1967، 1973، 2006، 

2008 و 2009 گواهی بر این مدعاست. 

در همۀ این سال ها، رژیم صهیونیستی چاره  و گزینه ای جز خودیاری و اتخاذ رویکردی تهاجمی در سطح غرب آسیا برای تأمین امنیت و بقای 

وجودی خود نداشته است؛ چراکه این کشور در میان کشورهای منطقه در تمام سال های پس از تأسیس خود، هیچ گونه متحد استراتژیکی نداشته 

است. درست به همین دلیل است که همواره، نظامیان در سیاست داخلی و خارجی رژیم  صهیونیستی نقشی تعیین کننده داشته اند. به عبارت دقیق تر، 

ه ای منفور در میان کشورهای اسالمی تبدیل شود. دغدغۀ ناشی از وجود جعلی رژیم 
ّ

شرایط تأسیس این رژیم سبب شده بود این کشور به غد

صهیونیستی سبب هم گرایی کشورهای اسالمی در قالب سازمان همکاری اسالمی1 در سال 1969 شد. شرایط یادشده از این موضوع حکایت 

می کنند که در تمام این سال ها رژیم صهیونیستی همچون جزیره ای کوچک در میان اقیانوسی قرار داشته است که از هر طرف، موج سهمگین خشم 

و انزجار کشورهای اسالمی که ناشی از جنایات این رژیم در حق مردم فلسطین بود، بقای وجودی آن را تهدید می کرد. 

شکست های پی در پی اعراب از رژیم صهیونیستی سبب سرخوردگی و یأس آن ها شد. همین شکست ها در سبب شد اعراب از موضوع آرمان 

1. . Organization of Islamic Cooperation
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 به سیاست های اعالمی بسنده کنند. از آن زمان تا به امروز، روابط میان اعراب و رژیم صهیونیستی بر پایۀ الگوی روابط 
ً
فلسطین دست کشیده و صرفا

سرد قرار دارد؛ اما سربرآوردن انقالب اسالمی ایران در شرق سرزمین های اسالمی، دوباره، آرمان فلسطین را احیا کرد. 

جمهوری اسالمی ایران، برخالف کشورهای عربی، هماوردی قدرتمند برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود و در طول چهل سال گذشته، 

این قدرت دغدغه ای بزرگ در ذهن صهیونیست هاست. به عبارت دقیق تر، توان دفاعی و رزمی جمهوری اسالمی ایران، برخالف کشورهای عربی، 

برای رژیم صهیونیستی تهدیدی بزرگ قلمداد می شود. جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر شبکه سازی از گروه های اسالمی، مبدع طرح محور مقاومت 

در ژئوپلیتیک سرزمین های اسالمی شد. 

بعد از تحوالت موسوم به بیداری اسالمی و تحوالت سوریه، کریدور ارتباطی محور مقاومت در مجاورت مرزهای سرزمین های اشغالی، بیش 

از گذشته، مستحکم شد. پیروزی محور مقاومت در سوریه، عالوه بر اینکه بشار اسد را در حکومت ابقا کرد، سبب شد حزب الله لبنان نیز بیش از 

گذشته در جنوب لبنان و مجاور مرزهای رژیم صهیونیستی قدرتمند شود. به عبارت دیگر، بعد از پیروزی محور مقاومت بر داعش، سوریه و در رأس 

آن بشار اسد که همواره به دلیل اشغال بلندی های جوالن از سوی صهیونیست ها با این کشور تعارض دارد، همچنان در رأس قدرت ماند. اما موضوع 

مهم تر برای رژیم صهیونیستی، مستحکم شدن حضور ایران در سوریه است. عالوه بر این، حزب الله لبنان نیز که نقش مهمی در پیروزی بر داعش بر 

عهده داشت، با کسب تجارب مهمی از میدان جنگ، بیش از گذشته، قدرتمند و مستحکم در شمال رژیم صهیونیستی ابقا شد. به این مصائب رژیم 

صهیونیستی باید جبهۀ حماس را نیز درون سرزمین های اشغالی اضافه نمود. 

به طور کلی از نظر صهیونیست ها، تهدید ایران، آخرین و یگانه تهدید برای موجودیت آیندۀ رژیم صهیونیستی محسوب می شود. ایران سبب طرح 

تهدید واقعی برای این کشور در همۀ زمینه های امنیتی شده است. برنامۀ هسته ای ایران و گسترش نفوذ آن در غرب آسیا و محور شیعه که از جنوب 

به خلیج فارس و تا یمن و حتی باب المندب و از شمال تا بند الذقیه در سوریه می رسد، تهدیدی جدی برای آن ها محسوب می شود. عالوه بر این، 

ایران آرمان خود و گروه های نیابتی قدرتمند خود را نابودی رژیم صهیونیستی می داند. پس، تحوالت ژئوپلیتیکی ناشی از ژئوکالچر شیعه، بیش از 

همۀ زمان ها، رژیم صهیونیستی را محاصره و محاط در تهدید کرده است. اهمیت این موضوع در سلسله مراتب تهدیدات رژیم صهیونیستی از سند 

راهبردی این کشور مشخص است. در این سند که در سال 2016 انتشار یافت، جمهوری اسالمی ایران و حضور آن در سوریه و نیز حزب الله اولین 

و مهم ترین تهدید معرفی شده اند که بر لزوم مقابله با آن ها و بازدارندگی در مقابل آن ها تأکید اساسی شده است.

شبکه ای از ائتالف های منطقه ای؛ تالش برای موازنۀ تهدید منطقه ای در برابر ایران

تحوالت موسوم به بیداری اسالمی در عین حال که برای رژیم صهیونیستی، به سبب قدرتمند شدن محور مقاومت تهدیدزا بود، سبب طرح فرصت نیز 

شد. قدرتمند شدن ایران دستمایه ای برای سیاست های منطقه ای رژیم صهیونیستی شد. این کشور با بزرگ نمایی تهدید ناشی از ایران برای پادشاهی های 

محافظه کار عربی، در حال هموار کردن راه خود برای ورود به بازی های استراتژیک منطقه ای است.
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 رژیم صهیونیستی از فردای پیروزی ایران بر محور تروریسم تکفیری و ابقای بشار اسد در سوریه، جنگ روانی شدیدی را در سطح منطقه با 

مضمون تهدید ناشی از ایران به راه انداخت. به عبارت دقیق تر، ایران هراسی در گفتمان رژیم صهیونیستی، رشد و تأثیری روزافزون داشته و گاه به یکی از 

ابزارهای اساسی آن در راستای نیل به اهداف خود در منطقه بدل گشته است. اما همان طور که ذکر شد، این روند، ارتباط معناداری با گسترش قدرت 

منطقه ای ایران در یک دهۀ گذشته دارد. درست به همان میزان که قدرت محور مقاومت به رهبری ایران افزایش پیدا کرده است، در آن سوی محور، 

استفادۀ ابزاری از ایران هراسی از سوی رژیم صهیونیستی نیز افزایش یافته است. 

در چند سال اخیر، شمار فزایندۀ تماس های پنهانی صهیونیست ها با کشور های عربی و مسلمان منطقه و جهان را شاهد بوده ایم؛ اما موضوع 

جالب توجه این است که تا پیش از این، رژیم صهیونیستی با هیچ یک از کشورهای عربی روابط دیپلماتیک در هیچ سطحی نداشته است. اینکه در 

شرایط حاضر روابط اعراب و رژیم صهیونیستی بر محور عربی _ عبری در حال شکل گیری و مستحکم شدن در قالب روابط استراتژیک است، تأثیر 

تهدید ایران و ایران هراسِی ناشی از آن است.

 یکی از کسانی که آگاهانه می کوشد از این شرایط، در بازی های استراتژیک منطقه ای، حداکثر استفاده را به نفع رژیم صهیونیستی ببرد، کسی 

نیست جز بنیامین نتانیاهو. نتانیاهو تالش می کند با استفادۀ ابزاری از این شرایط، به طور فعاالنه، از وضعیت موجود برای تقویت موقعیت رژیم 

صهیونیستی، به عنوان پایگاه و خط دفاعی منطقه ای و آهن ربایی برای جذب همۀ آن هایی که از ایران می ترسند، استفاده کند. نتانیاهو از همان ابتدا با 

آگاهی از شرایط ناشی از محاصرۀ رژیم صهیونیستی توسط محور مقاومت، فعاالنه و با استفاده از ایران هراسی، در راستای خروج رژیم صهیونیستی 

از انزوا و محاصرۀ منطقه ای قدم برداشت. نقطۀ تمرکز نیز بر محوِر دوستی و نزدیکی با پادشاهی های سّنی و محافظه کار عرب بود که همواره از ایران 

و امواج انقالبی آن هراس داشته اند. 

با این اوصاف، ایران هراسی یکی از دارایی بسیار مهم استراتژیک رژیم صهیونیستی به شمار می رود و دو هدف بسیار مهم را دنبال می کند. این 

اهداف استراتژیک در نگاهی کلی عبارت اند از:

1. تالش برای انزوای حداکثری ایران در نظم منطقه ای غرب آسیا؛

2. تشکیل ائتالفی گسترده و فراگیر در سطح منطقه با حضور و همراهی کشورهای عربی.

موضوع مهم و استراتژیک برای رژیم صهیونیستی تشکیل شبکه ای از ائتالف های منطقه ای با کشورهای عربی برای مقابله با جمهوری اسالمی ایران 

و حصار ناشی از محور مقاومت به رهبری آن در مجاورت مرزهای سرزمین های اشغالی است. آن ها  می کوشند در آینده ای نزدیک و در کوتاه مدت، 

با برقراری روابط استراتژیک با کشورهای عربی با کمک امریکا، جمهوری اسالمی ایران را در بازی های استراتژیک منطقه ای تحت فشار قرار دهند. 

در سند راهبردی جدید آن ها در سال 2016، بر این مهم، تأکید اساسی شده است. در این سند بر همکاری رژیم صهیونیستی با کشورهای غرب 

آسیا برای خروج از انزوا تأکید بسیاری شده است. این استراتژی مسبوق به سابقه است. بن گورین نخستین کسی بود که با طرح دکترین پیرامونی و با 
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نزدیکی به ایران و ترکیه و اتیوپی در سال های اولیه حیات رژیم صهیونیستی، خواهان شکل گیری گروه کشورهای متحد در برابر اعراب بود. حال بعد 

از گذشت چندین دهه، این استراتژی بار دیگر در دستورکار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. اما در حال حاضر برای موازنۀ بازدارندگی با جمهوری 

اسالمی ایران، برقراری روابط استراتژیک با کشورهای عربی مدنظر است و رژیم صهیونیستی، فعاالنه، ایجاد روابط دوستی با کشورهای عربی را در 

دستورکار قرار داده است. 

بود. در مراسمی که در  امارات متحدۀ عربی و کشور بعدی بحرین  رابطه،  برقراری  برای  برای رژیم صهیونیستی، نخستین کشور هدف 

15سپتامبر2020 در کاخ سفید و در حضور ترامپ برگزار شد، توافق تاریخی میان رژیم صهیونیستی و این دو کشور عربی رسمی شد. دیگر کشوری 

که در منتها علیه جهان عرب قرار دارد و در صف برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است، پادشاهی عمان است. این کشور تحت فشار امریکا 

و امارات و بحرین برای برقراری روابط با صهیونیست ها قرار دارد. دراین باره، روزنامۀ صهیونیستی هیوم، به نقل از مقامات ارشد عربی مدعی شده 

است عمان به زودی رژیم صهیونیستی را به رسمت شناخته و با آن توافق خواهد کرد؛ اما عربستان سعودی مهم ترین کشور عربی است که در تدارک 

عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی است. بدون شک، اینکه امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی توافق کرده اند، بدون چراغ سبز ریاض نبوده 

است. اینکه چرا تا به االن عربستان سعودی عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی را رسمی نکرده است، به شرایط داخلی این کشور برمی گردد. 

حکام عربستان سعودی به دنبال حرکت گام به گام و آهسته برای جلب رضایت عمومی با اقدام خود هستند. به نقل از روزنامۀ هاآرتص، گفته ها حکایت 

از این موضوع دارند که در دیدار اخیر بن سلمان و نتانیاهو  در حضور مایک پمپئو در شهر نئوم، شاهزادۀ سعودی در پاسخ به درخواست وزیر خارجۀ 

امریکا برای رسمی کردن روابط دوجانبۀ رژیم صهیونیستی و عربستان، از شرایط داخلی این کشور برای اعالم این موضوع ابراز نگرانی کرده و خواستار 

اعطای زمان بیشتری برای اعالن رسمی این موضوع شده است. در انتها، قطر، کویت، سودان و جیبوتی را نیز باید به صف کشورهای عربی متحد 

رژیم صهیونیستی در آینده ای نزدیک اضافه کرد. این مهم به دلیل تبعیت کشورهای نام برده از سیاست های منطقه ای عربستان سعودی است. گرچه 

روابط قطر و عربستان در چند سال گذشته بر محور تعارض قرار دارد، دیر یا زود، قطر نیز به صف کشورهای عربی خواهد پیوست. 

 محدود به کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس نیست. این کشور در غرب 
ً
اما تالش های رژیم صهیونیستی در نظم منطقه ای غرب آسیا صرفا

جمهوری اسالمی ایران، یعنی در کردستان عراق نیز در چند سال اخیر تالش های خود را برای مستحکم کردن پایه های حضور خود در این منطقه 

آغاز کرده است. در غرب آسیا، رژیم صهیونیستی یگانه حامی تشکیل دولت مستقل کردی است و در چهارچوب دکترین امنیتی خود می کوشد با 

حمایت از استقالل کردستان، بستر الزم را برای نفوذ خود در این منطقه فراهم کند. بر کسی پوشیده نیست که مهم ترین هدف صهیونیست ها از نفوذ 

در کردستان عراق، نزدیکی به مرزهای مهم ترین دشمن خود، یعنی جمهوری اسالمی ایران است. آن ها از این اقدام خود سه هدف استراتژیک را 

دنبال می کنند:

رد؛
ُ
1. ایجاد بحران های امنیتی برای جمهوری اسالمی ایران با حمایت از جنبش های استقالل طلبانه ک

2. گسترش عمق استراتژیک خود؛
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3. زمینه سازی برای ایجاد پایگاه عملیاتی برای موساد علیه ایران.

در مجاورت مرزهای شمالی ایران نیز در جمهوری آذربایجان در چند سال گذشته، رژیم صهیونیستی حضور پررنگی داشته است. آذربایجان یکی از 

مشتری های ثابت تسلیحات صهیونیستی محسوب می شود. به نقل از انستیتو تحقیقات صلح استکهلم، 60 درصد از تسلیحات و تجهیزات وارداتی 

آذربایجان به رژیم صهیونیستی تعلق دارد. حضور پررنگ پهپادهای رژیم صهیونیستی در برتری نیروهای آذری بر ارمنی در طول نبرد اخیر قره باغ 

نقش مهمی داشت. اما آنچه برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت دارد، تهدیدات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی در مجاورت مرزهای شمالی 

کشور است. بیشترین تهدید مربوط به سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی است که در نزدیکی پایتخت ایران دارای مکانی مناسب برای فعالیت ها 

و عملیات های خود است. صهیونیست  ها به دلیل داشتن نگرانی جدی از برنامۀ اتمی ایران هرگونه تالشی را برای مقابله با آن مجاز می شمارند. گرچه 

این کشور به دلیل ترس از پاسخ احتمالی ایران تاکنون برنامۀ نابودی تأسیسات اتمی ایران را عملیاتی نکرده است، بر کسی پوشیده نیست که در صورت 

افزایش تنش هسته ای و حرکت ایران به سمت غنی سازی با غنای بیشتر، این کشور ریسک حمله به تأسیسات ایران را متقبل می شود. دلیل پذیرش 

این ریسک هم این است که رژیم صهیونیستی از هیچ تالشی برای نابودی تهدیدات محیط پیرامونی خود کوتاهی نخواهد کرد. پیرو همین موضوع 

به نظر می رسد با توجه به ُبعد مسافت رژیم صهیونیستی با ایران، این کشور در نظر دارد در صورت عملیاتی شدن حمله به تأسیسات اتمی ایران، از 

فرودگاه های جمهوری آذربایجان استفاده کند. بعد از سفر نتانیاهو در سال 2016 به باکو گزارش هایی رسید مبنی بر اینکه دو کشور توافق کرده اند در 

صورت درگیری ایران با رژیم صهیونیستی، صهیونیست ها از فرودگاه های آذربایجان استفاده کنند. این اقدام با توجه به رابطۀ نزدیک دو کشور موضوعی 

غیرمحتمل نیست؛ چنان که الهام علی اف دراین باره گفته است رابطۀ کشورش با رژیم صهیونیستی همانند کوه یخی است که 90 درصد آن زیر آب 

و فقط 10 درصد آن مشخص است.

به طور کلی، رژیم صهیونیستی در تالش است با شکل دهی به شبکه ای از ائتالف های منطقه ای، ضمن تالش برای خروج از تنگنای امنیتی ناشی 

از حضور محور مقاومت در مجاورت مرزهای خود، موازنۀ قدرت منطقه ای را نیز به ضرر جمهوری اسالمی ایران تغییر دهد.

شکل1. نقشۀ راه شبکۀ ائتالفی رژیم صهیونیستی در آیندۀ نظم منطقه ای غرب آسیا
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تحلیل آثار و پیامدهای امنیتی شبکه سازی منطقه ای رژیم صهیونیستی برای جمهوری اسالمی ایران

همگان به یاد دارند که بعد از توافق تاریخی کمپ دیوید،1 مصر تا چندین سال، عالوه بر فشار سیاسی کشورهای اسالمی، تحت انزوای شدید 

منطقه ای قرار گرفت. اینکه در شرایط حاضر چه شده است که کشورهای نام بردۀ عربی در صف برقراری روابط دوستی با صهیونیست ها به دنبال 

سبقت از یکدیگرند، از موضوعی مهم حکایت دارد و آن، موفقیت رژیم صهیونیستی در پروژۀ ایران هراسی است. اما این روند امنیتی جدید که رژیم 

صهیونیستی مجری آن در آینده ای نزدیک در منطقه است، چه پیامدهایی برای جمهوری اسالمی ایران دارد؟ برای پاسخ به این پرسش در ادامه به دنبال 

تبیین آثار و پیامدهای این موضوع در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواهیم بود. 

اقتصادی

در چهار سال گذشته، امریکا در چهارچوب کارزار فشار حداکثری، فشار بی سابقه و طاقت فرسایی را علیه سیستم اقتصادی ایران اعمال کرده است. 

گرچه ترامپ به نتیجۀ دل خواه نرسید و در ادامه در انتخابات نیز قافیه را به جو بایدن دمکرات باخت، بر کسی پوشیده نیست که از یک سو فرایند لغو 

تحریم های امریکا موضوعی پیچیده و زمان بر است و از سوی دیگر با روی کارآمدن بایدن به دلیل اینکه اکثریت سنا با جمهوری خواهان است، هرگونه 

تالش احتمالی برای گشایش مالی و اقتصادی به نفع ایران با چالش و محدودیت از سوی آنان روبه رو خواهد شد. صهیونیست ها با آگاهی از چنین 

شرایطی از یک سو به دنبال این اند که با تنش آفرینی در روابط ایران و امریکا، امکان مذاکرۀ مجدد را از بین برده و در نتیجه، فشار ناشی از تحریم ها بر 

اقتصاد ایران را حفظ کنند. رژیم صهیونیستی با حضور فعال در بخش های تجاری و مالی کشورهای عربی همچون امارات، به دنبال شناسایی روزنه ها 

و کانال های مالی ایران برای دورزدن تحریم ها و ارائۀ آن ها به ترامپ برای وضع تحریم های جدید در دو ماه آینده است. برای مثال، در بحبوحۀ برقراری 

1.  . Camp David Accords
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روابط رژیم صهیونیستی و بحرین، این کشور به بهانۀ طرح مخفیانۀ ایران برای دورزدن تحریم ها توسط فیوچر بانک ایران در بحرین، دارایی های این 

بانک را مصادره و از ادامۀ فعالیت آن جلوگیری کرد. 

در کنار این موضوع، رژیم صهیونیستی تالش خواهد کرد با سرازیر کردن تسلیحات خود به بازار کشورهای عربی، عالوه بر کسب سود مالی الزم، 

اهرم مهم دیگری را نیز برای ایجاد توازن قدرت علیه ایران در اختیار بگیرد. برای مثال، امارات و عربستان دو تا از معاندان مهم منطقه ای ایران هستند 

که مسلح شدن آنان به تسلیحات باکیفیت رژیم صهیونیستی به ضرر ایران خواهد بود. 

 مجموع این اقدامات از نظر صهیونیست ها از آنجا اهمیت دارد که شرایط ناشی از سایۀ سنگین تحریم ها و نابه سامانی اقتصادِی متعاقب آن با 

ایجاد چالش های اجتماعی و سیاسی در ایران و همچنین محدودیت های مالی برای این کشور باعث خواهد شد توانایی ایران برای نقش آفرینی در 

سطح نظم منطقه ای در غرب آسیا کاهش پیدا کند. از نظر صهیونیست ها، این روند در ایجاد موازنۀ بازدارندگی در مقابل ایران نقش مهمی خواهد 

داشت. 

امنیتی

توانایی تکنولوژیک، نظامی، سایبری و اطالعاتی رژیم صهیونیستی واقعیتی تلخ و در عین حال نگران کننده است که باید به آن اذعان کرد. با عادی سازی 

عمال 
َ
روابط محور عربی _ عبری باید این واقعیت محتمل در آیندۀ نزدیک را در نظر بگیریم که از این پس، توانایی های نام بردۀ رژیم صهیونیستی برای ا

خصمانه علیه جمهوری اسالمی ایران در مجاورت مرزهای ایران قرار خواهد گرفت. نیروهای اطالعاتی رژیم صهیونیستی از این پس می توانند 

در نقطه ای نزدیک تر به مرزهای ایران، یعنی در امارات، بحرین و سایر کشورهای عربِی هم مرز با ایران، حضور داشته باشند. این موضوع برای 

صهیونیست ها به دلیل اهمیت استراتژیک آن برای ایجاد موازنۀ تهدید در برابر ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. 

بنیامین نتانیاهو پس از رسمی شدن توافق امارات و رژیم صهیونیستی در بیانیه ای رسمی از یوسی کوهن، رئیس کنونی موساد، به سبب نقشش در 

پیشبرد توافق تشکر کرد. موضوع جالب توجه این است که سرپرستی هیئت رژیم صهیونیستِی اعزامی به امارات نیز بر عهدۀ یوسی کوهن بود. همچنین 

به نقل از روزنامۀ نیویورک تایمز، کوهن در یک سال اخیر سفرهای متعددی به کشورهای عربی از جمله قطر، امارات، بحرین و عربستان کرده است. 

کوهن حتی در جریان دیدار محرمانه و غیررسمی سه جانبۀ بن سلمان، نتانیاهو و پمپئو نیز حضور داشته است. به طور کلی، حضور پررنگ سیستم 

اطالعاتی رژیم صهیونیستی و عناصر آن در روند عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی، از سناریویی شوم حکایت می کند که آن نیز 

تالش موساد برای استقراریافتن در مجاورت مرزهای ایران است. خبرگزاری آناتولی ترکیه دراین باره از تالش امارات و رژیم صهیونیستی برای تأسیس 

پایگاه جاسوسی در جزیرۀ سقطری، واقع در یمن، بر علیه ایران خبر داد. این نگرانی مهم زمانی ملموس تر و عینی تر خواهد شد که اقدامات خصمانۀ 

 ترور 
ً
گذشتۀ رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته ای کشور و اقدامات اخیر این کشور مانند خراب کاری در نطنز، آتش سوزی در پارچین و اخیرا

شهید فخری زاده را در ذهن تداعی کنیم. به نظر می رسد در آیندۀ نزدیک و در صورت ادامۀ تنش هسته ای ایران و امریکا و افزایش توان غنی سازی ایران، 
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این اقدامات رژیم صهیونیستی به دلیل تأثیراتش در تسهیل  شرایط حضور رژیم صهیونیستی در مجاورت مرزهای ایران، بیش از گذشته، تکرار شود. 

سیاسی

رژیم صهیونیستی می کوشد با ایجاد رخنه در محور هم گرایی کشورهای اسالمی حول موضوع آرمان فلسطین، این مهم را به مسئله ای حاشیه ای و 

 ایرانی تبدیل کند. به عبارت دقیق تر، برقراری روابط دیپلماتیک و سیاسی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، از یک طرف به معنای دور شدن 
ً
صرفا

صهیونیسم خود، بیش 
ّ

آن ها از آرمان فلسطین و از سوی دیگر انزوای ایران در غرب آسیاست. بنابراین، جمهوری اسالمی ایران در تداوم سیاست ضد

از پیش، تنها و منزوی خواهد شد. همچنین، متعاقب این موضوع، رژیم صهیونیستی تالش خواهد کرد این را در جامعۀ جهانی به کرسی بنشاند که 

ایران مهم ترین مانع بر سر صلح عربی _ عبری است.

جمع بندی

جمهوری اسالمی ایران مهم ترین تهدید علیه رژیم صهیونیستی محسوب می شود و این مهم همواره در مهم ترین اسناد راهبردی و دکترین های نظامی 

این رژیم انعکاس یافته است. در طول چهار دهۀ گذشته، متعاقب معمای امنیتی ناشی از وجود جمهوری اسالمی ایران برای رژیم  صهیونیستی، 

مهم ترین هدف این کشور در مواجهه با جمهوری اسالمی ایران، به عنوان مهم ترین هماورد منطقه ای، حفظ توازن بازدارندگی بوده است. این کشور 

همواره تالش کرده است برای برقراری توازن بازدارندگی با جمهوری اسالمی ایران، با رویکردی تهاجمی، مسیر خود را برای ورود به بازی های 

استراتژیک منطقه ای هموار کند. به نظر می رسد این اقدام از طریق شکل گیری محور عربی _ عبری در حال فعلیت یافتن است. بر مبنای عادی سازی 

روابط با کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی در نظر دارد شبکه ای از ائتالف های منطقه ای را در راستای برقراری توازن بازدارندگی با جمهوری اسالمی 

ایران ایجاد کند. ابزار رژیم صهیونیستی برای تحقق این هدف نیز عادی سازی روابط خود با اعراب و وارد کردن آنان به شبکۀ منطقه ای خود علیه ایران 

است. ایران هراسی و ترس کشورهای عربی از ایران، سنگ بنای معماری جدید رژیم صهیونیستی برای نظم منطقه ای غرب آسیا در چند سال آینده 

است.
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- ذاکریان، مهدی و دیگران)1399(، تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید رژیم صهیونیستی ، فصلنامه مطالعات مطالعات بین المللی، 

سال شانزدهم، شماره چهارم.

- اخوان کاظمی و دیگران)1396(، تحلیل رابطه رژیم صهیونیستی و کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسالمی ایران، جستارهای 

سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره چهارم.

- سند 2016 و 2020 راهبردی رژیم صهیونیستی.

- سهرابی، محمد و جنتی، احسان)1394(، اولویت های سیاست خارجی و امنیتی رژیم صهیونیستی در فضای نوین منطقه ای، فصلنامه 

مطالعات روابط بین الملل.

- رستمی راد، هادی )1393(، استراتژی امنیتی بگین و سیاست خارجی رژیم صهیونیستی نسبت به کشورهای پیرامون، فصلنامه 15 خرداد، سال 

یازدهم، شماره سی و نه.
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