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رژیم  صهیونیستی و معادلۀ مقابله با ایران در بازی های استراتژیک غرب آسیا 

)فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم(

مقدمه

اوضاع محیطی رژیم  صهیونیستی در میان تمامی کشورهای دنیا و کشورهای منطقۀ خود بسیار پیچیده است. 
رژیم  صهیونیستی همچون کشوری که راه به آب های آزاد ندارد، محاط در تهدید است. این مهم به معمای امنیتی 
فوق العاده جدی برای رژیم  صهیونیستی تبدیل شده است که تمامی سیاست ها و اهداف آن را تحت تأثیر قرار 
داده است؛ پس هرگونه تحلیل اقدامات و سیاست های این رژیم  جعلی، بدون توجه به این پیش زمینه، با اشکال 

روبه روست.
تخاصم جمهوری اسالمی ایران و رژیم  صهیونیستی، گرچه به تقابل مستقیم نظامی ختم نشده است، هر دو 
به گونه ای  تا آستانۀ درگیری پیش  رانده است. اوضاع محیطی منطقه در زمانۀ حاضر  بارها  بازیگر منطقه ای را 
است که این دو را در نقطۀ اوج تنش با یکدیگر قرار داده است. ترور شهید فخری زاده، خراب کاری های چند 
وقت اخیر در نطنز و حمله به کشتی های تجاری جمهوری اسالمی ایران توسط رژیم  صهیونیستی از دیگر عوامل 
تشدیدکنندۀ تنِش مابین دو کشور در چند وقت اخیر است. این گزارش ابتدا با درنظرگرفتن اوضاع یادشده به دنبال 
واکاوی و تبیین اقدام خصمانۀ اخیر رژیم  صهیونیستی و سپس ارائۀ سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله 

با اقدامات تهاجمی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران است.
یافته ها و نتایج تحلیلی

استراتژی امنیتی بگین؛ چراغ راهنمای سیاست ها و اقدامات رژیم  صهیونیستی در غرب آسیا

تأمین امنیت برای رژیم  صهیونیستی با توجه به اوضاع محیطی پیچیده و آشوبناکی که روزبه روز حلقۀ محاصره را 
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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 نمودن این اصل است. این روند سبب شده است 
تأمین امنیت و رفع تهدیدات، دغدغۀ اصلی دولتمردان  صهیونیستی از ابتدا تاکنون باشد. حل این دغدغۀ امنیتی 

تنها با این راهکارها امکان پذیر است:
1. تقویت توان نظامی؛

2. جلوگیری از ارتقای توان نظامی کشورهای پیرامونی.
نقطه عطف در کانون تصمیم گیری رهبران رژیم  صهیونیستی برای غلبه بر معظل امنیتی حادث شده برای آن ها در 
غرب آسیا، ظهور مناخیم بگین1 است. چنانچه روند تحوالت قبل از روی کارآمدن بگین در رژیم  صهیونیستی را 
مدنظر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد رژیم  صهیونیستی دوره ای سراسر آشوب و تهدید را پشت سر گذاشته است. 
تجربۀ تلخ جنگ 197۳ که لطمات جبران ناپذیری بر پیکرۀ رژیم  صهیونیستی وارد کرد، نمونه ای از رخدادهای 
این دوره است. رژیم  صهیونیستی در این جنگ، به دلیل غافل گیرشدن و نادیده انگاشتن اصل توازن بازدارندگی، 
تاوان سخت و سنگینی برای آن پرداخت کرد. با توجه به این تجربه و در چنین اوضاعی، مناخیم بگین وارد 

عرصۀ تصمیم گیری شد.
مناخیم بگین با درس گرفتن از تجارب گذشته، این اصل را تا به امروز در تاروپود رژیم  صهیونیستی تنیده 
است که این رژیم نباید تحت هیچ وضعیتی، حاضر به پذیرش ریسک و تهدید در محیط پیرامونی خود باشد و 
همواره باید توازن بازدارندگی، مدنظر رهبران رژیم  صهیونیستی باشد. آن ها باید به هر قیمتی و با هر ابزاری و با 
نابودی نقاط تهدید در محیط اطرف خود، توازن تهدید را دوباره برقرار کنند. از آن زمان به بعد، سنگ بنای طرز 
فکر و چهارچوبی در رژیم  صهیونیستی بنیان گذاشته شد که بر اساس آن این رژیم باید برای نابودی تهدیدات، 
به راحتی، به اقدامات دیوانه وار دست زند. بر اساس این استراتژی، رژیم  صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف 
خود، طیف متنوعی از اقدامات، از ترور گرفته تا حملۀ نظامی و نابودی نقاط هدف در خارج از مرزهای خود را 
در دستورکار قرار می دهد. این اقدامات، همه، در افکار و مشی مناخیم بگین ریشه دارد. نمونه ای از اهمیت ترور 
و تروریسم دولتی در نزد  صهیونیست ها، طرز بیان بگین در آغاز یکی از سخنرانی هایش در نیویورک است. او 

سخنرانی اش را با این جمله آغاز کرد: »من یک تروریست سابق هستم!«
از آنجا که عملیاتی نمودن استراتژی بگین نیازمند دسترسی به اطالعات پنهان کشورهای حریف است، استفاده 
از سرویس های اطالعاتی برای جمع آوری و پردازش اطالعات از اهمیت اساسی برخوردار است. درست به همین 

1. Menachem Begin
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دلیل است که سازمان اطالعاتی موساد بازوی امنیتی قوی سیاست خارجی رژیم  صهیونیستی محسوب می شود. 
بدون شک، موساد یکی از سرویس های اطالعاتی بسیار فعال در سطح تغییر و تحوالت نظم منطقه ای در غرب 
آسیاست. این سازمان، ابزارها و روش های مختلفی برای عملیاتی نمودن استراتژی بگین اتخاذ می کند که برخی از 

این روش ها و ابزارها عبارت اند از:
1. تطمیع: همکاری با رژیم  صهیونیستی و چشم پوشی از فعالیت در اهداف تهدیدکنندۀ امنیت صهیونیست ها؛

2. تهدید: ارسال بستۀ پستی و بمب های صوتی برای هدف و خانوادۀ آن ها به عالوۀ گرفتن مواضع تهدیدکننده 
در رسانه ها؛

۳. اقدام: این روش دربرگیرندۀ چند مؤلفه است:
)1( سیاسی: تحریم ها و فشارهای سیاسی، از جمله محکومیت در مجامع جهانی به کمک امریکا؛

)2( صنعتی: خراب کاری صنعتی، ارسال قطعات معیوب و ارسال ویروس و بدافزار؛
)۳( نظامی: ربایش، قتل، ترور، انفجار بمب، تخریب تأسیسات مدنظر و بمباران.

استراتژی امنیتی بگین، برنامۀ هسته ای ایران و تالش برای موازنۀ بازدارندگی

ایران مهم ترین هماورد و معاند جهانی و منطقه ای رژیم  صهیونیستی محسوب می شود که تهدیدی جدی را متوجه 
بقای این کشور کرده است. ایران مهم ترین رسالت منطقه ای خود را نابودی این رژیم  جعلی می داند. در مقایسه با 
سایر بازیگران منطقه ای، رژیم  صهیونیستی بیشترین و طوالنی ترین تقابل و تخاصم را با ایران دارد. نقطه عطف و 
مهم ترین هدف رژیم  صهیونیستی در تقابل با جمهوری اسالمی، حفظ توازن بازدارندگی است. به طور دقیق، تمام 

اقدامات این رژیم علیه ایران حول محور حفظ توازن بازدارندگی خالصه می شود.
اما موضوع مهم در ارتباط با تقابل ایران و رژیم  صهیونیستی، تغییر راهبرد این رژیم برای مقابله با ایران در 
مقایسه با سایر کشورهای منطقه است. به عبارت دقیق، رژیم  صهیونیستی دکترین امنیتی بگین را در مواجهه با 
ایران بازنگری کرده است. این مهم به این دلیل است که ایران در مقایسه با عراق، سوریه، مصر و... هماوردی 
قدرتمندتر و خطرناک تر محسوب می شود. اگر برای رژیم  صهیونیستی، امکان تقابل مستقیم نظامی با سوریه، مصر 
و... وجود داشت، در ارتباط با ایران، این موضوع به کل متفاوت است.  به همین دلیل نیز استراتژی بگین در ارتباط 
با ایران بازنگری شد. استراتژی بگین در ارتباط با ایران، به دلیل اینکه امکان تقابل مستقیم نظامی به دلیل تبعات 
سنگین آن برای رژیم  صهیونیستی به سادگی میسر نیست، به عملیات جاسوسی، خراب کاری، حملۀ نظامی سایبری 
و ترور دانشمندان هسته ای معطوف شده است. گرچه رژیم  صهیونیستی موفق شده است به سالح هسته ای مجهز 
شود و ایجادکنندۀ عدم تقارن راهبردی با ایران باشد، نابرخورداری از عمق راهبردی مناسب به پاشنه آشیل این 
کشور در مقابل قدرت موشکی ایران بدل شده است. رژیم  صهیونیستی 22،1۴5 کیلومترمربعی )تقریبًا برابر با 
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استان بوشهر و حتی کوچک تر از آن( در مقابل ایرانی قرار دارد که 1،6۴8،195 کیلومترمربع است.
وضعیت یادشده سبب شده است هم زمان با مطرح شدن برنامۀ هسته ای ایران، رهبران رژیم  صهیونیستی گرفتار 
نگرانی فوق العاده عمیقی شوند. از نظر آن ها، برای ایرانی که آرمان نابودی رژیم  صهیونیستی را دنبال می کند، 
مخالفان  از  آن ها  نیز  دلیل  همین  به  است.  مخاطره آمیز  رژیم،  این  برای  سطحی  هر  در  هسته ای  برنامۀ  اساسًا 
سرسخت توافق هسته ای )برجام( محسوب می شدند که امکان غنی سازی را هرچند اندک برای ایران به رسمیت 
نظر رژیم  صهیونیستی، هر  از  ایران هستند.  اتمی  برنامۀ  کامل  برچیده شدن  می شناخت. صهیونیست  ها خواهان 
نخست وزیری که در راستای نابودی تهدیدات ناشی از ایران در محیط پیرامونی این کشور به استراتژی بگین 

پایبند نباشد، از وظایف خود کوتاهی کرده است. 
ایران از سوی   از آنجا که امکان حملۀ نظامی و تکرار سناریوی تأسیسات هسته ای سوریه و عراق1 برای 
و  ترور  و صنعتی،  سایبری  به خراب کاری  ایران  برای  را  بگین  استراتژی  تل آویو  نیست،  میسر   صهیونیست ها 
جاسوسی معطوف کرده است. در این رژیم، مسئولیت اصلی برنامۀ هسته ای ایران بر عهدۀ موساد قرار دارد. این 
سازمان نظارت کاماًل دقیقی بر برنامۀ هسته ای ایران دارد؛ اما نقطه عطف در اقدامات موساد علیه برنامۀ اتمی ایران 
به زمان ریاست مئیر داگان2 بر این سازمان برمی گردد. از این زمان، اصول زیر به تبعیت از استراتژی بگین راهنمای 
عمل موساد در مواجهه با ایران شد: نخست اینکه حمله به ایران باید آخرین گزینۀ رژیم  صهیونیستی باشد؛ دوم 
اینکه قبل از حمله باید تمام گزینه های دیگر علیه ایران آزموده شود؛ سوم اینکه رژیم  صهیونیستی باید تالش کند 
برای ایجاد موازنۀ بازدارندگی در مقابل ایران، تقابل خود با این کشور را به موضوعی جهانی تبدیل کند. سرانجام، 
رژیم  صهیونیستی برای ایجاد موازنه و اقدام علیه ایران باید همراهی امریکا با خود را داشته باشد. به تبعیت از این 

موارد، موساد اقدامات مختلفی علیه ایران و به طور خاص، برنامۀ اتمی آن به انجام رسانده است. 
برای تبیین اقدامات چند وقت اخیر رژیم صهیونیستی، دو سطح تحلیل را می توان در نظر گرفت که عبارت اند 

از:
سطح تحلیل داخلی: اقدامی برای بازبرقراری و موازنۀ بازدارندگی در برابر ایران

از منظر این سطح تحلیل، اقدامات رژیم صهیونیستی در ادامۀ سلسله اقدامات این کشور تحت عنوان پیشگیری 
بازدارندگی در مقابل رقبا و معاندان منطقه ای تل آویو، قابل تفسیر و  بازبرقراری و موازنۀ  هدفمند در راستای 

1. رژیم  صهیونیستی در سپتامبر 2007 برنامۀ اتمی سوریه را در دیرالّزور نابود کرد. همچنین، آن ها در ژوئن 1981 در بحبوحۀ جنگ با ایران، تأسیسات اتمی عراق اوسیراک 

را نیز نابود کرد.

2. Meir Dagan
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تبیین است. در این راستا، صهیونیست ها طیف گسترده ای از اقدامات تروریستی را علیه عوامل و افراد مهم برنامۀ 
اتمی کشورهای محیط پیرامونی خود به انجام رسانده اند. ترور دانشمندان اتمی سوریه، عراق، مصر، لیبی و اخیراً 
جمهوری اسالمی ایران در همین راستا قرار دارد. برنامۀ ترور شهید فخری زاده نیز از دیگر تکه های این پازل 

امنیتی رژیم  صهیونیستی است. 
نقطۀ گریز  با  ارتباط معناداری  ایران  اتمی جمهوری اسالمی  برنامۀ  ترورهای  صهیونیست ها علیه دانشمندان 
اتمی ایران دارد. به عبارت دقیق تر، هر زمان که برنامۀ اتمی ایران با جدیت مسیر غنی سازی را طی کرده است، 
ترورهای رژیم  صهیونیستی نیز در دستورکار قرار گرفته است. از نظر آن ها، این اقدام موازی به این دلیل است 
که طی طریق ایران در مسیر غنی سازی با غنای باال به معنای نزدیک شدن این کشور به نقطۀ دستیابی به سالح 
اتمی است. از نظر آن ها، این روند به معنای نبود توازن تهدید در معادلۀ بازدارندگی به نفع رژیم  صهیونیستی است. 
ترورهای  صهیونیست ها در فاصلۀ سال های 1۳88 تا 1۳901 هم زمان با اوج گرفتن تنش میان ایران و غرب بر سر 
برنامۀ اتمی و پیشرفت سریع غنی سازی ایران مهم ترین شاهد برای این ادعاست. این روند با خروج امریکا از 
برنامۀ هسته ای و افزایش تنش مابین ایران و امریکا دوباره در دستورکار موساد قرار گرفته است. دقیقًا هم زمان 
با کاهش تعهدات گام به گام هسته ای ایران، اقدامات تروریستی و خراب کاری رژیم  صهیونیستی و موساد نیز 
در ایران افزایش پیدا کرده است. ادعای سرقت اسناد هسته ای ایران، انفجار مخزن گاز یکی از کارگاه های تولید 
سوخت مایع موشک های بالستیک در پارچین، خراب کاری های چند وقت اخیر در نطنز، ترور شهید فخری زاده 
و حمله به کشتی های تجاری ایران در این راستا قابل ذکر است. اقداماتی از این قبیل از سوی رژیم  صهیونیستی، 

صرفًا در راستای بازبرقراری و توازن تهدید در معادلۀ بازدارندگی این کشور با جمهوری اسالمی ایران است.
سطح تحلیل منطقه ای: تالش برای نابودی توافق هسته ای یا حداکثر سوختن کارت های بازی ایران در مذاکرات وین 

امریکا  قربانی تضاد و تنش های جناحی و حزبی در سیستم سیاسی  ایران و کشورهای غربی،  توافق هسته ای 
این مهم  اوباما  باراک  ایران، سرانجام دموکرات ها به رهبری  اتمی  برنامۀ  از سال ها تنش بر سر  شده است. بعد 
را در قالب توافق جامع هسته ای )برجام( در سال 2015 به نقطۀ پایان که سازش و مصالحه بود، رساندند. اما 
بنای توافق هسته ای از همان ابتدا سست و لرزان بود؛ چراکه این توافق مورد پذیرش عموم نخبگان سیاسی در 
امریکا، به خصوص جناح رقیب، یعنی جمهوری خواهان قرار نداشت. به همین دلیل نیز بود که با روی کارآمدن 
جمهوری خواهان به رهبری دونالد ترامپ، بنای برجام تبدیل به ویرانه ای کامل شد. نابودی توافق هسته ای قائم 
به شخص ترامپ نبود؛ بلکه به تضاد تاکتیکی حزبی در عرصۀ سیاست خارجی امریکا برمی گشت. دونالد ترامپ 

1. ترور شهید مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد و رضا قشقایی.
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انتخابات، خود را وابسته به  نه شخصیتی سیاسی داشت و نه پیشینه ای سیاسی در امریکا و درست در آستانۀ 
راهبردهای حزبی  منافع و  از  ناشی  برجام  از  زمینۀ خروج  او در  اقدامات  معرفی کرد؛ پس،  جمهوری خواهان 
جمهوری خواهان بود. جمهوری خواهان برخالف دموکرات ها به دنبال اعمال محدودیت بیشتر، نه تنها بر برنامۀ 
اتمی ایران که بر برنامۀ موشکی، سیاست های منطقه ای و مسئلۀ حقوق بشر در ایران هستند. به همین دلیل نیز 

آن ها از همان ابتدا مخالف توافق هسته ای 2015 بودند.
در چهار سال گذشته، ترامپ تالش گسترده ای در راستای کارزار فشار حداکثری و اجبار ایران به پذیرش دور 
جدید مذاکرات برای اعمال محدودیت های بیشتر در دستورکار قرار داد؛ اما این تالش ها نتیجه ای در بر نداشت. 
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، ترامپ وعده داد در ماه اول ریاست جمهوری خود در دور دوم، 
ایران را وادار به مذاکره خواهد کرد؛ اما در این زمینه نیز ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری قافیه را به جو بایدِن 
دموکرات باخت. در این اوضاع، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و جمهوری خواهان به دنبال ایجاد بستری 
هستند که توانایی احیای توافق هسته ای را از طرفین سلب کنند. گرچه جمهوری خواهان به دنبال توافقی بهتر با 
ایران هستند، رژیم صهیونیستی و عربستان با هم گرایی منافع به دنبال فراهم کردن شرایط برای رویایی و ایجاد تنش 
بین ایران و امریکا هستند که سایۀ سنگین ناشی از آن بر احیای توافق هسته ای سنگینی کند. به طور کلی، محور 
عربی، عبری و غربی تالش خواهند کرد با واردکردن ایران به دام و تلۀ بازدارندگی، ضربه ای اساسی به منافع این 
کشور در سطح داخلی و منطقه ای وارد کنند. هدف مهم آنان افزایش تنش بین ایران و امریکا با هدف نگهداشتن 
سایۀ سنگین تحریم ها بر اقتصاد ایران و خلع ید منطقه ای آن است. محور عربی عبری بر این اعتقاد است که توافق 
هسته ای و رفع تحریم ها با دراختیارگذاشتن منابع مالی، افزایش قدرت مانور ایران در بازی های راهبردی منطقه ای 
در غرب آسیا را در پی خواهد داشت. ازاین رو، فراهم آوری موقعیتی که تالش های منتج به احیای توافق هسته ای 

را تحت تأثیر قرار دهد، برای آنان از اولویت اساسی برخوردار است. 
به نظر می رسد خراب کاری ها و ترورهای اخیر، آخرین اقدام رژیم صهیونیستی و متحد پنهان منطقه ای آن، 
یعنی عربستان سعودی نباشد؛ بلکه حتی با احیای توافق هسته ای و به ثمرنشستن مذاکرات وین نیز آنان در آینده 
بنابراین، آنان در صورت احیای  به دنبال کامل کردن پازل خود، یعنی افزایش تنش مابین ایران و امریکا  باشند. 
ایران و امریکا را  با اقدامات مخرب خود، تنش مابین  توافق هسته ای تالش خواهند کرد در چهار سال آینده 
تقویت کنند و هدف آنان تحت الشعاع قرار دادن عایدات ایران از توافق هسته ای و در نهایت زمینه سازی برای 
انتخابات 202۴ امریکا و روی کارآمدن جمهوری خواهان در راستای ایجاد دور جدیدی از تنش هسته ای است. 
به طور کلی، همان  گونه که در چهار سال گذشته، تمام اقدامات تروئیکای اروپایی و محور روسی چینی به حفظ 
توافق هسته ای با امید تغییر کادر سیاسی در کاخ سفید در انتخابات 2020 و روی کارآمدن دموکرات ها با هدف 
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احیای توافق هسته ای معطوف بود، در چهار سال آینده، اقدامات محور عربی عبری بر ایجاد محدودیت در راستای 
احیای توافق هسته ای به امید تغییر کادر سیاسی در کاخ سفید در انتخابات 202۴ و روی کارآمدن جمهوری خواهان 

مخالف توافق هسته ای متمرکز است. 
سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی

پیشه کردن صبر و عقالنیت راهبردی 

این مهم به این معناست که جمهوری اسالمی ایران باید تالش کند خود را از واردشدن به بازی محور سه گانۀ 
غربی، عربی و عبری دور نگه دارد. آنان با ترور و اقداماتی از این قبیل به دنبال واردکردن ایران به دام و تله ای 
هستند که پیامد آن، تقابل مستقیم نظامی ایران با امریکاست. پس، جمهوری اسالمی ایران در چند سال آینده با 
اتخاذ صبر راهبردی باید اقدامات خود را در راستای پاسخ متقابل به اقدامات خصمانه آنان هوشمندانه و بر محور 
عقالنیت راهبردی قرار دهد. در عین حال، جمهوری اسالمی ایران باید آگاه و هوشیار باشد که همچون ماجرای 
شهادت سردار سلیمانی، در دام غافل گیری راهبردی معاندان خود گرفتار نشود. باید گفت معاندان منطقه ای و 
جهانی ایران بازی استراتژیک چندبعدی در قالب جنگ ترکیبی علیه ایران را مدنظر دارند؛ پس، این مهم نیازمند 

هوشیاری نهادهای مختلف امنیتی در کشور است.
نمایش پرستیژ دفاعی در معادلۀ بازدارندگی منطقه ای

جمهوری اسالمی ایران باید با رزمایش نظامی و موشکی خود، این پیام مهم را به معاندان منطقه ای خود ارسال 
احتمالی است. قطعًا چنین  اقدامات خصمانۀ  تهدیدات و  به  پاسخ دادن  برای  باالترین سطح ممکن  کند که در 
اقدامی با نمایش پرستیژ دفاعی ایران سبب خواهد شد در معادلۀ بازدارندگی، کفۀ ترازو به سمت هزینۀ گزاف 

اقدام نظامی علیه ایران سنگینی کند. 
تالش برای موازنۀ بازدارندگی در مقابل رژیم  صهیونیستی

با رژیم   بازدارندگی خود  اقدامی عاجل و ضروری، موازنۀ  باید در زمان مناسب، طی  ایران  جمهوری اسالمی 
صهیونیستی را به نقطۀ اطمینان و بن بست استراتژیک برساند؛ به این معنا که چنان اقدامی در دستورکار قرار گیرد 
که حاوی این پیام مهم برای رژیم  صهیونیستی باشد که هرگونه ماجراجویی جدید با هزینه ای سنگین برای آن 
همراه است. فرض بر این است که در معادلۀ بازدارندگی، بازیگران بر اساس قاعدۀ هزینه _ فایده عمل می کنند؛ 
یعنی اگر هزینۀ اقدام کمتر از سود آن باشد، دست به اقدام می زنند و برعکس، اگر هزینۀ اقدام، بیشتر از سود آن 
باشد، از اقدام مدنظر صرف نظر خواهند کرد. پس، جمهوری اسالمی ایران باید تعادل را به معادلۀ بازدارندگی خود 
با رژیم صهیونیستی برگرداند؛ در غیر این صورت باید منتظر سایر اقدمات خصمانۀ رژیم  صهیونیستی علیه مواضع 
و منافع خود باشد. قطعًا اقدام مدنظر نباید شلیک چند راکت بی هدف به سرزمین های اشغالی باشد؛ بلکه باید 
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ضربه ای اساسی به مواضع و منافع رژیم  صهیونیستی وارد شود؛ همان طور که ترس ناشی از حمالت علیه آرامکو 
و تأسیسات نفتی امارات تا سال ها جمهوری اسالمی ایران را از ناحیۀ ماجراجویی های خصمانۀ این دو کشور بیمه 

کرده است. قطعًا از این بُعد، تهدیدات اعالمی از سوی ایران برای این دو کشور اعتبار بسیاری خواهد داشت.


