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چکیده

ممکن است در برخی محافل دانشگاهی ،پژوهشی و یا تحلیلی این تصوربر مبنای یک رویکررد

شکل بگیرد که به علت توالی زمان و سپری شدن ایام و یا به دالیل راهبردی نظیر شرایط کنونی مقابلۀ

برخی از دولتهای عربی با جمهوری اسالمی ایران در مسائل منطقهای و غیره ،نظام اسالمی ایرران بره

جای تقابل با موجودیت رژیم صهیونیستی به تعامل با آن پیش برود .از این رو پرسش مقاله معطروف
به این مقوله است که آیا امکان چنین مصالحهای یا مشروعیت دهی میان جمهوری اسرالمی ایرران و

رژیم صهیونیستی متصور است؟ فرضیه مقاله از اساس نافی این تصورات است ،زیرا ماهیرت اسرالمی
نظا ِم برآمده از انقالب اسالمی و محاسبات و معادالت راهبردی مترتب بر آن ،تردیدی باقی نمیگذارد
که رژیم چعلی صهیونیستی هیچ گونه تعلقی به تاریخ و تمدن و فرهنگ این منطقه ندارد و موجودیت

آن غیر قابل شناسایی و مشروعیت دهی است .روندهای طی شده در چهار دهۀ عمر انقالب اسالمی نیز
با احتساب هزینههای مضاعف این تقابل ،مفید و مستفید همین معناست.

واژگان کلیدی :جمهوری اسالمی ایران ،رژیم صهیونیستی ،هویت ،ایدئولوژی ،استراتژی.
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 -1مقدمه
نفی موجودیت رژیم صهیونیستی ب مثابۀ یک واحد سیاسی ،از مبانی هویتی و از اصول مسلم حاکم
بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است .بر این اساس از ابتدای پیروزی انقلال اسلالمی،
نابودی رژیم صهیونیستی و تشکیل یک دولت رلسطیگی در کل سرزمینهای اشغالی از بحر تا نهلر
از عمدهترین سیاستهای اصولی جمهوری اسالمی ایران بوده است .در تاریخ  30بهمن ماه ،1357
وزارت امور خارج ایران با صدور اطالعی ای اعالا کلرد از ایلن پلی ایلران انقالبلی هلیگ نونل
رابط ای با رژیم صهیونیستی نخواهد داشت و با اخراج  32تن از کارکگان آژانی یهودی هواپیملای
ال ب کلی کارمگدان ایرانی نمایگدنی نظاا
ال عال و دیگر کارکگان رژیم صهیونیستی از ایران ،متقاب ً
سابق شاهگشاهی در رژیم صهیونیستی دستور داده شلد در اوللین ررصلت بل کشلور بازنردنلد .در
اطالعی وزارت خارج ایران آمده است« :با الهاا از انقال راستین مردا ایران چون قطع هلر نلو
رابط و همکاری با رژیم صهیونیستی و حمایت از خلق رلسطین ،یکلی از اصلول اساسلی سیاسلت
خارجی حکومت موقت انقال ایران است ب مگظور پایان دادن ب روابط آشکار و پگهان رژیم سابق
این تصمیم نررت شلده اسلت (aftabir.com) ».همچگلین آزادی قلدس شلریع شلعار محلوری
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران شد .قطع رابطۀ ایران با رژیم صهیونیستی بالراصل پی از
پیروزی انقال اسالمی ،بازنشایی سفارت رلسطین در ایران ،انتقاد شدید نسبت بل قلرارداد صلل
ال و قطلع رابطل دیملماتیلک بلا مصلر ،مخالفلت بلا
کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی مآ ً
هرنون سازش میان اعرا و اسراییل و درخواست نابودی رژیم صهیونیستی ،همگلی نشلاندهگدۀ
سیاست جمهوری اسالمی ایران در مقابل این رژیلم اسلت (حلاجی یوسلفی .)161:1382 ،در ایلن
میان ،پرسش اصلی مقال این است ک امکان هر نون مصالح یا مشروعیت دهی میان جمهلوری
اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی تا چ حد متصور است؟ اهمیت موضو ب این جهلت اسلت کل
برخی از صاحبنظران ب تحوالتی ک مگطق غر آسیا و شمال آرریقلا از سلال  2011شلاهد

آن1

بوده ،معتقد ند ب دلیل ارزایش تگش و خصومت میان برخی کشورهای عربلی و جمهلوری اسلالمی
1- MENA
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ایران ،امکان کاهش تاکتیکی یا راهبردی تقابل میان جمهوری اسالمی ایران و رژیلم صهیونیسلتی
وجود دارد .در حالی ک با در نظر نررتن سوابق تاریخی ،بگیانهای هویتی ،تعارضلات ژئوپلیتیلک و
سیاستهای راهبردی جمهوری اسالمی ایران در قبال رژیم صهیونیستی ،میتوان نفت هلیگ نلو
مصالح یا مشروعیت دهی ب رژیم صهیونیستی ب عگوان یلک واحلد سیاسلی (دوللت -مللت) از
سوی جمهوری اسالمی ایران متصور نیست و این همان ررضی یلا رلرم متصلور در واکلگش بل
سؤال روقالذکر میباشد .مقال بلا اسلتفاده از روش توصلیفی -تحلیللی ،ضلمن بررسلی چگلونگی
مواجه ل چهللار ده ل ای جمهللوری اسللالمی ایللران و رژیللم صهیونیسللتی ،دالیللل ایللدئولوژیکی و
استراتژیکی تقابل میان جمهوری اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی را مورد تجزیل و تحلیلل قلرار
میدهد.
 -2تحلیل وضعیت مشروعیت زدایی از رژیم صهیونیستی
پی از پیروزی انقال اسالمی ،جمهوری اسالمی ایران هم ب دالیلل ایلدئولوژیک و هلم عواملل
استراتژیک ،نمیتوانست رژیم صهیونیستی را ب رسمیت بشگاسد .البت این مسأل طبیعی است ،زیرا
پدیده انقال (در هر کشوری ک رخ دهد) بلا موجودیلت رژیمهلایی همچلون رژیلم صهیونیسلتی
ال نمیتوانگد ذات ًا چگین رژیمی را بمذیرند و با آن سر آشتی ندارنلد .در
مخالع است و انقال ها معمو ً
مورد ایران باید توج داشت ک اسالمی بودن این انقال نیز مزید بر علت شلده اسلت و قواعلدی
همچون جعل سبیل ،غصب سرزمین و ...بر اساس ارزشهای اسالمی ،دشمگی جمهلوری اسلالمی
ایران با رژیم صهیونیستی را توجی پذیر میسازد .از این رو موجودیت چگین رژیمی نمیتوانلد ملورد
قبول انقالبی با ایدئولوژی اسالمی باشد .عالوه بر بعد ایدئولوژیک (غصب سرزمینهای اسالمی) ،از
بعد استراتژیک نیز ماهیت توسع طلبی و بحرانزایلی رژیلم صهیونیسلتی کل بقلا آن را تضلمین
میکگد نیز موجبات دشمگی انقال اسالمی با این رژیم را رراهم ساخت است.
معالوصع بسیاری از صاحبنظران ،مهمترین دلیل ب رسمیت نشلگاختن رژیلم صهیونیسلتی
1- Nation- State
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توسط جمهوری اسالمی ایران را دالیل ایدئولوژیک میدانگد .یعگی ،چگلین اسلتدالل میشلود کل
رژیم صهیونیستی آشکارا غاصب سرزمین رلسطین بوده و از هیگ نون مشروعیتی برخوردار نیسلت.
رژیم صهیونیستی با هر ابزاری و تحت هر شرایطی ب اشغال سرزمینهای رلسطیگی پرداختل و بلا
کمک قدرتای مؤثر بینالمللی ب تأسیی دولت رژیم صهیونیستی مبادرت ورزید .از زمان تأسلیی
این رژیم تاکگون نیز ،حقلوق رلسلطیگیها بل انحلا مختللع نادیلده انگاشلت شلده اسلت .رژیلم
صهیونیستی باالترین میزان نقض حقوق بینالملل در عرصۀ روابط بینالملل را داشت است .هزاران
کتا و مقال و صدها کگفرانی و سمیگار در مورد نقض حقوق بشر توسط اسلراییلیها بل نگلارش
درآمده ک البت جای باز تولید آنها در این نوشت نیست .همۀ اینها موجب میشود هر انسانی یا هر
نظاا دموکراتیک و مردمی (رارغ از ملذهب ،نلژاد یلا قومیلت خلاه) ،بل محکلوا نملودن رژیلم
صهیونیستی ب عگوان رژیم اشغالنر و نامشرو اقداا نماید .از ایلن رو ،جمهلوری اسلالمی ایلران
ب عگوان یک حکومت انقالبی ک خود را مگادی و حارظ مگارع مسلمانان میداند ،ب قطع رابطل بلا
رژیم صهیونیستی اقداا و خواستار نابودی آن نردید .بر این پای  ،جمهوری اسلالمی ایلران و رژیلم
صهیونیستی دارای دو هویت متگارر و ناهمگن بوده و امکان سازش میان آنهلا بل هیگوجل وجلود
ندارد.
البت برخی با حفظ دالیل ایدئولوژیک بر این باورند در صورتی ک جمهلوری اسلالمی ایلران
کاری ب عدا مشروعیت رژیم صهیونیستی نداشت باشد یا این مسأل را برجست نسازد ،آن رژیم نیز
کاری ب ایران نخواهد داشت .از حیث ژئلوپلتیکی نیلز دو کشلور از یکلدیگر دور بلوده و هلم ملرز
نیستگد ،لذا دارای تزاحم جدی مگارع نیستگد .در نتیج  ،تگها راه تأمین امگیت ملی ایران این است ک
این کشور از مخالفت با مشروعیت رژیم صهیونیستی یا ادعای مربوط ب ضرورت نابودی آن دسلت
بردارد(.آجورلو )1388 ،بدیهی است بر اساس ماهیت انقالبی جمهوری اسالمی ایلران چگلین املری
امکان پذیر نیست .ب عبارت دیگر ،این دیدناه بر این ررم قرار دارد ک جمهوری اسالمی ایران از
ماهیت انقالبی خود تهی شود ،زیرا عدا مخالفت با رژیم صهیونیستی (حتی انر ب رسمیت شگاختن
آن هم مگجر نگردد) ب معگای کوتاه آمدن از مبانی سیاسی ،دیگی و انقالبی جمهوری اسالمی ایران
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خواهد بود .حامیان این دیدناه نیز ب جای اینک ب ارائۀ راهحل بمردازنلد ،بل دنبلال پلاد کلردن
صورت مسأل هستگد.
اما دلیلِ مهمتر موضع آشتی ناپذیر و نفی طلبان جمهوری اسلالمی ایلران نسلبت بل رژیلم
صهیونیستی ،معطوف ب مقاصد و اهداف سیاست خارجی رژیم صهیونیستی میباشد .بل ایلن معگلا
ماهیت و هویت جمهوری اسالمی ایران ب نون ای است ک رژیم صهیونیستی درصلدد نلابودی آن
است و مهمترین تهدید امگیتی برای آن محسو مینردد .از اینرو جمهوری اسالمی ایران باید ب
مقابلل بللا تهدیلدهای رژیللم صهیونیسلتی بمللردازد .در واقلع ،رراتللر از تهدیلد ایلدئولوژیک ،رژیللم
صهیونیستی بزرگترین تهدید نظامی و راهبردی بلرای جمهلوری اسلالمی ایلران در مگطقل نیلز
محسو میشود و این تلقلیای اسلت کل رهبلران جمهلوری اسلالمی ایلران نسلبت بل رژیلم
صهیونیستی دارند(مهرابی رزوه.)1395 ،

برخی دیگر از کارشگاسان و صاحبنظران معتقدند ک شعار «از نیل تا رلرات» کل در کگسلت
رژیم صهیونیستی نقش بست است ،آرمانی ملرده اسلت و رژیلم صهیونیسلتی در حلال حاضلر نل
میتواند و ن میخواهد ک چگین شعاری را محقق کگد زیرا با کشورهای عربی پیملان صلل امضلا
کرده است .یا ب عبارت دیگر «آنچ رژیم صهیونیستی برای نسترش خود از نیلل تلا رلرات بیلان
میکگد یک سیاست آرزومگدان و یک سگاریوی مطلو و موج برای رژیم حاکم بر تلآویو بوده ک
الزامات ابزاری و استراتژیک آن هیگ ناه رراهم نبوده است .اکگون بلیش از هلر زملان دیگلر ایلن
الزامات ابزاری و استراتژیک برای آنها محدود است(».مطهرنیا )1394 ،اما واقعیت این است انر بل
ماهیت توسع طلبان و بحرانساز این رژیم و تفکرات آن توج شود درمییابیم ک آرمان این رژیلم،
آرمانی نیست ک ب آسانی بمیرد و از تفکرات این رژیم کگار نذاشت شود بلک مگطقی این است ک
بمذیریم این آرمان دارای رراز و ررود میشود اما از بین نخواهد ررت.
بر این اساس جمهوری اسالمی ایران رقط ب عگوان کگشنلر نلایری کل ایلن رژیلم را بل
رسمیت نمیشگاسد مطرح نیست ،بلک کگشنری رعال در تمامی حوزههای مقابل و مواجه با رژیم
صهیونیستی است و حتی رهبری یک جریان تقابلی را بر عهده دارد .بگابراین رراتلر از شگاسلایی یلا
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عدا شگاسایی یک رژیم ،هزیگ های باالی مادی و معگوی رراوانی است ک برای این تقابل پرداخت
شده است .جمهوری اسالمی ایران در ابتدای انقال انر با رژیم صهیونیستی قطع رابط دیملماتیک
میکگد ،این وج سلبی موضو است ،اما بالراصل آن را ب سفارت رلسطین تبدیل میکگد ک وج
ایجابی آن است ،روابلط اقتصلادی خلود را بلا ایلن رژیلم قطلع میکگلد و دیگلر کاالهلای رژیلم
صهیونیستی نمیخرد و ب آن نفت نمیرروشد و ب جلای آن بل رلسلطیگیان کمکهلای سیاسلی،
تبلیغاتی ،آموزشی ،مالی و تسلیحاتی میکگد ،روابط را با مصر ب دلیل امضای قرارداد کملپ دیویلد
قطع میکگد و سعی در تقویت جبه پایداری در جهان عر و جهان اسالا دارد کل بلا طرحهلای
سازشکاران مخالفت میورزد و ب تدریج تعریفی از مقابل با رژیم صهیونیستی ارائ میدهد کل بل
عگوان «دکترین عمق استراتژیک» شگاخت میشود .این دکترین دارای ابعاد استراتژیکی است .یعگی
نظری های استراتژیک و تقابلهای ایدئولوژیک هر دو در آن مستتر است .ب بلاور اهلل نظلر ،ایلن
دکترین اوج کگش نری رعال جمهوری اسالمی ایران در مقابل با رژیم صهیونیستی است.
 -3علل مقابله و کنشگری رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران
با هدف درد بهتر علل و عوامل تقابل رژیم صهیونیستی بلا جمهلوری اسلالمی ایلران الزا
است مختصات خاه این رژیم ب صورت ذیل مورد بررسی قرار نیرد:
الع -رژیم صهیونیستی یک رژیم چگد بعدی است ک نمون آن در دنیا وجود ندارد .این رژیلم
تگها کشور (جعلی) با شهروندان عمدت ًا یهودی در جهان است .بر پای بلرآورد سلال  2013سلازمان
مرکزی آمار آن ،این کشور جعلی در حلدود  8میلیلون و  51هلزار نفلر جمعیلت داشلت اسلت کل
 6045900نفر از آنان را یهودیلان عملدت ًا مهلاجر از اقصلی نقلاط جهلان و  1663400را اعلرا
اسراییلی تشکیل دادهاند .اورشلیم با در نظر نررتن قدس شلرقی پرجمعیلتترین شلهر آن اسلت و
تل آویو مرکز مالی ایلن رژیلم و محلل اسلتقرار سلفارتخان های خلارجی اسلت(Israel Central .
)Bureau of Statistics Retrieved,2009

 رژیم صهیونیستی یک رژیمی است کل مسلوولیت زرادخانل های خلود را نمیپلذیرد ،درحالیک همگان اذعان دارند ک این رژیم واجد سالح هست ای است).(www.thenation.com
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ج -رژیم صهیونی ستی تگها رژیمی است ک برای خود مرز تعریع نکرده اسلت .ایلن رژیلم در
تمامی مذاکرات خود با رلسطیگیان ب دنبال صل بدون سرزمین است.
د -رژیم صهیونیستی تگها رژیمی در مگطق و حتی در سط جهان اسلت کل بحرانسلازی و
توسع طلبی را دو عامل بقا و حفط خود میداند.
عالوه بر موارد مذکور ک ب عگوان مختصات رژیم صهیونیستی بود ،نکات مهم دیگری را باید
مدنظر قرار داد:
 -1در محارل آکادمیک ،مؤسسات پژوهشی و دستگاههای تحلیلی ،صهیونیسم رقط بلا رژیلم
صهیونیستی شگاخت میشود و حال آنک مقول صهیونیسم رراتر از رژیم صهیونیستی است.
 -2نووصهیونیسم از صهیونیسم سگتی جگگطلبتر است .نووصهیونیسم معتقد است ک رژیلم
صهیونیستی در حال حاضر دچار بحران هویتی جدیدی شده است .این جریان معترم است کل تلا
چ زمانی میبایست در نبرد نامتقلار ن متحملل شکسلت شلد؟ر چلرا یهودیلان در مگطقل نهادیگل
نمیشوند؟ر لذا این جریان ب صورت مستمر برای نابودی محور مقاومت طرحریلزی و برنامل ریزی
می کگد .رابط نووصهیونیسم با صهیونیسم ،شبی مدرنیسم و پست مدرنیسم است .نووصهیونیسم ب
دنبال ترمیم و ررع ضععهای صهیونیسم است .در همین راستا ،رژیم صهیونیستی بر این باور است
ک دیگر نمیتواند از طریق کالسیک یا نمادهای نبرد نامتقارن همچون حز ه لال ،حملاس و جهلاد
اسالمی مقابل کگد .لذا در وضعیت کگلونی بل دنبلال نلوعی سلازناری در مگطقل اسلت .بگلابراین
نووصهیونیسم یک دوره نذار را تجرب میکگد .در حال حاضر جریان نووصهیونیسلم ،صهیونیسلم و
صهیونیسم بینالملل ،تمرکز خود را بر روی روابط بینالمللی ،البینری قدرتمگد در اروپا و آمریکلا،
رایزنیهای مستمر با محارل تأثیرنذار بینالمللی ،ایجاد روابط عمیق با قدرتهای نویهور همچلون
نروه بیست ،ایجاد تاکتیکهای جدید در مقابل با ایران و ...متمرکز شده و آن را در دستور کار قلرار
داده است.
 -1برا ی مطالع بیشتر ر.د.

1

سایت مرکز اسگاد انق ال اس الم ی ،اولین دوره جامع دانشگاه ی صهیونیسم پژوه ی
http://www.irdc.ir/fa/content/945/default.aspx
شماره 31

 128فصلنامه مطالعات فلسطین

بر این پای و با لحاظ مختصات روق ،علل و عوامل تقابلل رژیلم صهیونیسلتی بلا جمهلوری
اسالمی ایران را میتوان ب شرح زیر برشمرد:
پیروزی انقال اسالمی ،از حیث راهبلردی و سیاسلی ،باعلث شلد تلا متحلد قدرتمگلد رژیلم
صهیونیستی یعگی رژیم شاهگشاهی در مقابل اعرا از دست برود و جمهوری اسالمی ایران رسم ًا و
ال موجودیت رژیم صهیونیستی را بلا چلالش مواجل سلازد .موضلوعی کل بلا معلادالت رژیلم
عم ً
صهیونیستی برای مگطق غر آسیا مغایرت داشت؛ این امر ،باعث شد کل رژیلم صهیونیسلتی بل
سرعت در مقابل تهدید مزبور موضع واکگشی بگیرد (بی ناا .)301 :1363 ،از سوی دیگلر سیاسلت
خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال رژیلم صهیونیسلتی ،هملواره دارای یلک ثبلات نسلبی بلا
محوریت نفی موجودیت آن رژیم بوده است .اما در مقابل ،رژیم صهیونیستی در سالهای اولیل بل
دنبال آن بود ک آیا میتواند با انقلال اسلالمی و رژیلم جدیلد ایلران کگلار بیایلد یلا نل ؟ رژیلم
صهیونیستی پی از درد این موضو ک انقال اسالمی ایران ،بر اسلاس نفلی موجودیلت رژیلم
صهیونیستی عمل میکگد ،ب دنبال نابودی انقال اسالمی ایلران بلا همکلاری غلر برآملد .للذا
سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسالمی ایران طی سلالهای پلی از انقلال
این نون تعریع میشود:
یکم) :ده اول انقال اسالمی؛ حمایت از تطویل جگگ ایران و عراق :در طول جگگ ایران و
عراق اقدامات مستقیم و غیر مستقیم رژیلم صهیونیسلتی بل نونل ای اسلت کل میتلوان آنهلا را
نشاندهگده سیاست این رژیم در طوالنی شدن جگگ دانست.
از سال  ،1948یعگی از زمان جگگ اعرا و رژیم صهیونیستی ،تلآویو و بغداد در حالت جگگ
ب سر می برند و عراق برخالف دیگر کشورهای عر درنیر در آن جگگ ،از امضای قرارداد متارکل
خودداری کرده بود .ب اعتقاد سیاستمداران رژیم صهیونیستی ،ک رهبری آنها را مگاخیم بگین ،بلر
عهده داشت ،برنام هست ای صداا حسین با تولید بمب اتمی ارتباط دارد و چگین سالحی بل رغلم
جگگ عراق علی جمهوری اسالمی ایران ،اساس ًا علی رژیم صهیونیستی ب کار نررت خواهلد شلد
) .(www.cfcsc.dnd.caب همین دلیل ب بمباران تأسیسات اتملی علراق اقلداا نملود تلا ایهلاا
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جانبداری از جمهوری اسالمی را از ایران در جهان عر ترجملان کگلد .در علین حلال ،رسلان ها و
دستگاه های خبری مگطق خاورمیان مدعی بودند ک رژیم صهیونیستی این جگلگ را علاملی بلرای
تجزی توان ایران و عراق میداند .آنها برای اثبات این ادعا استدالل میکردند ک وضعیت ایلده آل
برای مگارع رژیم صهیونیستی در عراق و ایران حالت ن جگگ و ن صل است؛ زیرا ،پیروزی علراق
ال ،بل یکملارچگی سلواحل خللیج
مرکزیت آن کشور را در خلیج رارس تقویت خواهد کرد و احتملا ً
رارس زیر پرچم عراق در طرح مگطق ای مشخص یا عربی مگجر خواهد شلد ،در ملورد ایلران نیلز،
پیروزی بر عراق ارزون بر نشان دادن تجرب نظامی و شایستگی رزمی نیروهای ارتش ایلن کشلور،
روحی آنها را نیز ارزایش خواهد داد؛ موضوعی ک برای امگیت رژیم صهیونیسلتی خطرنلاد اسلت
(عزت سامی .)1997 ،تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی ب جگو لبگان ،ک با رت خرمشهر از سلوی
نیروهای ایرانی مقارن بود ،باعث شد تا صداا حسین از ایلن ررصلت بیشلترین اسلتفاده را بکگلد و
پیروزیهای نظامی ایران را تحتالشعا مبارزهطلبی با رژیم صهیونیستی قرار دهلد (تلرا رزملی،
.)181 :1368

دوا) :ده دوا انقال اسالمی :انزوای مگطق ای ایران و حمایت از جبهل سلازش در مقابلل
جبه مقاومت (ب ویژه پی از توارقگام های صل با طرفهای عربی) :رروپاشلی شلوروی و پایلان
نظاا بینالمللی دو قطبی ،شرایط جدیدی را در غر آسیا رقم زد .در محلیط جدیلدی کل از سلال
 1991در مگطقۀ غر آسیا پدید آمد ،آغاز مذاکرات صل از مهمترین پیامدها بلود .ملذاکرات صلل
مادرید نشان داد برقراری صل با اعرا غیرممکن نیست .از این زمان رژیلم صهیونیسلتی رویکلرد
جدیدی نسبت ب جمهوری اسالمی ایران اتخاذ نمود .جمهوری اسالمی ایران بل عگلوان مهمتلرین
تهدید برای رژیم صهیونیستی تلقی شده و خصومت با ایران ب طلور آشلکار بیلان نردیلد .سیاسلت
خارجی رژیم صهیونیستی در این مقطع بر اسلاس در انلزوا قلرار دادن ایلران قلرار نررلت (حلاجی
یوسفی.)155:1382 ،

رژیم صهیونیستی پی از رروپاشی شوروی دریارت ک بایلد بل هلر شلکل ممکلن ایلران را
مگزوی نرداند تا بدین شکل بتواند امگیت خود را حفظ کگد .امضای قرارداد صل اسلو با رلسطیگیها
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در سال  1993و سمی صل با اردن در  ،1994تالش رژیلم صهیونیسلتی بلرای ورود بل آسلیای
مرکزی و قفقاز ،آغاز اتحاد میان رژیم صهیونیستی و ترکی  ،ورود رژیم صهیونیستی ب خلیج رارس
ب بهانۀ اجالس اقتصادی غر آسیا و همچگین نسترش مگاسبات اسراییل بلا چلین و هگدوسلتان،
همگی در راستای محاصرۀ ایران صورت مینررت .از سوی دیگر اسراییلیها سعی وارری داشتگد تا
از هرنون بهبود روابط ایران و آمریکا جلونیری ب عملل آورده و بلر عکلی خصلومت طلررین را
ارزایش دهگد.
مطابق دیدناه رژیم صهیونیستی ،ایران مهمترین تهدید نسلبت بل امگیلت اسلراییل بلوده و
نگرانی عمدهای نسبت ب دسترسی ایران ب سالحهای هست ای ،موشلکهلای بالسلتیک و دیگلر
سالحهای کشتار جمعی ابراز میدارد .ارزون بر این ،این دیدناه بر این باور است ک در واقع ایلران
جگگ با رژیم صهیونیستی را از طریق حز ه لال لبگان آغاز کرده اسلت .همچگلین ایلران بل عگلوان
حامی جهاد اسالمی و حماس در سرزمینهای اشغالی ،نگرانی رزایگدهای را در تلآویو ب وجود آورده
است .این دیدناه همچگین ابراز میدارد ک ب سبب اینک دیگر عراق نمیتوانلد بازدارنلدۀ قلدرت
ایران باشد ،رژیم صهیونیستی باید این نقش را ب ویژه در راستای مگلارع آمریکلا در خاورمیانل ایفلا
نماید (متقی ،1376 ،ه.)89

سوا) :ده سوا انقال اسالمی :حمایت از شورشها و نارضایتیهای داخلی ایلران :سیاسلت
رژیم صهیونیستی همواره خصومت و دشمگی نسبت ب جمهوری اسالمی بوده و در این مسیر از هر
بهان یا ابزاری استفاده کرده است .بزرنگمایی اعتراضات داخللی ،سلو اسلتفاده از رضلای هرنونل
اعترام داخلی و مدنی ،برنام ریزی در خصوه نتیج دادن تحریمهای غر علی ایران و ...از این
دست اقدامات اسراییل میباشد .در این زمیگ دنی آیالون معاون وزیر خارج اسراییل ضمن حمایلت
از تشدید تحریمها علی ایران آن را آغاز موج دیگری از ناآرامی و آشو در ایران دانسلت و ارلزود:
انر مردا ایران احساس کگگد حمایت هم جانب غر را دارند ممکن است بار دیگر ،همان نون ک
در اعتللرام بلل نتللایج انتخابللات ریاسللت جمهللوری بلل خیابللان آمدنللد ،علیلل حکومللت
بشورند!()www.asriran.com 1390/10/18
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چهارا) :ده چهارا انقال اسالمی :کگترل بیداری اسالمی و ایجاد بحران سوری بلر اسلاس
نزا شیع و سگی :ابتدا تصور میشد با اوجنیری موج جدید بیداری اسالمی در خاورمیانل و شلمال
ارریقا ،تهدیدی جدی علی موجودیت رژیم صهیونیستی در جهان اسالا در حال شکلنیری اسلت،
اما با انحراف این جریان ب خصوه بحران سوری  ،یهور پدیده داعش و نزا مذهبی ،مقامات رژیم
صهیونیستی این شرایط را ررصلتی بلرای موجودیلت ایلن رژیلم تصلور کردنلد .در هملین رابطل
ررماندهان و مقااهای سازمان امگیتی رژیم صهیونیستی خشگودی خود را از بی ثباتیای ک در پلی
انقال های عربی در کشورهای عربی ب وجود آمده ابراز داشت و اعالا کردند ک این مرحل یکلی
از مهمترین مراحل از لحاظ امگیتی بلرای اسلراییل محسلو میشلود .و سلایت شلبک خبلری
الجزیره ،ب نقل از روزنام عبری یدیعوت احارونوت در نزارشی (بدون ذکر ناا ارراد) نوشت :جمعلی
از ارراد واحد عملیات  504سازمان اطالعات و امگیت رژیم صهیونیستی مینویگد ک عملکرد ما در
میان دشمگانمان خو بوده است .یک ژنرال رلسطیگی بازنشسلت در ایلن بلاره مینویلد« :رژیلم
صهیونیستی توانست است ب کمک نیروهای امگیتی خود میان رهبران عر اختالف ایجلاد کگلد و
تالش دارد تا از وضعیت پیش آمده در خاورمیان بهرهبرداری کلرده و درنیریهلای ملذهبی میلان
شیع و سگی را ب نفع خود نسترش دهد ».در این نزارش ب نقل از معلاون رئلیی واحلد امگیتلی
سازمان امگیت رژیم صهیونیستی ،آمده است ک بهار عربی باعث کمک ب واحدهای امگیتی ما شده
و ما این بی ثباتی را میپسگدیم .ما ب این بی ثباتی اهمیت بسیاری میدهیم و معتقلدیم کل ایلن
وضعیت برای سازمان امگیتی ما بسیار خو و مفید است .از سوی دیگر آن چ در حال حاضر برای
رژیم صهیونیستی بسیار مهم است این است ک چگون تگش و درنیری طایف ای میان شیع و سگی
در مگطق ایجاد و آن را تشدید کگگد .وضعیت ناآراا رعلی مگطق بسیار بل نفلع رژیلم صهیونیسلتی
شده است ،تلآویو هم تالش خود را میکگد کل از شلکافهای موجلود اسلتفاده کلرده و از ایلن
ررصت نهایت استفاده را ببرد ،رژیم صهیونیستی این وضعیت را ب نفع امگیلت مللی خلود میدانلد
(.)www.irdiplomacy.ir
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 -4گفتمان سازی ،بسترسازی و محور سازی جمهوری اسالمی ایران
برای شگاخت چگونگی نفتمان سازی ،بستر سازی و محور سازی جمهوری اسالمی ایران در برابلر
رژیم صهیونیستی ،ضرورت دارد مختصات دکترین عمق استراتژیک جمهوری اسالمی ایران را کل
بر مبگای آن هم تهدیدات رژیم صهیونیستی مسلجل میشلود و هلم ابعلاد مقابلل بلا آن مبلرهن
می نردد ،ب مثابۀ ابزارهای نفتمان سلاز و محلورنرایی جمهلوری اسلالمی ایلران بل شلرح ذیلل
برشمرده شود.
 دور کردن تهدید از مرزهای رسمی کشور. تقابل با دشمن در کگار مرزهای دشمن. بهرهنیری از یرریتهای مادی و معگوی کشور در مگطق . مقابل با حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در محیط پیرامونی. بی اثر ساختن ماشین جگگی و زرادخان های نظامی رژیم صهیونیستی بر پای نبرد نامتقارن. الهاا بخشی ب ملتهای مسلمان مگطق برای مقابل مستمر بلا موللود نامشلرو غلر درمگطق .
 درا معگادار و معطوف ب هدف از مگارع مشرو خود. درا از مظلومیت ملت رلسطین ب مثاب نماد اشغالنری در مگطقبا پیروزی انقال اسالمی ،ب تدریج نفتمان مقاومت و نابودی رژیلم صهیونیسلتی در مقابلل
نفتمانهای سازش و مشروعیت دهی ب آن رژیم شکل نررت و نسترش یارت .بل نونل ای کل
جمهوری اسالمی ایران با بهرهنیلری از ایلن نفتمانهلا و بسترسلازی الزا ،توانسلت محورهلای
جدیدی در مگطق غر آسیا در مقابل رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای سازش کار عربی ایجاد
کگد .در این راستا سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال رژیم صهیونیستی ب س مرحلل تقسلیم
میشود .البت مالد در تقسیمبگدی مراحل س نان در این نوشتار ،تقدا زمانی نیست ،چ بسا کل
بعضی از این مراحل در یک زمان متداخل باشگد .بر این اساس مالد مرحل بگلدی تقلدا ذاتلی و
رتب ای است.
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 4-1گفتمان سازی :این مرحل قبل از انقال اسالمی و از سال  1342شمسی بلا نفتملان
سازی اماا خمیگی(ره) با مباحثی همچون استکبار ستیزی ،اسراییل سلتیزی و صهیونیسلم سلتیزی
پدید آمد .ایشان امکان هرنون تالش برای نزدیکی و سازش و مصالح با استکبار را نفی میکرد و
آن را ناری عزت مسلمین میدانست .ایشان مبتگی بر آیات و روایات متعددی کل در نفلی پلذیرش
والیت کفار و مستکبران آمده ،آنهایی را ک ب دنبال مذاکره و کگارآمدن با دشمگان خلدا هسلتگد را
ب عگوان خائن معرری میکگد و مینوید« :کسی تصور نکگلد کل ملا راه سلازش بلا جهلانخواران
را نمیدانیم .ولی هیهات ک خادمان اسالا ب ملت خود خیانت کگگدر ...انر بگد بگد اسلتخوانهایمان
را جدا سازند ،انر سرمان را باالى دار برند ،انر زنده زنده در شعل هاى آتشمان بسلوزانگد ،انلر زن و
ررزندان و هستیمان را در جلوى دیدنانمان ب اسارت و غارت برند هرنز امان نام کفر و شرد را
امضا نمیکگیم(».صحیف اماا ،ج ،21ه )98 :ایشان معتقد بودند« :سالمت و صل جهان بست بل
انقرام مستکبرین است؛ و تا این سلط طلبان بیررهگگ در زمین هستگد ،مستضعفین ب ارث خود
ک خداى تعالی ب آنها عگایت ررموده است نمیرسلگد( ».صلحیف نلور ،ج ،12ه .)144 :نفتملان
استکبار ستیزی اماا خمیگی(ره) را قبل و بعد از انقال اسالمی همواره در کگار یلم ستیزی ،حمایت
از مظلوا و در نهایت نفی موجودیت رژیم صهیونیستی میتوان ب شرح زیر بیان کرد:
لزوم براندازی و محو اسراییل« :قبال هم تذکر دادهاا ک دولت غاصب اسراییل با هدفهایی
ک دارد برای اسالا و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن است ک انر مسللمین بل آنهلا
مهلت دهگد ،ررصت از دست برود و جلونیری از آنها امکانپذیر نشود و چون احتمال خطلر متوجل
ب اساس اسالا است الزا است بر دول اسالمی و سایر مسلمین عموم ًا ک ررع این ماده رساد را ب
هر نحو ک امکان دارد بگمایگد و از کمک ب مدارعین کوتاهی نکگگد و جایز است از محل زکلوات و
سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایگد(».صحیف نور ،ج ،47/6/4 ،1صص )45-144
خطر اسراییل برای کل جهان اسالم« :سران کشورهای اسالمی باید توج داشت باشلگد کل
این جرثوم رساد را ک در قلب کشورهای اسالمی نماشت انلد تگهلا بلرای سلرکوبی مللت علر
نمی باشد بلک خطر و ضرر آن متوج هم خاورمیان است .نقش اسلتیال و سلیطره صهیونیسلم بلر
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دنیای اسالا و استعمار بیشتر سرزمینهای زرخیز و مگابع سرشار کشورهای اسالمی میباشد و رقط
با رداکاری ،پایداری و اتحاد دولتهای اسالمی میتوان از شر ایلن کلابوس سلیاه اسلتعمار رهلایی
یارت و انر دولتی در این امر حیاتی ک برای اسالا پیش آمده کوتاهی کلرد بلر دیگلر دولتهلای
اسالمی الزا است ک با توبیخ و تهدید و قطع روابط او را وادار ب همراهی کگگد .دولتهای ممالک
نفت خیز اسالمی الزا است از نفت و دیگر امکاناتی کل در اختیلار دارنلد بل عگلوان حربل علیل
اسراییل و استعمارنران استفاده کرده از رروش نفت ب آن دولتهایی ک ب اسراییل کمک میکگگد
خودداری ورزند (صحیف نور ،ج،1ه .) 52/8/16 ،9.2

لزوم مبارزه با فلسفه وجودی اسراییل« :آنچ ک موجب تاسع بسیار است ک ابلر قلدرتها
ب ویژه آمریکا با رریب صداا با هجوا ب کشور ما ،دولت مقتدر ایران را سرنرا درا از کشور خلود
نمود تا مجال ب اسراییل غاصب تبهکار دهد تا ب نقش شوا خود ک تشکیل اسراییل بزرگ کل از
نیل تا ررات است اقداا نماید(».صحیف نور ،ج « )62/2/31 ،18من نزدیک ب بیسلت سلال اسلت
خطر صهیونیسم بینالملل را نوشزد نمودهاا و امروز خطر آن را برای تملامی انقالبلات آزادیلبخش
جهان و انقال اخیر اسالمی ایران نل تگهلا کمتلر از نذشلت نملیدانم کل املروز ایلن زالوهلای
جهانخوار با رگون مختلع برای شکست مستضعفان جهان قیاا و اقداا نمودهاند .ملت ما و ملل آزاد
جهان باید در مقابل این دسیس های خطرناد با شجاعت و آناهی ایستادنی نمایگد(».صحیف نلور،
ج  ،14ه.)59/11/22 ،63

رهبر انقال اسالمی نیز همواره در حفظ و نسترش این نفتمان سعی بلیغی داشت اند .مواضع
ال نویاست:
و بیانات ایشان در این رابط کام ً
 «حمایت از رلسطین ،انتفاض و مبارزه با صهیونیسم و حامیانش از ارکان اصلی سیاستهایراهبردی جمهوری اسالمی ایران است)khamenei.ir/speech 1380/02/04( ».

 «نجات رلسطین و محو دولت غاصب صهیونیستی ،مسال ای است ک با مصلال ملتهلایاین مگطق سرو کار دارد .کسانی ک از روز اولِ انقال  ،یکی از برنام ها را مقابل و معارض با نفلوذ
و اقتدار صهیونیست ها قرار دادند ،با محاسب این کار را کردند .این برنامل  ،طبلق مصلال کشلور و
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مصللال عمللومی جمهللوری اسللالمی و مللردا ایللران انتخللا شللده اسللت1379/09/25( ».
.)khamenei.ir/speech

 «نباید شک کرد ک شجرۀ خبیثۀ اسراییل ک  -اجتثت من روق االرم ما لهلا ملن قلرار،-هیگ پایل و پایگلاه و اسلتمرارى نخواهلد داشلت و بیشلک نلابود خواهلد شلد1370/08/15( ».
.)khamenei.ir/speech

 «اسراییل ثابت کرده است ک جز زبان زور ،چیز دیگری نمیرهمد .با او جز با زبلان قلدرتیللک ملللت وقللدرت یللک امللت اسللالمی در سراسللر عللالم ،نمیشللود حللرف زد1370/07/27( ».
.)khamenei.ir/speech
 4-2بسترسازی :این مرحل با ایجاد زمیگ هایی از سلوی جمهلوری اسلالمی ایلران مانگلد

تشکیل حز ه لال لبگان و مقاومت اسالمی برای مقابل با رژیم صهیونیستی دنبال میشود .حز ا ه لل
لبگان توانست با بومیسازی انقال اسالمی ب جریانی قوی و تاثیر نذار در صحگۀ رویارویی با رژیم
صهیونیستی تبدیل شود .پی از راهاندازی دورههای آموزش نظامی در بقا توسط سماه پاسداران ب
تدریج هست های مقاومت تشکیل شده و ابتدا ب بیروت ک در محاصلره بلود ،اعلزاا شلدند .بلدین
ترتیب ،تشکیالتی برای هدایت عملیات در بیروت تاسیی شد ک با رهبران مقاومت در بقا ارتبلاط
مخفیان داشت .هست های خودجوش مقاومت ک در جگو لبگان و حوم جگو بیروت شکل نررت
بود عمدت ًا از ارراد مذهبی ک تجرب رعالیت نظلامی در جگلبش املل و یلا در نروههلای رلسلطیگی
داشتگد ،بر خوردار بود .هست های اعزامی از بقا ب این هست های خودجلوش وصلل نردیدنلد .بل
دنبال آن حز ا ه لل اولین بار ب طور رسمی بیانی ای نظامی در  6ژانوی  1984با امضای «مقاوملت
اسالمی» مگتشر کرد و پی از آن با کمک جمهوری اسالمی ایران و تقویت جبه مقاومت توانست
در سال  2000جگو لبگان را آزاد کگد ( .(www.iribnews.irهمچگلین بسلتر سلازی جمهلوری
اسالمی ایران برای شکلنیری نروههلای مقاوملت رلسلطیگی مانگلد جهلاد اسلالمی و حملاس و
رویارویی آنان با رژیم صهیونیستی در این چهارچو قابل ارزیابی است.
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 4-3محورسازی؛ از جبهه پایداری تا جبهه مقاومت:

ب موازات ررآیگدهای طی شده و روندهای شکل نررت  ،محور مقاومت بروز و یهلور خاصلی پیلدا
میکگد .البت محور مقاومت با جبه پایداری پیش نفت  ،متفاوت است .جبهل پایلداری متشلکل از
کشورهای عربی چپنرا همچون لیبی ،الجزایر ،یمن ،سازمان آزادیبخش رلسطین (سلاف) و ...بلود
ک جمهوری اسالمی ایران تالش میکرد از آنها حمایت کرده و مواضلعی همدالنل در قبلال آنهلا
داشت باشد .اما محور مقاومت محوری است ک جمهوری اسالمی ایران خلالق و مبتکلر آن بلوده
است و بالتبع مدیریت راهبردی و حمایت آن را بر عهده دارد .لذا ثقل محور مقاوملت رقلط غصلب
سرزمین رلسطین و اشغالنری نبوده است بلک ترجمان این مهم است ک رژیلم صهیونیسلتی بل
نیابت از قدرتهای بزرگ ررامگطق ای ،در تگظیم معادالت مگطق ای عمل میکگد .رراتر از آن محور
مقاومت مختصات دیگری نیز دارد ک اهم آن مقابل با جریان سازش عربی و رژیمی است کل بل
هیگ یک از قوانین بینالمللی پایبگدی ندارد.
مرحل محورسازی بین سالهای  2000تا  2013رعال شلده اسلت .طلی ایلن مرحلل  ،ایلران
محوری موسوا ب محور مقاومت شامل ایران ،سوری  ،حز ه لال و مقاومت رلسطین تأسیی نمود تا
با رژیم صهیونیستی ب صورت سازماندهی شده مقابلل کگلد .ایلن مرحلل بلرای سیاسلت خلارجی
جمهوری اسالمی ایران مرحل مؤثری ب شمار میرود ،چرا ک جگو لبگلان آزاد شلد و جگگهلای
 33روزه حلز ه لال لبگللان بللا رژیللم صهیونیسللتی 22 ،روزه حمللاس بللا رژیللم صهیونیسللتی و ...بللا
پیروزیهای مقاومت همراه بود .در این رابط رهبری انقال متذکر میشوند« :صری مینوییم .ما
در قضایای ضدیت با اسراییل دخالت کردیم؛ نتیج اش هم پیروزی جگگ سی و س روزه و پیروزی
جگگ بیست و دو روزه بود .بعد از این هم هر جا هر ملتی ،هر نروهی با رژیم صهیونیسلتی مبلارزه
کگد ،مقابل کگد ،ما پشت سرش هستیم و کمکش میکگیم و هیگ ابلائی هلم از نفلتن ایلن حلرف
نداریم .این حقیقت و واقعیت است (.) khamenei.ir/speech1390/11/14

ب دنبال وقو موج جدید بیداری اسالمی در مگطق غر آسیا و شمال ارریقلا از سلال ،2011
ابتدا تصور می شد جبه مقاومت اسالمی با بهره نیری نفتمان نفی موجودیلت رژیلم صهیونیسلتی
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ال چگلین اتفلاقی نیفتلاد و پلی از
نقش پر رنگتری را در تحوالت مگطق بر عهده مینیرد .اما عم ً
تشدید بحران سوری  ،جمهوری اسالمی ایران تالش نموده است تا محور مقاومت اسالمی را حفلظ و
سوری را از این بحران نجات دهد .بر این اساس مرحلۀ محورسازی واجد تحوالت زیربگایی شده ،بل
نون ای ک امکانات مادی و معگوی رراوان این محور دستخوش جگگهای داخلی ،طائفی ،ررقل ای
و مذهبی شلده و رژیلم صهیونیسلتی بزرنتلرین بهرهبلردار آن محسلو میشلود .جللوۀ بلارز آن
شکلنیری محور شیعی در تقابل با محور سگی است .بسیاری از تحلیلگران غربی و عربی معتقدنلد
دلیل حمایت ایران از رلسطین ،ک دارای اکثریت قریب ب اتفاق اهل سگت اسلت ،ایلن اسلت کل
رضایی را برای بیداری تشیع در مگطق ایجاد کگد تا جمعیت پراکگده و متعددی ک طی چگدین ده
هیگنون کگشنری رعالی نداشت اند بتوانگد در این عرص وارد شوند.
همچگین در چهارچو محور مقاومت ،نلو مواجهل بلا رژیلم صهیونیسلتی مبتگلی بلر نبلرد
نامتقارن است .قبل از تشکیل محور مقاومت ،جگگهای اعرا و رژیم صهیونیستی مبتگی بلر نبلرد
ارتشهای کالسیک بود ک البت ارتشهای کالسیک عربی در هیگ یک از جگگها در مقابل رژیلم
صهیونیستی ب پیروزی و کامیابی دست نیارتگد .پلی از ایگکل ناکارآملدی ارتلشهلای کالسلیک
مبرهن شد ،تشکیل محور مقاوملت جهلتنیری نبلرد را بل نبلرد نامتقلارن سلوق داد کل در آن
نروههای مقاومت حضور مؤثری داشتگد .نمون این نبردها ،جگگهای  33روزه حز ه لال لبگان و 22
روزه حماس با رژیم صهیونیستی بودک آثار سیاسی ،نظامی رلوق العلادهای در معلادالت مگطقل ای
برجای نذاشت .از سوی دیگر نبردهای محور مقاومت ،برخالف ایلدئولوژیهای سلابق جگگهلای
اعرا و اسراییل ک بر ناسیونالیسم عربی متمرکز بود ،با نرایش اسالمی و حضلور ملردا مسللمان
همراه بود و بن مای های ایدئولوژیکی و اسالمی داشت .اما کلیۀ آن شرایط در سای تحوالت جدیلد
مگطق دستخوش تغییر شده ک مستلزا خلق ابتکار ،ابلداعات و راهکارهلای دیگلری اسلت کل از
یرریت این مقال خارج است.
با این وصع جمهوری اسالمی ایران عالوه بر مقابل با رژیلم صهیونیسلتی در حلوزه سلخت
ارزاری ،در عرص نرا ارزاری نیز ب تقابل با این رژیم پرداختل اسلت .نمونل آن ،تعریلع سلرزمین
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رلسطین بر پای «من الگهر إلی البحر» و تشکیل کشلور رلسلطین بلر اسلاس همل پرسلی و هلر
رلسطیگی یک رأی مگهای دخالت قدرتها و سازمانهای بینالمللی است.
از این رو ،نو نگاه جمهوری اسالمی ایلران بل رژیلم صهیونیسلتی ،رقلط بلر اسلاس نفلی
مشروعیت این رژیم نیست بلک نفی موجودیت آن غلب دارد ،زیرا مشروعیت این رژیم را میتلوان
ب دالیلی همچون تغییر سیاستهای این رژیم در قبال مگطقل  ،رلسلطیگیان و همسلایگان و علدا
بحرانسازی و توسع طلبی پذیررت و مورد شگاسایی قرار داد .اما جمهوری اسالمی ایران ناری یلک
نظاا و رژیمی با این سبک و سیاق است .لذا علی القاعده نمیتوان هیگ نون راه حل آشلتیجویان
را میان طررین متصلور بلود .بلرخالف کشلورهایی مانگلد ترکیل کل در مگاسلبات خلود بلا رژیلم
صهیونیستی بدین نون عمل میکگگد یعگی هر ناه رژیم صهیونیسلتی سیاسلتهای خلود را تغییلر
دهد ،روابط ترکی با رژیم صهیونیستی نیز تغییراتی را ب خود میبیگد و در غیر این صورت روابط ب
صورت عادی ادام مییابد .از این رو جمهوری اسالمی ایران مانگد ترکی  ،روابط خود با رژیمهلایی
مثل رژیم صهیونیستی را از جگی مگارع و مصال تعریع نمیکگد ک در سلایۀ تغییلرات سیاسلی و
تغییر مواضع مگطق ای و جهانی ،سیاستهای خود را تگظیم و تعدیل نمایلد .بلکل جلگی سیاسلت
جمهوری اسالمی ایران در قبال رژیم صهیونیستی نفلی موجودیلت آن در مگطقل و سلرزمینهای
اشغالی است و این سیاست با توج ب ماهیت انقال اسالمی ک در این مقال ملورد واکلاوی قلرار
نررت ،هیگناه تغییر نخواهد کرد و راهی ب مصالح و آشتی نمیجوید.
 -5جمعبندی و نتیجهگیری:
نگاه جمهوری اسالمی ایران ب رژیم صهیونیستی طی چهار ده نذشت بر این مبگا استوار بوده ک
این رژیم از اساس راقد مشروعیت و هویت تاریخی است و اشغال سرزمین رلسطین توسط غاصبان
اسراییلی هیگنون توجی حقوقی ،تاریخی ،ررهگگی و تمدنی نداشلت و دخاللت و نفلوذ قلدرتهای
استعمارنر و ررامگطق ای این رژیم جعلی را پدید آورده است .در این بره زمانی ب واسلطۀ شلرایط
رعلی مگطقۀ غر آسیا و همکاری برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و با نسترش ایلران
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هراسی و شیع هراسی ،در برخی محارل تحلیلی ب این مسأل اشاره میشود ک جمهوری اسلالمی
ایران برای مقابل با توطو ها و تهدیدات علی امگیت ملی خود ،میتواند بلا اتخلاذ راهبلردی جدیلد،
سط تگش با رژیم صهیونیستی را پایین آورده و در سیاست ضدیت با این رژیم انعطاف نشان دهد.
این مقال با اشاره ب مستگدات تاریخی ،ژئوپلتیکی ،هویتی و ایدئولوژیکی ،ضمن رد امکان هرنونل
سازش میان جمهوری اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی ب این نکت مهم میپلردازد کل سیاسلت
نفی مشروعیت رژیم صهیونیستی هم برآمده از ارزشهای انقال اسالمی است ک از نخستین روز
پی از پیروزی انقال ب بارنشست است و هم مؤید این نکتل اسلت کل ارلزون بلر اشلغالنری،
نژادپرستی ،غصب سرزمین ،زیادهخواهی ،بحران سازی ،توسع طلبی و غیره ،از حیث راهبلردی ،تلا
زمانی ک این رژیم وجود دارد ،مگطقۀ غر آسیا هیگناه ب صل  ،ثبات ،امگیلت و آراملش نخواهلد
رسید .در واقع رژیم صهیونیستی مخل نظم امگیتلی مگطقل اسلت و بل نیابلت از قلدرتهای رلرا
مگطق ای عمل میکگد .زیرا هیگ نون پایگاهی در جهان اسالا نداشت و مگفلور قاطبلۀ مسللمانان
است .از این رو ،جمهوری اسالمی ایران ب صورت سازمان یارت و معطوف ب هدف در سل مؤلفلۀ
«نفتمان سازی ،بستر سازی و محور سازی» ،مبلارزه علیل رژیلم صهیونیسلتی را در رأس اصلول
سیاست خارجی خود قرار داده است و در این راستا با صرف هزیگ های مادی و معگلوی ،مورلق بل
زنده نگ داشتن آرمانهای مردا رلسطین و مقاومت علی اشغالنری ،تبعیض نژادی و نسل کشلی
شده و همچگین ضربات جبران ناپذیری را ب اعتبار و اقتدار ساختگی و جعلی آن رژیلم وارد سلاخت
است .تحمیل نبردهای نامتقارن ،تعمیق دکترین عمق استراتژیک ،طرح ررراندوا آزادی رلسلطین و
کمک ب حفظ روحیۀ جهادی در مقابل اشغالنری ،جملگی جلوههلای معیگلی از مؤلفل های رلوق
الذکر هستگد .بگابراین ،مقابلۀ جمهوری اسالمی ایران با رژیم صهیونیستی ،مقابل از جگی سیاست،
مانگد آنچ ک در مورد مگاسبات ترکی با آن رژیم وجود دارد ،نیست ک با تغییر سیاستهای رژیلم
صهیونیستی یا رراز و ررودهای سیاسی تغییر ماهیت دهد .بلک مواجه از جلگی مشلروعیت اسلت
ک ب باور جمهوری اسالمی ایران ،رژیم صهیونیستی هیگناه واجد آن (مشروعیت) نخواهد شد.
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