
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  موضوع فلسطین

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 نکات برجسته 

 

  جمهوری اسالمی ایران استراتژی پیرامونی بن گوریون را به چالش کشید. این استراتژی با کنار رفتن ایران از جرگه دوستان

 اسرائیل دچار ضربه اساسی شد.

گیری جمهوری اسالمی در ایران از دو منظر بر موضوع فلسطین تأثیر گذاشت: وجه نظری و وجه عملی. در وجه نظری شکل

های جمهوری اسالمی اهلل و حمایتگیری مقاومت حزبگرایانه به موضوع فلسطین و در وجه عملی شکلغالب شدن نگاه اسالم

 این تأثیر بودند.های جهاد اسالمی و حماس نمود ایران از جنبش

  به این سو روند نزولی داشته است. حتی  ۲۰۰۰روند صعودی، و از سال  ۲۰۰۰تا  ۱۹۴۸در یک نگاه کلی، رژیم صهیونیستی از سال

توان گواهی بر محدود شدن این رژیم، تا کنون( و معامله قرن را می ۲۰۰۳فرآیندهایی همچون ساخت دیوار حائل )از سال 

 ای حفظ وضع موجود و عقب نشینی از رویای نیل تا فرات دانست.بر دست و پا زدن

  تهدید جبهه شمال و حضور جبهه مقاومت در سوریه و در شمال اراضی اشغالی، به عنوان ابر چالش رژیم صهیونیستی و تهدیدی

 بی سابقه برای این رژیم مطرح است. مرز مواجهه ایران و اسرائیل به جای مرزهای ایران و اطراف ایران به جوالن رسیده است.   

  و عمر رژیم  گانه اطالعاتی آمریکا هم به آن اذعان۱۶، واقعیتی است که حتی نهادهای یلفروپاشی از درون اسرائموضوع

اند. این فروپاشی از درون، زوایا و ابعاد مختلفی دارد. برای مثال پست سال دیگر برآورد کرده ۲۰صهیونیستی را حدود 

یلی دچار واگرایی هستند و اساس افکار و های اسرائعنوان بخشی از جامعه اسرائیل، با صهیونیستبه ۱هاصهیونیست

 اند.   گیری اسرائیل بوده، مورد تشکیک قرار دادههایی را که مبنای شکلاندیشه

  کشورهای اروپایی منجمله آلمان، انگلیس و فرانسه اکنون از منتقدین اصلی رژیم صهیونیستی هستند. در اسپانیا بحث تعقیب

جنایتکار جنگی مطرح است. جمهوری اسالمی ایران باید همچون یک فرصت به این نقاط اشتراک با عنوان سران اسرائیل به

 ها در مخالفت با رژیم صهیونیستی بنگرد.اروپایی

 گیرد.مذاکرات کنونی حماس با رژیم صهیونیستی در قالب استراتژی گام به گام صورت می 

 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله 

ها و مواضع سران ابتدای پیروزی و حتی قبل از آن، نسبت به ماهیت رژیم صهیونیستی )در بیان دیدگاه انقالب اسالمی ایران از

گذار انقالب اسالمی امام خمینی )ره( در توان از سخنرانی مهم بنیانگرایانه داشته است. میانقالب( تعارض وجودی و رویکرد نفی

گیری عنوان نقطه عطفی در این زمینه یاد کرد. با شکلپیروزی انقالب اسالمی، بهسال قبل از  1۳هجری شمسی، یعنی  1۳۴۲سال 

ها یعنی استراتژی پیرامونی )مبنی بر لزوم دوستی های صهیونیستترین استراتژینظام جمهوری اسالمی در ایران، به یکی از مهم

آسیب جدی وارد و ایران از جمع دوستان رژیم  مرز با اراضی اشغالی(با کشورهای غیر عرب همجوار با همسایگان عرب هم

                                                           
های آنان های اسرائیلی و تاریخ سازیهای صهیونیستها، گروهی از دانشگاهیان، اندیشمندان و نخبگان جامعه اسرائیل هستند که روایت. پست صهیونیست1

 را در مورد ارض موعود قبول ندارند. 



 

۲ 

 

گیری رویکردها و تحوالت جدیدی در قبال رژیم صهیونیستی در منطقه، جهان صهیونیستی خارج گشت. این رویداد، سرآغاز شکل

فلسطین  اسالم و سراسر دنیا بود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش در خصوص چیستی تأثیر انقالب اسالمی ایران بر موضوع

 و رژیم صهیونیستی است. 

 اند که عبارتند از:تر موضوع، سؤاالت فرعی طرح شدهبرای تبیین دقیق

 مبنای رویکرد جمهوری اسالمی ایران نسبت به موضوع فلسطین چیست؟ -

 ایجاد کرده است؟ های امنیتی را برای این رژیمرویکرد چهل ساله جمهوری اسالمی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی، چه چالش -

 

آوری معاون پژوهشی مؤسسه ندا جمع« سلمان رضوی»اطالعات این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با کارشناس مسائل فلسطین دکتر 

 های خبری و تحلیلی معتبر، در بیان برخی نکات توضیحات تکمیلی آورده شده است.گیری از مقاالت و سایتشده؛ همچنین با بهره

  اصلی پژوهشمحورهای 

 

  مبنای رویکرد انقالب اسالمی ایران به موضوع فلسطین 

هر چند انقالب اسالمی ایران چهل ساله است ولی عمر رژیم صهیونیستی هفتاد ساله است. اگر تأسیس این رژیم را 

پروژة ، ومیت انگلستان بر فلسطین از طریق جامعه ملل شروع شدکه سیستم قی 19۲0 سال بدانیم، از 19۴8سال 

تری به خودگرفت. در مقابل ورودهای دسته جمعی شکل عملیاتی ،سازی فلسطین که قبل از آن شروع شده بودیهودی

(، قیام 19۳1) «یافا»(، 19۲9)« براق»های قیام های فلسطینیان برپا شد.ودیان از اقصی نقاط جهان به فلسطین قیامهی

سال قدمت دارد.  ( مربوط به این دوران است. نتیجه اینکه این موضوع بیش از هفتاد19۳6-19۳9) «شیخ عزالدین قسام»

ها به عنوان حاکم فلسطین به سبب برخوردهای فلسطینیان با ورود دسته جمعی یهودیان و زدوخوردهایی که با انگلیسی

ا انتقال اخبار، ام، ها به شکل امروزی فعالیت نداشتندهر چند در آن زمان رسانه. عنوان قوم اشغالگر داشتندو با یهودیان به 

سخنرانی  ،شد. یکی از این نقاط هم ایران بود که قبل از انقالبهای دیگر میهای کشورها و ملتاکنشسبب برانگیختن و

هیونیستیگرایانه انقالب اسالمی ایران به رژیم صمبانی رویکرد نفی-

ونیستیتأثیرات نظری و عملی انقالب اسالمی ایران بر موضوع فلسطین و رژیم صهی-

ستهایی که ایران به صورت مستقیم یا در قالب محور مقاومت برای اسرائیل ایجاد کرده اچالش-

تا امروز۱۹۴۸صعودی و نزولی رژیم صهیونیستی از سیر -

ائیل و های عربی به اسرهایی برای تعارض میان موضوع افول اسرائیل و معامله قرن، گرایش حکومتپاسخ-
مذاکره حماس با اسرائیل



 

۳ 

 

شود. این ، یک نقطه عطف در این زمینه محسوب می1۳۴۲در خصوص اشغال فلسطین در سال  )ره(مهم امام خمینی

از زاویه  ،سال پیش از امروز ایراد شد. در آن زمان نگاه به موضوع 55سخنرانی سیزده سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی و 

غیر  ،(فلسطین)که چرا بر یک جامعه مسلمان اسالمی ؛ مبنی بر اینگرفتصورت می "آیة نفی سبیل"مبنای  دینی و بر

اگر مسلمانی صدای استغاثه مسلمانی ": رت رسول منقول است مبنی بر اینکهمسلمان باید حاکم باشد. و حدیثی که از حض

کنیم. کمک ما هم به فلسطینیان مظلوم که  دیده شدبر این اساس وظیفه ؛ "دیگر را بشنود و پاسخ نگوید، مسلمان نیست

، اسالمی یبر حسب وظیفه دینکه  1۳۴8سال  ییا صوت معروف شهید مطهری دربارة مظلومیت مردم فلسطین در عاشورا

و انسانی به این قضیه اعتراض داشتند. با پیروزی انقالب اسالمی، تحول اساسی در نگاه به موضوع ایجاد شد. اولین سفارتی 

که ا دیدند هها شد. خود اسرائیلییل فلسطینیتحو کهسفارت اسرائیل واقع در میدان فلسطین بود  ،که در تهران بسته شد

 لبه تیز شعارهای انقالبیون متوجه آنهاست.

 این رژیمو نوع نگاه به  صهیونیستیرژیم  انقالب اسالمی ایران بر تأثیر 

توان گفت انقالب اسالمی ایران بر موضوع فلسطین از دو جنبه تأثیر فارغ از شعارهای مرسوم، بر اساس واقعیات موجود می

  تأثیر تئوریک و تأثیر عملیداشت: 

  وجه نظری -الف

های توان دید در سالقضیه فلسطین را متحول کرد. با مراجعه به تاریخ فلسطین میموضوع، به انقالب اسالمی نگاه نوع 

المللی حاکم بودند نظام بین دو بلوک شرق و غرب بر ،سال( ۴0جنگ جهانی دوم به بعد تا زمان فروپاشی شوروی )حدود 

 دو گروه مبارز واقعی وجود داشت:آن زمان در فلسطین  درثر کرده بودند. أها از جمله فلسطین را متکه همه عرصه

 گرایانه بودند.های چپثر از دیدگاهو متأ« جبهه خلق برای آزادی فلسطین»و  «آزادی فلسطینجبهه دموکراتیک »گراها که عمدتاً چپ -1 

 . گرفتندخود پی می اسرائیل را از زاویه ناسیونالیستی اعتقاد به مبارزه باو ترین نماینده آن بودند اصلی «یاسر عرفات»و « جنبش فتح»ملی گراها که  -۲

یعنی هشت سال بعد از پیروزی  1987در سال پیروزی انقالب اسالمی ایده و نگاه جدیدی به مبارزه با اسرائیل بخشید. 

ها شکل گرفت. این انتفاضه سبب شد نگاه اسالمی برخالف کل تاریخ چندین ساله انقالب ایران، انتفاضه اول فلسطینی

از این تاریخ به بعد اسالم گرایانه شد. دیگر جنبش یا ملی گرایانه( بود، پیش از آن به موضوع فلسطین، که )یا چپ گرایانه 

نیز در این انتفاضه « جهاد اسالمی»و « حماس»فتح یا جبهه خلق یا جبهه دموکراتیک در فلسطین همه کاره نبود بلکه 

این نگاه اسالمی متأثر از انقالب  وارد عرصه شدند، اعالم موجودیت کردند و با نگاه اسالمی به میدان آمدند. بخش اعظمی از

. یعنی راه حل بدیل )ره(امام خمینینویسد: در کتاب خود می جهاد اسالمی( گذار جنبش)بنیان« فتحی شقاقی»ایران است. 

 تواند ما را در فلسطین کمک کند.انقالب اسالمی ایران و روش و منش مبارزه در ایران است که می



 

۴ 

 

 .1، سبب شد اولویت نخست انقالب ایران متوجه این جنگ تحمیلی شود1979 سال درعراق علیه ایران  تحمیلیآغاز جنگ 

 ثیر خود را داشت. د، اما همچنان بر موضوع فلسطین تأهرچند ایران در زمان جنگ، دچار مشکالتی بو

 عد عملیبُ -ب

ثیر عملی انقالب )یعنی سه سال بعد از پیروزی انقالب( تأ 198۲اهلل لبنان را در سال توان تأسیس حزبتنها به عنوان یک نمونه، می

توانست در مبارزه اش نمیخوانی، اصالحی و غیرمبارزاتیا با نگاه تقریباً  «امل»جنبش از آنجا که  .ذکر کردایران بر موضوع فلسطین 

اهلل را تشکیل دادند؛ حزباز امل جدا شدند و  ای دیگرعده عباس موسوی، سیدحسن نصرا... و پس سید ،با اسرائیل راه به جایی ببرد

در برابر اسرائیل به پیروزی رسید. اسرائیل که روزه  ۳۳در جنگ آن شد که اهلل حزبایران هم کمک فراوانی به آنها کرد و به تدریج 

ربی کشورهای ع و تقریباً  های جوالن، کرانه باختری و نوار غزه را اشغال کردسینا، بلندی در عرض شش روز صحرای 1967در جنگ 

اهلل لبنان از سی و سه روز مقاومت حزبدستاورد کمترین د. گیر شزمین روزه عمالً  ۳۳در جنگ را در عرض شش روز شکست داد، 

را زنده یا مرده  هللما اسرای اسرائیلی را آزاد خواهیم کرد، سیدحسن نصرا) وعده داده بودندها در ابتدا اسرائیلیآنچه  کههمین بود 

. بعد اصطالح به بار آوردندویرانی و خرابی ( )بخش شیعه نشین بیروت« ضاحیه»اما در هیچ کدام به نتیجه نرسیدند.  و...( گیریممی

یعنی مثل را درست کردند یعنی به نوار غزه خواهیم رفت و استراتژی ضاحیه را هم در آنجا پیاده خواهیم کرد  "استراتژی ضاحیه "

 لبناناهلل حزبضاحیه آنجا را هم با خاک یکسان خواهیم کرد. اما نتوانستند به اهداف از پیش تعیین کرده خود برسند. علی ایحال 

مقاومت کرد و اسرائیل اهلل حزبشود مثل ها دیدند میفلسطینیها تبدیل شد. به الگویی برای فلسطینیخود )اگرچه شیعه است(، 

ها در نوار غزه حریف فلسطینی دتواندید نمی «شارون»عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه را داریم. چون  ۲005را شکست داد. در سال 

نتیجه الگوگیری از انقالب ایران و این شهرک صهیونیستی در نوار غزه تخلیه کرد.  18 ازحدود هشت هزار شهرک نشین را  ،شود

 ثیرات انقالب ایران بر موضوع فلسطین بود.اهلل لبنان و تأحزبوگیری از الگ

 ومت برای اسرائیل ایجاد کرده استدر قالب محور مقایا هایی که ایران به صورت مستقیم چالش: 

را به چالش کشید. این استراتژی با خروج ایران از جرگه دوستان اسرائیل )کشورهای  استراتژی پیرامونی بن گوریونانقالب ایران  -1

 غیرعرب ورای همسایگان عرب اسرائیل یعنی ایران، ترکیه، اتیوپی و سومالی( دچار ضربه اساسی شد.

در تحریم نفتی ین چالش برای اسرائیل بود. ای، از دوست اسرائیل به دشمن اسرائیل تبدیل شد. این اولعنوان یک قدرت منطقهایران به

که کشورهای عربی از جمله عربستان، دنیای حامی اسرائیل را تحریم کردند، اما ایران نه تنها تحریم نکرد، بلکه به اسرائیل کمک  ،197۳

در جریان آمدهای دیپلماتیک رفت و وجود داشت و شناسایی دو فاکتور ، نفت داد. ایران و اسرائیل روابط رسمی داشتندهم هم کرد و 

 .۲. به ویژه روابط اطالعاتی، امنیتی و نظامی در سطح باالیی وجود داشتبود

                                                           
اسالم احساس رضایت دارد؛ چرا که منابع یک کشور کمک کننده مالی به های اسالمی درجهان به همین دلیل اسرائیل همواره از درگیری کشورها و گروه. 1

ها آسوده بودند اما با از میان رفتن داعش، حمالت اسرائیل شود؛ همچنانکه تا زمانی که جنگ سوریه در جریان بود، اسرائیلیفلسطین، صرف جاهای دیگر می

 به ایران و حزب ا... و ارتش سوریه آغاز شد.

 دو کشور زمانی روابط اطالعاتی نظامی دارند که روابط دیگر را پشت سر گذاشته باشند.معموالً . ۲
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های هایی که انقالب ایران بر آن استوار بود، دیدگاهشعارها و ایدهنگاه سران انقالب اسالمی به موضوع فلسطین دومین چالش بود.  -۲

توانند اسرائیل را از اینکه هر یک از مسلمانان یک سطل آب بریزند، اگر متحد شوند میامام خمینی در مورد غده سرطانی بودن و 

های مخالف و مبارز علیه اسرائیل، عملیاتی کنند. ها و گروهکردند در قالب طرحسعی میهایی که بزرگان انقالب و ایده ،بین ببرند

اولین شخصیت خارجی بود که به دیدار امام  پیوست( ات اسلو)هرچند بعدها تن به سازش داد و به مذاکر «یاسر عرفات»حتی 

 خمینی آمد. 

ای که طی مذاکرات های ده گانهگروهاهلل لبنان و )تا حدی(، حزب« حماس»، «اسالمیجهاد »ثر از انقالب ایران یعنی های متأگروه -۳

 موجودیتی به نام، و در تقابل با روند سازش اسلودر جریان مذاکرات شکل گرفتند، چالش بعدی رژیم صهیونیستی بودند.  «اسلو»

 ، زیر چتر ایران متحد شدند.های دیگراسالمی و گروه های ده گانه متشکل از حماس، جهادگروه

گفتند اهلل سخن میتهدید حزب فقط از قبالًها صهیونیست در شمال اراضی اشغالی چالش مهم بعدی است.جبهه مقاومت استقرار  -۴

چنین چیزی در  ،یکه تا قبل از این تحوالت؛ در حالگویند یعنی سوریه )جوالن( و لبنانجبهه شمال میتهدید اما االن سخن از 

« یوسی کوهن»اخیرًا  دانستند.ترین مرز میترین و امنو مرز جوالن و جبهه سوریه را برای خودشان آرامگنجید مخیله آنها نمی

 اهلل است که در سوریه هستند.ایران و حزب ،بزرگترین خطر برای ما: 1رئیس موساد گفته

کنند و این به مقابله با اسرائیل را ترک میمیدان های ورزشی، های فرهنگی مثل عملکرد ورزشکاران مسلمان که در عرصهچالش -5

الگویی برای همه ورزشکاران تبدیل شده است. ترک کردن میدان برای پرهیز از مواجهه و رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی تنها 

 الگوسازی شده است.در این زمینه مختصر ورزشکاران ایرانی نیست و 

های جهان اسالم، اسالمی ایران ایجاد شده است. اتحادیه رسانهثر از جمهوری ه متأهایی است کچالشدیگر ای هم از چالش رسانه -6

  .یک هماهنگی حداقلی دارند هابرای مقابله با صهیونیست

   درون اراضی اشغالی و نزول رژیم صهیونیستی صعود 

 ازگیری تا کنون، یک روند صعودی و نزولی ترسیم کرد. روند صعودی این رژیم توان برای رژیم صهیونیستی از ابتدای شکلمی

 اسرائیل آغاز شده است.به این سو روند نزولی  ۲000اما از سال  ادامه داشت. ۲000تا سال و شروع شد  19۴8 سال

روند صعود اسرائیل 

از صفر به  به عبارتیدرصد فلسطین را تصرف کرد.  80اعالم استقالل کرد و بعد از جنگ اول با اعراب، حدود  19۴8 رژیم صهیونیستی در سال

چشمگیر در این جنگ پیروزی نظامی ارتش اسرائیل  چراکه اسرائیل به اعتماد به نفس زیادی دست یافت.نیز  1956درصد رسید. در جنگ  80

مصر و سوریه  197۳و جوالن را هم گرفت و توسعه ارضی داشت. در بقیه کرانه باختری، نوار غزه  1967رژیم صهیونیستی در جنگ  .۲بود

ها وارد لبنان اسرائیلی 198۲سر جای خود بود. در  اسرائیلگیری اراضی خود شروع کردند اما موفق نشدند و درگیری نظامی را با هدف پس

                                                           
 (1/8/97شنبه )سه. 1

 ۲/8/1۳97یابی: تاریخ باز  jangavaran.irتارنمای نظامی جنگاوران؛ کانال سوئز؛  ۱۹5۶جنگ سال عبدالحمید تارخ؛  -۲
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سال این منطقه  18به مدت  ۲000 تا 198۲د؛ از تا بیروت هم پیش رفتن ،نی به ویژه عرفات و اطرافیانشهای فلسطیبا گروهند و برای مقابله شد

 در اختیار آنها بود.

 روند افول اسرائیل 

لبنان بود. چرا که ی دهندگان اسرائیلی برای عقب نشینی از جنوب أوعده به ر، «یهود باراکا»یکی از شعارهای اصلی  ۲000در سال  -1

درون خود اسرائیل در اعتراض به کشته شدن سربازان به سبب حتی اهلل کشته شدند؛ توسط حزبجنوب لبنان  های زیادی دراسرائیلی

 پس در این سال عقب نشینی آنها از جنوب لبنان شروع شد.به راه افتاد.  1«چهارمادران»جنبشی به نام اشغال اراضی کشورهای دیگر، 

 ۳65ر غزه در نوا شهرک صهیونیستی 18رک نشین در هشت هزار شهاز نوار غزه شروع شد؛  هاصهیونیستینی عقب نش ۲005در سال  -۲

 .به تخلیه آنها شدندمجبور کیلومتری ساکن بودند اما 

 ، سومین مصداق افول رژیم صهیونیستی است. روزه ۳۳لبنان در جنگ اهلل حزبشکست اسرائیل از  ۲006در سال  -۳

هایی ویرانیبا هدف نابودی حماس ها اسرائیل در این جنگ است. در نوار غزه ۲01۴و  ۲01۲، ۲008های نبرد چهارمین نمود نزول اسرائیل -۴

 د. حماس هر بار با قدرت بیشتری حاکم ش به بار آورد امادر نوار غزه 

اهو به گویند بله چرا که نتانیای میروز این است که آیا اسرائیل به نوار غزه حمله خواهد کرد یا نه؟ عدههای هم اکنون یکی از بحث

. اما در است های سنگین را در مرز نوار غزه مستقر کردهاعالم آماده باش داده و سالحها و صهیونیستبه ارتش اطراف نوار غزه رفته، 

در جنوب فلسطین  «بئرالسبع»هفته پیش یک موشک از نوار غزه به چرا که:  حمله ندارد جرأترائیل اس بسیاری بر این باورند کهمقابل، 

تا پیش از این، این تصور وجود داشت به هدف خورد.  این موضوع این گونه تحلیل شد که یک موشک زدند و تقریباً ؛اشغالی شلیک شد

موشک بینند آنها هم میکه ندارند. اما االن موشک ها اینوار غزه و اما حماس ،دقیق و نقطه زن داردهزار موشک  150اهلل حزب که

 که آیا حمله بکنند یا نکنند؟  دارند، در کابینه دولت اسرائیل بین اعضای امنیتی بر سر این موضوع اختالف نظر هست

 ۲00۳سال ها صهیونیستند. ارضی خود بودتوسعه  پیآنها در بلکه شعار نبود  ها تنهاصهیونیستبحث نیل تا فرات  این است کهواقعیت 

و منضم کرده  19۴8را به اراضی  هاو شهرککرانه باختری دیوارکشی  کردند. یعنی درونشروع به احداث دیوار حائل )دیوار امنیتی( 

چشم پوشی از باقی  ی به معنایدیوارکش گرفت چرا که اند. این اقدام مورد اعتراض بسیاری قرارها اختصاص دادهباقی را به فلسطینی

از این ایده که یهودیه و سامریه یل تا فرات بودند، اکنون ن سودایهایی که زمانی در صهیونیست به عبارت دیگر .اشغال شده بود اراضی

 کنند.عقب نشینی می ،استها ونیستیبه صه  متعلقتماماً

قاضی،  15در دادگاه الهه هم مطرح شد و از  ؛ این موضوعگیری شدیأرعلیه اسرائیل در مورد دیوار حائل دوبار در سازمان ملل حتی 

به این سو، روند افول و نزول  ۲000به لحاظ حقوقی برای اسرائیل تبعاتی داشته است. پس از سال  أی دادند کهنفر علیه اسرائیل ر 1۴

مقاومت در سوریه است، که به عنوان ابر چالش اسرائیل است که  تر از آن موضوع جبهه شمال و حضور جبههاسرائیل را داریم و مهم

در کردستان عراق بدین منظور دنبال این بودند که ایران را در اطراف مرزهایش کنترل کنند، با چنین چالشی مواجه نبودند. آنها تاکنون 

مهار کنند، اما االن ، سیستان و بلوچستان ایران را دنبال این بودند که در اهواز ؛اسرائیل جدیدی درست کنند تاسرمایه گذاری کردند 

ن به جوال ،به جای مرز ایران و اطراف ایران ،و مرز مواجهه ایران و اسرائیلاند یل و جوالن رسیدهمرزهای اسرائ لب تااهلل ایران و حزب

                                                           
؛ منبع: نسخه فارسی ماهنامه سیاسی، اجتماعی، بوداز لبنان  ارتش اسرائیلعقب نشینی در اسرائیل به راه افتاد و خواستار  1990ه جنبشی که در ده -1

 ۲017نوامبر ؛ فرهنگی لوموند دیپلماتیک
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و بحرین راق، سوریه، مصر، یمن، عربستان، عها در ؛ درگیریبیعتاً سود فراوانی به آنها رساندهای طرسیده است. هرچند تحوالت منطقه

، اما در یکی دو سال اخیر ائیل به ویژه در خصوص سوریه نفس راحتی بکشداسرسبب شد تا کشورهای اسالمی های درونی مجموع نزاع

االن بزرگترین چالش برای  خواستند به ضرر آنها تمام شد ومیها در مورد سوریه ای که اسرائیلیبا فروکش کردن بحث داعش، معادله

 ها بحث سوریه و جبهه شمال است.اسرائیلی

 و افول اسرائیل معامله قرن 

بیت المقدس در اختیار  عمالً هرچند موضوع معامله قرن نیز به نوعی دست و پا زدن اسرائیل برای حفظ وضع موجود است.

تالش اسرائیل برای این است  اما ،وارد بیت المقدس شود تواند به راحتی از کرانه باختریاالن کسی نمی و اسرائیل است

های کشورهای دیگر سفارتخانهو  «شناخته شودبه رسمیت  هاصهیونیستبه عنوان پایتخت قدس »المللی که در عرصه بین

همه کشورها ، گواتماال و یکی دو کشور دیگر، 1به جز سفارت آمریکا، پاراگوئهحاضر ل . در حامنتقل کنندخود را به قدس 

با ها صهیونیستد. اما ندر قدس غربی قرار دار آویو است. اما کنست و دوایر حکومتی اسرائیل عمالً هایشان در تلسفارتخانه

به قدس بیایید و سفارت خود را اینجا برپا کنید. که د، دنیا بگویند مرا به رسمیت بشناسی خواهند بهمیطرح معامله قرن 

 ند.اهبود تا االن ناموفقالبته 

 و افول اسرائیل نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل 

عربستان است  ،ترین کشور عربیمهماست.  قابل تفسیر برای حفظ وضع موجوددر راستای تالش اسرائیل هم این موضوع 

رسد این موضوع حتی درون جامعه عربستان هم با اند؛ اما به نظر میتوفیقاتی هم داشتهمورد آنها ها در گرچه اسرائیلیکه 

 در آغاز معامله قرن را قبول کردند اما عمالً  «ملک سلمان» و« محمدبن سلمان» هرچندمخالفت و مقاومت مواجه باشد. 

له قرن توانند به این راحتی به معامبا اسرائیل است و نمیای مسلمان و مخالف اند. چرا که عربستان جامعهتن به آن نداده

عربستان، اردن، ترکیه و مصر از است. چرا که رسماً اعالم نشده معامله قرن هنوز پس از گذشت چند ماه  تن دهند. اساساً 

ها . این یعنی اسرائیلیبرای آن پیدا کنندموافق درست و حسابی آمریکا و اسرائیل نتوانستند معامله قرن حمایت نکردند و 

ان به سطحی برسانند که نتوانستند دوستی خود را با عربست به عبارتیمشکل دارند. در جلب حمایت کشورهای منطقه 

 نتوانستند شرایط خود را طوری تثبیت کنند که معامله قرن را اعالم کنند.آنها استفاده کنند.  اینجا از مواهب آن

 مذاکره حماس با اسرائیل و افول اسرائیل 

حماس از یک سو یک جنبش مقاومت است و از یک طرف دولتی است که مسئول حماس در یک دوگانگی قرار دارد. جنبش 

از یک سو باید مردم غزه تواند فقط به موشک زدن بیندیشد؛ حماس تأمین نان و امنیت حدود دو میلیون فلسطینی است و نمی

عده وکند و ها مذاکره میئیلیخواهد روی اساس مقاومتی خود بماند؛ از یک طرف با اسرارا مدیریت کند و از سوی دیگر می

های فلسطینی چراغ سبز نشان کند، و از سوی دیگر به گروههای بازگشت را متوقف میهد که با رفع محاصره، راهپیماییدمی

                                                           
آویو به قدس منتقل کرد اما روز چهارشنبه سفارت خود را از تلپاراگوئه های آمریکا و گواتماال به قدس اشغالی، پس از انتقال سفارتخانه ۲018در ماه می . 1

  16/6/97پنجم سپتامبر تصمیم خود را تغییر داد. رئیس جمهور جدید پاراگوئه دیدگاه های متفاوت با رئیس جمهور قبلی دارد. منبع: پارس تودی ، 
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ای به جز مذاکره ندارد تا مواد غذایی و با چند ضربه پاسخ دهند. طبیعتاً در این وضعیت چاره را اسرائیل هایدهد که ضربهمی

های مقاومتی حماس باید مدیریت متفاوتی از جنبش حماس داشته باشد تا بتواند هم ایدهدولت سوختی مردم را فراهم کند. 

 خود را حفظ کند و هم از این سو معیشت مردم را مدیریت کند. 

انتخاباتی را دن را داشته باشد. یعنی ش «فتحاوی»سرانجام  حماس با ورود به روند انتخاباتی، احتماالً اما باید به یاد داشته باشیم

 .اسلو را قبول ندارند روند کهد گویمی حماسهرچند  ؛1است وروند اسل آنپایه اساس و که  پذیرفتند

 دانست. تروریست میرا در نظر داشت اسرائیل با جنبشی بر سر میز مذاکره نشسته که تا دیروز آنها اما از دیگر سو باید 

در نتیجه انتفاضه اول بود.  گیری، شکلهانقالب اسالمی بر فلسطینیثیرات ابینیم یکی دیگر از تأاگر کمی به عقب برگردیم می

، ندنبود با آنها و حاضر به مذاکره ندکردمی شانکه تا آن زمان تروریستی قلمداد با جنبش فتح و سافها اسرائیلی ،انتفاضه اول

. آمدندمیکنار  ۳«تیسیرن» یا ۲«احمد یاسینشیخ »باید با حماس،  آمدند،چراکه اگر با فتح و عرفات کنار نمی. نشستندمذاکره به 

اسرائیل قابل  و تهدید از همان زاویه ترسند؛ مذاکره امروز آنها با حماس هم از ترس به مذاکره با فتح و عرفات نشست به عبارتی

 تفسیر است.

  

  

 

 

  

                                                           
 براساس مذاکرات و توافقات اسلو، تشکیالت خودگردان شکل گرفت که دولت، پارلمان و رئیس تشکیالت دارد.  -1

در حمله هوایی بالگردهای  1۳8۳دوم فروردین  غزه که در تاریخ و ریاست مجمع اسالمیحماس  بنیانگذار جنبش مقاومت اسالمی« شیخ احمد یاسین» .۲

 .ادت رسیدغزه به شه دررژیم صهیونیستی 

شمسی در نوار غزه توسط سازمان  1۳8۳فروردین  ۲9حماس که در تاریخ  اسالمی مقاومت جنبش بنیانگذاران و رهبران یکی از «عبدالعزیز رنتیسی»شهید  .۳

 اطالعات و امنیت داخلی اسرائیل )شاباک( به شهادت رسید. 


