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 تعاليبسمه 

  مقدمه 

 

 

سال  ئیسانتخاب ر ست که برای دهه ،گیردبه دست می قدرت رادر آمریکا جمهوری که برای چهار  های کشورها و حکومتها ا

شته استبسیاری در سراسر جهان  های سیاسی که بقا، ثبات و امنیت خود را به ؛ اما این اهمیت، برای آن دسته از نظاماهمیت دا

سفید پیوند زده سیا نمونهساکنین موقت کاخ  ست؛ در غرب آ شنی از ایاند، طبیعتاً چند برابر و توأم با نگرانی ا سته از های رو ن د

ریکا ای آمهای منطقهشوند و در پیشبرد سیاستاتژیک آمریکا محسوب میکشورها وجود دارند. کشورهایی که هم متحد استر

کنند، و هم در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، وابستگی شدیدی به آمریکا دارند. رژیم صهیونیستی، نقش اساسی ایفا می

سیاسی مذکور هستند که ما به اختصار آنها را های واحدهای ترین نمونهعربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین، از عمده

 خوانیم.می« محور عبری و عربی »

ف یا های آشددکاری بابت ثبات، تداوم، توقضددد جریان مقاومت به سددبب وابسددتگی بنیادین به آمریکا، نگرانیعبری و عربی محور 

ها را مرور و در پژوهش حاضددر این نگرانیای دارد؛ ما دگرگونی سددیاسددت خارجی این کشددور در قبال متحدان یا دشددمنان منطقه

سی کردهعبری و عربی های محور دیدگاه سوم نوامبر آمریکا برر ایم. در بخش نخست این ضدمقاومت را درخصوص انتخابات 

نوشتار ضمن ارائه تعریف موجزی از محور مقاومت و محور ضد مقاومت، مواضع رژیم صهیونیستی را پیرامون انتخابات پیش رو 

ایم که این رژیم به کدامیک از دو رقیب انتخاباتی تمایل دارد و این تمایل ناظر بر چه سددوابو و و دریافته آمریکا بررسددی کرده در

دالیلی اسددت. در بخش دوم نیز رویکرد کشددورهای عرب عحددو محور ضدددمقاومت به دو کاندیدای انتخابات ریاسددت جمهوری 

عه، خواهان پیروزی کدامیک از دو کاندیدای حاضددر در انتخابات ریاسددت جمهوری آمریکا مطالعه و مشددخش شددده که این م مو

  آمریکا هستند و دلیل این خواست و گرایش چیست. 

سنادی به ان ام رسیده و اطالعات آن از مقاالت، تحلیل ، های پیشینهای کارشناسان، پژوهشها و دیدگاهاین پژوهش به روش ا

 های خبری تحلیلی معتبر داخلی و خارجی برگرفته شده است.های رسمی و پایگاهروزنامهها و خبرهای مندرج در گزارش
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  به مفهوم محور مقاومت و محور عبری و عربیگریزی کوتاه 

 
 

با توجه به اما برخی کارشناسان گردد، بازمی 2۰۰2به سال « محور مقاومت» عبارتسابقه کاربرد  محور مقاومت: -الف

مقاومت  .1دو انقالب ایران بازگردان 1۹۷۹توان به سال تاریخ این محور را میمحور مقاومت عقیده دارند اعضای مرکزی 

ها و ها، گروه، عبارتست از مقاومت کشورها، سازمان«محور مقاومت اسالمی»عبارت  آن یعنی 2صاسالمی در مفهوم خا

بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و همسو  . این مقاومتدر برابر تهاجم نظام سلطه و متحدان آن ،افراد، بر اساس اسالم

ور یافت. در تبل رژیم صهیونیستیبا این انقالب، در سطح منطقه و با محوریت مسئله فلسطین و مقاومت در برابر تجاوزات 

هر کشور، سازمان، . بر این اساس، 3آن افزوده شد بهنیز  شآمریکا و متحدان هایهای بعد نیز مقاومت در برابر تجاوزسال

های نظام سلطه و های دین و همسو با انقالب اسالمی ایران در برابر تجاوزات و ستمگریگروه یا فردی که مطابق آموزه

 نماید در محور مقاومت اسالمی قرار دارد. رژیم صهیونیستی مقابله میآمریکا و ویژه همتحدان آن ب

عراق، سوریه و بحرین، از  های مقاومت در فلسطین، انصاراهلل یمن، مردماهلل لبنان، گروهجمهوری اسالمی ایران، حزب

هستند. از آنجا که نظام سلطه افزون بر اقدامات تبلیغاتی  منطقه در اسالمیاعضای محور مقاومت  ترین اجزاء وشناخته شده

های تکفیری شده است، محور مقاومت نیز به منظور دفاع مرحله نظامی در قالب گروه هراسانه، وارد ستیزانه و ایراناسالم

های های مدافع حریم ارزشای، ناگزیر از تشکیل و تقویت گروهطلبانه داخلی و منطقههای مخرب تجزیهو مقابله با برنامه

در عراق « حشدالشعبی»در سوریه و « یونزینب»و « فاطمیون»های توان به گروهاسالمی شده است که از جمله آنها می

 .4اشاره کرد

نظام سلطه که در رأس آنها آمریکا و  مجموعهها و افراد ها، گروهتمامی کشورها، سازمان :عبری و عربی و غربیمحور  -ب

ویژه مسلمانان منطقه، انقالب اسالمی ایران و هد و در دشمنی با اسالم و مسلمانان بنقرار داررژیم صهیونیستی پس از آن 

امارات متحده، ، سعودی . در منطقه غرب آسیا، عربستان5اندهمسویی و همکاری قرار گرفته در راستایمردم فلسطین 

در چهار دهه گذشته پیوسته در مقابل محور  هستند کهنظام سلطه و صهیونیزم  ینترین متحدمهمبحرین، مصر و اردن، 

                                                           
 (5/1۰/13۹۷روزنامه سازندگی؛ صفحه جهان دیپلماسی؛ ). 1

توسط یک مسلمان و یا  ،ها و احکام دینکه بر اساس آموزهاست شامل هر نوع مقاومتی  و آننیز در نظر گرفته شده  عاممعنای مقاومت یک  مفهوم. برای 2

 گیرد. در هر مکان و هر زمان شکل می ،گروهی از مسلمانان در مقابله با تهاجم دشمنان اسالم و مسلمانان

 (28/11/13۹6. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )3

 ( 15/۹/13۹6؛ )«شفقنا»های خبری شیعه . پایگاه اینترنتی همکاری4
 (28/11/13۹6. پایگاه خبری تحلیلی الوقت؛ )5

محور عبری و عربی و غربی -بمحور مقاومت-الف
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ساخته های همانند آنها، ابزار نظام سلطه و داعش و دیگر گروه، القاعدههای تروریستی همچون گروه .1اندقرار داشته مقاومت

 و پرداخته محور ضد مقاومت هستند.

 

  دونالد ترامپ و معامله قرن؛ جو بایدن و مانیفست انتخاباتی 

 خواه( آمریکادو حزب اصلی )دموکرات و جمهوری، میان چون و چرا از رژیم صهیونیستیبی حمایت قاطع ودرخصوص 

 تنها در رویکردهاشاید شود و نمی هیچ خللی در آن ایجادها با تغییر دولت کهوجود دارد  وحدت نظر و اجماع بالفصلی

 د.تغییراتی صورت پذیرنسبت به موضوع 

نند کشواهد بسیاری وجود دارند که تأیید میوجود ندارد.  -حداقل در شرایط کنونی –اما در طرف مقابل، چنین قطعیتی 

جمهور  یک رئیس است نهخواه از حزب جمهوری یجمهور روی کار آمدن رئیس ،صهیونیستیرژیم آل مقامات ایده

نیز،  «جو بایدن»اند. در مورد شخص ها هنوز سردی روابط با آمریکا را در دوران اوباما از یاد نبردهصهیونیست .2دموکرات

دونالد »های متعددی دارند که به او روی خوش نشان ندهند و به طور جدی از ریاست جمهوری مجدد ها بهانهنیستصهیو

ها درباره مسائل منطقه، سبب دموکرات« اعالمی»های سیاستحمایت کنند. واقعیت این است که برخی « ترامپ

مانیفست انتخاباتی  موسوم به 3ایصفحه 8۰سند الخصوص مطالبی که در علی؛ رژیم صهیونیستی شده استناخرسندی 

تی رژیم صهیونیس هایانتقاد به تالش ،از براندازی جمهوری اسالمی ایران ، انصرافبه برجامدر خصوص بازگشت  هادموکرات

؛ از منظر 4بود... آمده و . غرب آسیانگاه تردیدآمیز به مداخله نظامی در  ،اراضی اشغالیغربی رود اردن به کرانه الحاق برای 

ها تصهیونیسشود. نرمش در برابر جمهوری اسالمی ایران و محور مقاومت قلمداد میچنین رویکردهایی رژیم صهیونیستی، 

و به  ،5دداننمی باربسیار زیان را ایران جمهوری اسالمیهرگونه انعطاف در قبال  ،رژیم صهیونیستی در آمریکاالبی ویژه به

 هیچ روی آن را برنخواهند تافت.

زب و ح« جو بایدن»های گیری، برخی موضعهامانیفست انتخاباتی دموکراتصدور الزم به یادآوری است که حتی پیش از 

ا را ههایی که مورد حساسیت ویژه رژیم صهیونیستی است، زاویه گرفتن از رویکرد دلخواه صهیونیستمتبوعش در حوزه

جارد »دونالد ترامپ و داماد یهودی او « معامله قرن»توان طرح به اصطالح صلح داد. در یک نمونه مهم، مینشان می

شود. معامله قرن آنچنان وفق عنوان هدیه تاریخی به رژیم صهیونیستی یاد میرا ذکر کرد؛ طرحی که از آن به« کوشنر

محتوای این طرح هرچه باشد، " که بود بارها گفته، نتانیاهو آنمفاد ها است که حتی قبل از رونمایی از مراد صهیونیست

یک طرح صلح نیازمند " :نظری در مخالفت با طرح معامله قرن گفته بود در اظهارجو بایدن، اما  .6"به نفع اسرائیل است

تواند کاری سیاسی است که میاین یک شیرین(....با یکدیگر مذاکره کنند)د نآن است که دو طرف کنار یکدیگر بنشین

                                                           
های تکفیری و تروریستی و همچنین وجود مناسبات اقتصادی و فرهنگی با . با توجه به رویکرد نه چندان قدیمی قطر در پشتیبانی و تجهیز برخی از گروه1

ترین رقیب روابط تنگاتنگ میان امارات )مهمهای اخیر، باید یادآور شد در سالاما  گیرد.رژیم صهیونیستی، این کشور نیز در محور ضدمقاومت قرار می

 .سایه انداخته است تا حدودی، بر مناسبات میان دوحه و واشنگتن آمریکاای قطر( با منطقه
 (1۷/4/13۹۹؛ )پایگاه خبری تحلیلی راهبرد معاصر. 2
 منتشر شد. 13۹۹. این سند در روز پنجشنبه دوم مرداد 3
 (2/5/13۹۹؛ ). سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد4
 (14/5/13۹۹الملل با پایگاه اینترنتی شورای راهبردی روابط خارجی؛ )بین تحلیلگر مسائل «سید جالل ساداتیان». گفتگوی 5

 (14/2/13۹8. بی.بی.سی؛ )6
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ام. تر کند. من عمرم را صرف کار برای توسعه امنیت و حیات یهود و اسرائیل دموکراتیک کردهرسیدن به صلح را سخت

عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در یادداشتی کتبی  1۰۰بیش از بدتر اینکه  .1"تاین )معامله قرن( راهش نیس

طرح به جای حل بحران به استمرار آن کمک  ند اینه بودو گفت هخود را با معامله قرن اعالم کرد امپ، مخالفتبرای تر

 .2تاز حمایت کنگره برخوردار نیس و کندمی

د به مفا یا در اعتراض بهفلسطینیان در حمایت از حقوق  های نه چندان جدی،البته تردیدی وجود ندارد که این مخالفت

ناسب بودن زمان یا نحوه اجرای این طرح وجود درباره نام است که هایینگرانی مربوط به معامله قرن نیست؛ بلکهظالمانه 

 یا ناظر بر اهداف و مقاصد حزبی و سیاسی داخلی است.دارد؛ 

 های نگرانی رژیم صهیونیستی ترین حوزهمهم 

 

                                                           
  RI-28051 های خبری؛. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به پژوهش1
 (18/11/13۹8خبرگزاری صدا و سیما؛ ) .2

هاسازیطرح الحاق و تداوم شهرک-1

پایتختی قدس و انتقال سفارت آمریکا-2

راهکار دو کشور برای دو ملت-3

های فلسطینیهای مالی به سازمانبرقراری کمک-4

بازگشت به برجام و توقف کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری -5
اسالمی ایران

توقف کاهش سرعت روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی-6
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کرانه باختری رود اردن به اراضی اشغالی و ادامه ساخت و درباره موضوع الحاق ها: سازیطرح الحاق و تداوم شهرک -1

کنفرانس  بهدر پیامی ویدئویی ، 13۹8در اسفند سال  شود، بایدنکه قویاً از سوی نتانیاهو دنبال می 1۹6۷سازها در اراضی 

های جدید و طرححاق کرانه باختری رود اردن ال در خصوص اقدامات اسرائیل": ه بودساالنه البی صهیونیستی هشدار داد

اسرائیل باید به تهدیدات الحاق و "او همچنین گفته بود:  .1"شد خواهد فلسطین ، مانع تشکیل کشورسازیشهرک

این اقدامات هرگونه ....سازی، نظیر اعالم احداث هزاران واحد مسکونی )در کرانه باختری( خاتمه دهدشهرک هایفعالیت

کاهد و های دموکراتیک اسرائیل بیش از پیش میصادقانه بگویم، این تحرکات از ارزشبرد و امید برای صلح را از بین می

  2"د.کنها از اسرائیل، به خصوص در میان جوانان را در هر دو حزب سیاسی، تضعیف میحمایت آمریکایی

ترامپ، مخالف است، های ، با برخی از سیاستجناح چپ در حزب دموکراتپایتختی قدس و انتقال سفارت آمریکا:  -2

 سفارت تقالان تصمیم مخالفان رژیم صهیونیستی. بایدن نیز ازعنوان پایتخت به ویژه در مورد به رسمیت شناختن قدس به

 4."گرفت.... ....این انتقال باید در شرایط بهتری صورت می"او عقیده داشت  ؛3بود المقدسبیت به آویوتل از آمریکا

راهکار دو دولتی برای پایان دادن به مناقشات فلسطین و رژیم  جو بایدن طرفدارراهکار دو کشور برای دو ملت:  -3

مدت اسرائیل و این راهکار، تنها مسیر برای تأمین امنیت طوالنی"او قباًل در این زمینه گفته است:  صهیونیستی است.

ها است؛ همچنین تنها راه برای مطمئن شدن از این است که فلسطینیزمان حفظ هویت یهودی و دموکراتیک اسرائیل هم

-تل که واشنگتن باید به بود ای اعالم کردهبا انتشار بیانیهاو پیش از این نیز  5."نیز دولتی برای خودشان داشته باشند

به  .6بیافتد خطر به طینفلس درباره «ملل سازمان دولتی دو» طرح اجرای تا نشود انجام کاری که کند وارد فشار آویو

باشد تا برای  آویولتو فشار بر  هافلسطینی با گفتگو سرگیری از باید فلسطین صلح مسئله در هااولویت از یکی بایدن، باور

 .۷اقدامی انجام ندهد« طرح دو دولتی»به خطر انداختن طرح سازمان ملل موسوم به 

از دیگر رویکردهای بایدن که کامالً متضاد رویه ترامپ و منویات های فلسطینی: های مالی به سازمانبرقراری کمک -4

 مهمتعهد شده در صورت پیروزی در انتخابات، این موضوع اشاره کرد که او  توان بهمقامات رژیم صهیونیستی است، می

ژانس آمریکا به آهای کمکو هم  را از سر گیرد، حمایت مالی از تشکیالت خودگردان و فلسطیندولت روابط دیپلماتیک با 

 .8امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را برقرار سازد

در  گونه که بایدن اعالم کرده،آن: ایرانعلیه جمهوری اسالمی  کارزار فشار حداکثریبازگشت به برجام و توقف  -5

آمریکا به برجام باز ؛ واشنگتن در قبال ایران تغییر خواهد کرد هایسیاستصورت رسیدن به پست ریاست جمهوری، 

                                                           
 (12/12/13۹8ایران پرس؛ ) . خبرگزاری1
 (11/2/13۹۹. پرتال فرهنگی راسخون؛ )2
 آویو برنخواهد گرداند.سفارت را به تل . البته بایدن گفته که اگر رئیس جمهور شود،3
 (11/2/13۹۹؛ )به نقل از بلومبرگخبرگزاری مهر . 4
 (21/6/13۹۹؛ )پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین. 5
 (18/2/13۹۹). خبرگزاری مهر؛ 6
 . همان۷
 RI-28051های خبری؛ رجوع شود به پژوهشو مطالعه مواضع ترامپ در این زمینه . برای آگاهی بیشتر 8



 

۷ 

 

شمار زیادی از  اقدامات دولت آمریکا در جهت براندازی نظام جمهوری اسالمی در ایران متوقف خواهد شد، خواهد گشت،

 .... و  نیروهای آمریکایی، سوریه و عراق را ترک خواهند کرد

کنونی،  هایو در اثر کاهش تحریم یابدتنش میان آمریکا و ایران کاهش طی است که برقراری شرای به شدت نگراننتانیاهو 

ین االشعاع قدرت بالمنازع جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد. برتری نظامی و تاکتیکی رژیم صهیونیستی در منطقه تحت

ها علیه ایران بوده است. افزایش تحریمدر حالی است که نتانیاهو از مشوقان اصلی دونالد ترامپ برای خروج از برجام و 

ها در حقیقت صهیونیست ای بوده است.مسئول تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته اذعان کرده که خود نتانیاهو

در انتخابات پیروز شود، به رویکرد اعمال فشار حداکثری خود علیه تهران ادامه خواهد داد  معتقدند که اگر ترامپ مجدداً

د خواهها بین ایران و آمریکا ادامه خواهد داشت اما به قدرت رسیدن بایدن موجب کاهش فشارها علیه ایران ید تنشو تشد

 .1شد

سال گذشته  25طی  اسرائیل"گفته است: نتانیاهو توقف کاهش سرعت روند عادی سازی روابط با کشورهای عربی:  -6

س جمهور فعلی آمریکا یعنی ئیرژیم صهیونیستی زیر سایه ر. در واقع 2 "ها نداشته استگونه توافقی با دیگر کشورهیچ

 د. شاید با به قدرترا به امضا برسانسازی مناسبات با امارات، بحرین و سودان( )عادیتوافق  سهتوانسته  دونالد ترامپ،

ستی از ات با رژیم صهیونیسازی مناسبرسیدن بایدن، به دالیلی روند تطمیع، تشویق یا تهدید کشورهای عربی برای عادی

 های کاری دولت آمریکا خارج شود.اولویت
 

 نتایج یک نظرسنجی 

از  ،ای سالهبلکه تا سال فعلی،نه تنها در دوره گرایانه بوده که جانبهآنقدر یک صهیونیستیخدمات دونالد ترامپ به رژیم 

د و طرفداری ازترامپ، امری کاماًل بدیهی خواهد بود. های اشغالی محو نخواهد شسرزمین ذهن جامعه صهیونیست ساکن

ترامپ رئیس جمهور فعلی  خواهان آن هستند کهنظرسنجی شرکت کردند،  یکهایی که در نشینحدود دو سوم شهرک

از شرکت کنندگان در  درصد 63.3د؛ حدود پیروز انتخابات شو صهیونیستی رژیم باآمریکا به دلیل ارتباط بسیار نزدیکش 

ال که بهترین کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا برای رژیم صهیونیستی کدام است، ؤدر پاسخ به این سن نظرسنجی، ای

 های خودها هم در گزارشرسانه .3درصد بایدن را انتخاب کردند 18.8در مقابل  و ترامپ را بهترین کاندیدا دانستند

 .4تاند، برخوردار اسمهاجرت کرده اراضی اشغالییهودیان آمریکایی که به  گویند ترامپ از حمایت قاطعمی
 

 

 

 

 

                                                           
 (1۷/4/13۹۹؛ )پایگاه خبری تحلیلی راهبرد معاصر. 1
 (4/8/13۹۹. باشگاه خبرنگاران جوان؛ )2
 (22/۷/13۹۹). پایگاه خبری خبرآنالین به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ 3
 (11/8/13۹۹بی.بی.سی؛ ). 4
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 بندیجمع 

ست. ا و رژیم صهیونیستی درآمدهنتانیاهو  ای به خدمتسابقهطرز بیبه کاخ سفید ، دونالد ترامپ ریاست جمهوری آغازاز 

تروریستی ایران، جمهوری اسالمی ها علیه اعمال مجدد تحریم، با خروج از برجام زمامداری خود،چهار سال طی ترامپ در 

ا انتقال سفارت آمریک، «حاج قاسم سلیمانی»اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به شهادت رساندن سردار مقاومت 

سمیت شناختن ر به های آن،اهلل لبنان و شخصیتهای مالی سخت علیه حزباعمال تحریم المقدس،آویو به بیتاز تل

تالش برای تسریع روند ، معامله قرن جانبهترسیم طرح ظالمانه و یک ،های جوالنبر بلندی ت رژیم صهیونیستیحاکمی

ا هقطع کمک ،مالی به حکومت خودگردان فلسطین هایآویو، کاهش بودجه کمکسازی روابط کشورهای عربی با تلعادی

ها ستصهیونیه است. ها کردبه نتانیاهو و صهیونیست بی نظیریخدمات  ... به آنروا، تعطیلی دفتر ساف در واشنگتن و

ردهایی ، دستاودر انتخابات بایدن دموکراتجو و پیروزی  از ریاست جمهوریدونالد ترامپ  کنار رفتنهستند که با آن نگران 

 متوقف شود. اروند پیشبرد آنهبا تهدید مواجه یا طول تاریخ جعلی این رژیم سابقه نداشته، که در 

نیاهو اما شاید شخص نتا ریاست جمهوری بایدن برای رژیم صهیونیستی فاجعه بار نخواهد بود؛شکست ترامپ و بدون شک، 

های خود بیفزاید و از فرصت چند ماهه حضور ترامپ در کاخ را مجبور سازد که برای تحقق چند برنامه نیمه تمام، بر تالش

 سفید نهایت بهره را بجوید.  

 


