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Extended Abstract 

Introduction 

In the field of politics and global relations, all countries, in addition to enjoying their strengths, 

always face many challenges and threats in order to survive and continue their political 

existence. Israel, that formed as a Jewish state by the conspiracy of the great powers in the 

twentieth century and in the heart of one of the Muslim countries of the West Asian region 

(Palestine), posed significant geopolitical challenges for both the Muslim countries of the region 

and itself. Affected by these challenges, it is concerned about his future and the continuation of 

his political life. Hence, some experts believe that this regime will not be able to overcome the 

massive volume of its internal and international problems in the coming decades, and as a result, 

a vague and dark future awaits it. Among these experts is Ayatollah Khamenei, the Supreme 

Leader of the Islamic Revolution of Iran, stated: "After the end of these nuclear talks, I heard 

the Zionists in occupied Palestine say that at the moment, with these talks, we are relieved of 

Iran's concerns for 25 years; I answer that you will not see the next 25 years. (Khamenei, 

2015)». Therefore, the present article seeks to answer the fundamental question of what are the 

most important weaknesses and geopolitical challenges of Israel that may threaten the future of 

this state? 

 

Methodology 

This research has been done in a descriptive-analytical method and has used a qualitative 

method of logical reasoning to analyze the required data and information obtained through 

libraries and documents and the opinions of experts on the strategic and geopolitical challenges 

of the Zionist regime. 

 

Results and discussion 

Based on the studies, the most important studies related to the opportunities and challenges 

facing the Zionist regime have been obtained and summarized as follows: 

-Opportunities and strengths of the Zionist regime 

It seems that at present Israel has good relations with some of its neighbors such as Egypt and 

Jordan (Ghasemi, 2004: 53). Israel has good economic capabilities such as benefiting from 

modern technology, increasing connection with the capitalist world, benefiting of free aid from 

the United States and Germany, and finally economic growth (Derakhsheh and Sadeghizadeh, 

2015: 105).  

- The internal challenges of the Zionist regime 
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Including the existence of Palestinian militants (Ghasemi, 2004: 71) The issue of Palestinian 

refugees, political, social and ethnic divisions such as: differences over the type of treatment of 

Palestinians, demographic composition in favor of Muslims; (Derakhsheh and Sadeghizadeh, 

2015: 228), Popular encounters with different cultures, with each other, ideological differences 

and the challenge of legitimacy (Mohammadi, 2015: 7), Serious dependence on migration and 

the phenomenon of reverse migration, security of socio-political space. 

- External or compound challenges of the Zionist regime 

Such as: hydropolitical crisis and energy and relative weakness of the population (Eftekhari, 

2001: 175), Difficult geographical situation and lack of strategic depth and feeling of threat 

from classic and guerrilla attacks (Dehghani, 2014), Regional and global isolation (Chupani and 

Myar Abbasi, 2011: 62), the Islamic Revolution of Iran and the process of Islamic awakening 

and the axis of resistance (Ghasemi, 2004: 54), Confirmation of the unreality of the Holocaust 

In some scientific researches (Dost Mohammadi, 2012: 183 and Weber, 2009: 64), increasing 

differences with the European Union (Faizi, 2015) are the most important external challenges of 

this regime. 

- Predictions made about the vague future of the Zionist regime 

King Abdullah II of Jordan warned that if the process of reconciliation in the Middle East 

between Israel and Palestine is not achieved, Israel's long-term future will be in danger (King 

Abdullah, 2010). The CIA, which had previously predicted the collapse of the South African 

regime as well as the collapse of the Soviet Union, has expressed doubts about the survival of 

the Zionist regime after the next 20 years (CIA, 2015). Sixteen US intelligence agencies and 

institutions have also studied the reverse migration of Jews from Palestine to their original 

countries and concluded that Israel will collapse by 2025 (Mohammadi, 2015: 9). A narration in 

Baharalanvar states: The Jews will come from the West [to the Arab region of the Middle East] 

to form their state in Palestine. The Arabs fought the Jews three times, and in the fourth stage, 

victory overshadowed them (Majlisi, 1070: 59). In the book The Fall of Israel, three things are 

stated as the political preconditions for the fall of Israel: 1- Replacing the compromising Arabs 

with Israel, with the Persians fighting against Israel 2- The emergence of a new leadership and 

alternative current during two historical movements 3- The emergence of anti-Zionist resistance 

in the Sham. (Al-Fatlawi and Zolghadr, 2006: 130-184).  The Supreme Leader of the Islamic 

Revolution also stated in 2015: Insha'Allah, for another 25 years, by God's help and by God's 

grace, there will be no such thing as the Zionist regime in the region. 

 

Conclusion 

In the international political climate and global relations, all countries have been affected by 

some internal and external challenges, worried about the future and the continuation of their 

political life. Meanwhile, some experts believe that Israel will not be able to overcome its 

internal and international problems in the future decades, and as a result, the issue of the 

destruction of this state is regularly raised in some political forums. This claim was examined 

with a list of internal challenges as well as external threats to Israel, in the form of theories such 

as the difficulty of adapting to the region's geopolitical environment and various narratives such 

as the CIA forecast and the leadership of the Islamic Revolution mentioned above. All this 

evidence, in general and based on the current situation, indicates the destruction of the political 

life of the Israeli, which should be cunsidered constantly of the Muslim countries in the region, 

especially the Palestinians. 
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 تیرژیم صهیونیس های راهبردی و ژئوپلیتیکیتنگناها و چالش

 
 ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم استادیار -صادقی  علی

 ایران تهران، تهران، دانشگاه سیاسی، جغرافیای استادیار - 1 مدیاح عباس سید

 ایران تهران، ملی، دفاع عالی دانشگاه ملی، امنیت دکترای دانشجوی -خانی حسین اله روح

 
 11/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 11/01/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
رژیـم  ینـدهه غـرب آسـیا موضـوع اسـرائیل و آخصـوص در منطقـهای اساسی جهـان بهائل و چالشیكی از مس

اشـغالگر  رسد که این مسئله را باید فراتر از یک مناقشه عادی بـین اعـراب و رژیـمصهیونیستی است. به نظر می
مانان، ری از مسـلبسـیاقدس دانست؛ چراکه کل مسائل جهان اسالم را تحت تأثیر قرار داده است. درواقع، بـرای 

شود یـا یصورت یک آرمان درآمده است. قضاوت درباره اینكه آیا این آرمان محقق منابودی رژیم صهیونیستی به
های دانشگاهی بدان پرداخت. بنابراین الزم است تا جوانب بر پژوهشای نیست که بتوان بدون تكیهخیر امر ساده

هـای ترین تنگناها و چالشرصدد است تا مهمد. در این راستا این مقاله دهای بیشتری قرار گیرمسئله موردبررسی
ه روش بـهـای موردنیـاز ایـن پـژوهش راهبردی و ژئوپلیتیكی رژیم صهیونیستی را مورد ارزیابی قـرار دهـد. داده

 .تحلیلـی دارد -قیـق نیـز ماهیـت توصـیفیشناسی حاکم بر تحشده است و روشای و اسنادی گردآوریکتابخانه
ها را در اختیار دارد که از نقـاط قـوت آن بـه دهد بااینكه رژیم صهیونیستی برخی فرصتپژوهش نشان می یجهنت

توان به ها میترین این چالشهای بزرگی نیز روبرو است. ازجمله مهمحال، با تنگناها و چالشرود، درعینشمار می
ن مهاجرت معكوس، بحرا یدهجدی به مهاجرت و پد گیهای سیاسی، اجتماعی و قومی، وابستشكاف و دودستگی

اشـاره  آفرینی محور مقاومـتهیدروپلیتیک و انرژی، وضعیت دشوار جغرافیایی و نداشتن عمق استراتژیک و نقش
 کرد.
 

 .صهیونیستی رژیم فلسطین، ژئوپلیتیک، چالش ژئوپلیتیک، راهبرد،: یدیواژگان کل
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 مقدمه
ای ممكن است موضوع ترین مسائل دنیای اسالم است. گرچه عدهصهیونیستی یكی از مهم رژیم یندهموضوع اسرائیل و آ

هـای بـزرگ عنوان یكـی از چالشای بین اعراب و رژیم اشغالگر قدس دانسته و آن را از این منظر، بهفلسطین را مناقشه

قعیت این اسـت کـه مسـئله ، لیكن وا(113: 1390، و همكاران در قـرن بیسـتم تحلیل کنند )سجادپور المللینسیاست ب

ا برای ایـن ر(. دالیل بسیاری 1396ای، فلسطین، امروز در رأس مسائل سیاسی دنیای اسالم و امّت اسالمی است )خامنه

که یک کشور مسلمان از ملت آن، غصب و به بیگانگانی که از کشورهای گونـاگون توان مطرح نمود. ازجمله اینادعا می

سابقه در تاری ، بـا شده است. دوم؛ اینكه این حادثه بیاند، سپردهای جعلی و موزاییكی تشكیل دادهجامعهشده و گردآوری

کز محتـرم دینـی گرفته است. سوم؛ آنكه قبله اول مسلمانان و بسیاری از مراکشتار و جنایت و ظلم و اهانت مستمر انجام

علـی، در جو جامعـه  تهدید شده اسـت. چهـارم؛ آنكـه ایـن دولـت که در این کشور قرار دارد، با تخریب و توهین و زوال

هـای اسـتكباری ترین نقطه جهان اسالم، از آغاز تاکنون نقش یک پایگاه نظامی و امنیتی و سیاسی را برای دولتحساس

از آن  ست،اسالمی ا بازی کرده و محور غرب استعماری که به علل گوناگون، دشمن اتحاد و اعتالء و پیشرفت کشورهای

سـی و قـی و سیاهمواره چون خنجری در پهلوی امت اسالمی استفاده کرده است. پنجم؛ آنكه صهیونیسم که خطـر اخال

در جهـان  سلطه خود واقتصادی بزرگی برای جامعه بشری است، این جای پا را وسیله و نقطه اتكائی برای گسترش نفوذ 

 (.1390ای، قرار داده است )خامنه

ت و حفـظ های استعماری نظیر بریتانیا بـرای اسـتمرار حاکمیـولت سازی یكی از مواردی است که دولتطرح تجزیه و د 

و باهدف دفاع  در همین راستا 1948اند. تأسیس رژیم اسرائیل در سال منافع خود در مناطق مختلف جهان به اجرا گذاشته

اسـرائیل  را شـهروند که هسته اصلی کسـانی کـه خـوداز منافع غرب در برابر جهان اسالم، صورت پذیرفت. اما ازآنجایی

اند، ایـن رژیـم نتوانسـته دانند، عموماً چندپاره است و از خارج مرزهای فلسطین اشغالی به این سرزمین مهاجرت کردهمی

 های سـاختاریاکنـون نیـز بـا آسـیبهای اشغالی با موفقیت به پایـان برسـاند و همسازی را در سرزمیناست پروژه ملت

 (.87: 1392، زادهیمتنوعی روبرو است )درخشه و صادق

ای کـه گونـهتری نیز مواجه باشـد؛ بههای جدیرسد که رژیم صهیونیستی با مشكالت و چالشعالوه بر این، به نظر می 

المللـی ینهای آینده قادر نخواهد بود بر حجم انبوه مشكالت داخلی و بنظران معتقدند این رژیم در دههتعدادی از صاحب

ای رهبـر اهلل خامنـهنظران، آیـتای مبهم و تاریک در انتظار آن است. ازجمله ایـن صـاحبخود فائق آید و درنتیجه آینده

بعـد از اتمـام ایـن مـذاکرات »اظهار داشتند:  18/6/94معظم انقالب اسالمی ایران است که طی یک سخنرانی در مورخ 

سـال از دغدغـه ایـران  25ن اشغالی گفتند فعالً با این مـذاکراتی کـه شـد، تـا ها در فلسطیای، شنیدم صهیونیستهسته

 .سـال آینـده را نخواهیـد دیـد 25کنم اوالً شـما کنیم. بنده در جواب عرض مـیسال فكرش را می 25ایم؛ بعد از آسوده

در منطقـه وجـود نخواهـد سال دیگر، به توفیق الهی و به فضل الهی چیزی به نـام رژیـم صهیونیسـتی  25شاءاهلل تا ان

دست و موارد مشابه باع  شد تا در این مقاله این سؤال اساسی مطرح شود (. اظهار نظراتی ازاین1394ای، )خامنه« داشت

این رژیم را با خطر نابودی مواجـه کنـد،  یندههای ژئوپلیتیكی اسرائیل که ممكن است آترین نقاط ضعف و چالشکه مهم

و سـطح نفـوذ  یطلبگرفته در ارتبـاط بـا توسـعههای آکادمیک انجامتكوینی مطالعات و پژوهش چه مواردی هستند. سیر

برانگیزترین مسائل دیپلماتیـک در بـین راهبـرد نویسـان و خصوص در منطقه غرب آسیا، همواره یكی از بح اسرائیل به

هـای حال پژوهشاومت در جهان است. درعینالملل از آغاز طرح شدن ژئوپلیتیک مقورزان ژئوپلیتیک و رواب  بیناندیشه



 85                                                               صهیونیستی رژیم ژئوپلیتیکی و راهبردی هایچالش و تنگناهاصادقی و همکاران / 

بیرونی اندك هستند. در اینجـا بـه چنـد نمونـه از تحقیقـات مشـابه اشـاره  -صورت گرفته باوجود حجم تهدیدات درونی

 شود:می

منیتی ا -های سیاسیردهای اسرائیل در همكاریبررسی راهب»با عنوان  خودنامه کارشناسی ارشد در پایان (1400) علیپور

ل بـرای ردی اسـرائیبه این نتیجـه رسـیده کـه اولویـت راهبـ« ا کشورهای غرب آسیا و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک مقاومتب

منیتـی دارد. ل ماهیت اهمكاری با کشورهای غرب آسیا راهبرد امنیتی است و شاکله وجودی اقدامات و راهبردهای اسرائی

یتیـک کشورهای غرب آسیا تـأثیر منفـی بـر کردارهـای ژئوپل منیتی اسرائیل باا -های سیاسیهمچنین، جریان همكاری

در پـژوهش  (1397) دیمحمو . مقاومت دارد و سبب تغییر رویكرد ژئوپلیتیكی از روند تاکتیكی به امنیت محور شده است

رژیم  كی اینهای ژئوپلیتیخود معتقد است که حیات اسرائیل در محی  پرآشوب و ملتهب منطقه خاورمیانه، در کنار ضعف

طلبانـه و همچون عدم داشتن عمق استراتژیک، سـرزمین محـدود و نامتناسـب و جمعیـت کـم و همچنـین اهـداف جاه

 . های ایـن دولـت قـرار گیـردام سیاسـتعنوان کانون تمژیم، موجب شده تا امنیت و مسائل امنیتی بهطلبانه این رتوسعه

یاسـت سستگی نگـاه امنیـت محـور در تهاجم و بای -موازنه دفاع گرایی تدافعی ورویكرد واقع»در مقاله  (1399) محمدی

 جنـگ کند، مسـیر لبهغ تهاجمی بر مزیت دفاعی مزیت شود که هرگاهیادآور می« مونه موردی اسرائیلن -خارجی ایران

صورت  در و تقویت گسترش، را نظامی -امنیتی هایو مأموریت هاتوانایی باید دولت یک دیگر،عبارتبه شود؛می ناهموار

 ایویـژه تأکیـد تهـاجم - دفاع زنهموا بر تدافعی گراییدارد. واقع ضرورت دفاع بازدارندگی و که فرم نماید عملیاتی نیاز،

 دشمن برتر هایهزینه و کندمی وضع غلبه را در سختی دفاع، امر در نسبی سهولت که کنداستدالل می موازنه این دارد.

فراینـد »در پـژوهش خـود بـا عنـوان  (1399) طیرانی شعرباف و درخشه. شودمی ایجاد رندگیبازدا رود، درنتیجهمی باال

شده اسـت، معتقدنـد که با روش توصیفی تحلیلی انجام« سازی در اسرائیل؛ چالشی در مسیر ماندگاری و بقاءملت -دولت

خـاص  ایـن هویـت د در نگـاه اولاین رژیم مبنای وجودی خود را بر هویتی خاص و پیچیده بنیاد کرده است کـه هرچنـ

د و عـدم خاص این هویت بر مبنای نـژا هاییژگینقطه قوتی برای بقا و تشكیل یک جامعه محسوب شود، اما و تواندیم

ای بـا بررسـی روابـ  در مقالـه (1396) احمـدی .آورده اسـت را به وجـود ییهاکثرت جمعیتی آن، برای این رژیم چالش

بـه دنبـال  کند که این رژیـم در پوشـش روابـ  اقتصـادیا و بازیگران پیرامونی استدالل میاقتصادی اسرائیل با کشوره

های ایـن پـژوهش، روابـ  و مناسـبات سازی رواب  سیاسی و گسترش رواب  امنیتی با کشورهاست. بر اساس یافتهعادی

بـروز و گسـترش  ف کنترل و ممانعت ازکند: رواب  اقتصادی پایدار باهداقتصادی اسرائیل در منطقه از سه الگو پیروی می

 .سازی رواب  امنیتیمنظور عادیتنش، رواب  اقتصادی کم بازده باهدف حضور در مناطق استراتژیک و نفوذ دیپلماتیک به

 

 مبانی نظری
 ژئوپلیتیـک

(. 1393راد، رود )حیـدری موصـلو و کاویـانی ه شمار مـیبدانش ژئوپلیتیـک  یهماکنشی قدرت، سیاست و فضا، بنبرهم 

ها با های ناشـی از ترکیـب آنعنوان علم مطالعه رواب  متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش، ژئوپلیتیک را بهیانحافظ

دان معاصـر آمریكـایی، ایـن تعریـف را ارائـه کـوهن، جغرافـی(. سائل بی37: 1385نیا، یكدیگر تعریف کرده است )حافظ

ضایی، اشـكال فاسیاست که تأثیر دوجانبه الگـوهای باز: مطالعه رواب  فضای جـغرافیایی  دهد: ژئوپلیتیک عبارت استمی

 (.20: 1394، و همكاران کند )پیشگاهی فردمی ها بررسیو ساختارها را با عقاید سیاسی و سازمان
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ون شـونده های سیاسـی و اشـكال دگرگـباید توجه داشت کـه توجـه عمـده ژئوپلیتیــک، بــه رقابــت میــان قـدرت 

هاسـت ای یا جهانی میـان قدرتهای سیاسی، منطقهمراتبی که دسـتاورد بازیمراتب قدرت در جهان است؛ سلسلهسلسله

های بـهتوجه است که به اعتقاد کارشناسان مربوطـه، ژئوپلیتیـک ابعـاد و جن(. این نكته نیز قابل129: 1381)مجتهدزاده، 

، همكـارانحمدی و و نیز فرهنگی اهمیت دارد )ا ـوم از دیـد سیاسی، نظامی، اقتصادیویژه ابعاد این مفهمتعددی دارد، به

1391 :67.) 

 

 1چالش ژئوپلیتیک

شـود، کـه می یـک نامیـدهایجاد وضعیت برای یک دولت یا کشور بر پایه عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیكی، چالش ژئوپلیت 

، از رهگـذر دیگـر سـخن امل جغرافیایی تحت تأثیر قرارمی گیرد. بـهطی آن سیاست آن کشور با استفاده از متغیرها و عو

شـود. واحـدهای ها دچار انفعال میهای جغرافیایی علیه کشور رقیب، سیاست و راهبرد ملی آنکارگیری عوامل و ارزشبه

اصـر و گیرنـد. عنهـای مختلفـی بهـره میسیاسی برای تضعیف قدرت، منافع و مصالح کشـور رقیـب از عوامـل و روش

ها و ابزارها هستند و باع  های جغرافیایی اعم از متغیر و ثابت، طبیعی و انسانی، مكانی و فضایی از آن دست روشارزش

طـرف  یسـازهر چالش ژئـوپلیتیكی، منفعل یهتحمیل کند. هدف اول ها و اراده خود را بر رقیبواستهشوند تا بازیگر خمی

 (.122: 1385نیا، مقابل برای تغییر رفتار است )حافظ

 

 روش پژوهش
شده وتحلیل آن، از روش کیفی استدالل منطقی استفادهشده و برای تجزیهمتحلیلی انجا -این پژوهشی به روش توصیفی

شده است. همچنین، سعی شده است تـا آراء ای و اسنادی گردآوریکتابخانه یوهها و اطالعات موردنیاز نیز به شاست. داده

رژیم صهیونیستی  های راهبردی و ژئوپلیتیکنظران مختلف موردبررسی قرار گیرد و چالشها و صاحبو نظرات شخصیت

 مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 محدوده موردمطالعه
برخـوردار بــوده اســت. بخصـوص در  یکالعاده استراتژهای آن، از گذشته تاکنون از اهمیت فوخدریای مدیترانه و کرانه

امپراتوری بریتانیا برخوردار بود. امروزه نیز حوزه مدیترانـه  المللیینهای خاص برای مبادالت بز ویژگیمدیترانه ا 19قرن 

اسپانیا، دارای اهمیت ویژه ژئوپلیتیـک  یبرا ترییینمتحده، فرانسه و به درجات پابرای کشورهای بزرگی همچون ایاالت

المللی مبدّل کرده اسـت، چراکـه حـوزه مدیترانـه محـل ریایی بینرا به د یترانههای بزرگ، مداست. درواقع منافع قـدرت

و مـسیری مـهم بـرای بازرگانان و مسافران جهـان اسـت و وجـود تنگـه اسـتراتژیک  یقاتالقی سه قاره آسیا، اروپا و آفر

سـواحل  .ه اسـتای بـه آن بخشیدو کشتیرانی در این حوزه، جایگاه بـرجسته یالطارخ و کانال سوئز و اهمیت ترابرجبل

گاه رقابـت شـرخ و غـرب، اخــتالف اعــراب و مناطق دنیاست. دریای مدیترانه جلوه ترینیازجمله نظام یترانهدریای مد

 یـتموقع یـ طور خاص، از حاسـرائیل و تقابل ممالک صنعتی در حال رشد در دو سوی دریاست. ضلع شرقی مدیترانه به

جـواری بـا رژیـم در هم یتـیتوجه است. موقعیـت ایـن گـروه جمعقابل مذهب،ژئوپلیتـیک و برخورداری از جمعیت شیعه

                                                           
1 . Geopolitical Challenge 
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، نصـرتی و بـازدار، فردیشـگاهیصهیونیستی، ازنظر تـأثیرات نـرم و گسترش نفوذ از جایگاهی راهبردی برخوردار است )پ

1394 :29.) 

م.  1914بـل از سـال فلسطین اسـت. تـا قنام  کنندهیهر چیز، یادآور و تداع های شرخ مدیترانه، بیش ازدرهرحال کرانه 

بی ش جنوب غرمبهم به بخ یش، اصطالح فلسطین بدون اینكه محدوده معین و مشخصی را در برگیرد، به صورت 1293

شد و بیشتر سـاکنان ایـن سـرزمین را در آن های تحت سلطه امپراطوری عثمانی بود اطالخ میسوریه که یكی از والیت

ویژه در شهر مقدس به –دادند. البته اقلیتی مسیحی و یهودی نیز از دیرباز در آن دیارشكیل میهای مسلمان تزمان عرب

ازنظر سه مذهب یهود، مسـیحیت و اسـالم دارای ارزش و اعتبـار مـذهبی اسـت.  این شهر .کردندزندگی می -اورشلیم 

. مرزهـای این شهر ادعای مالكیت دارنـد که پیروان تمام این مذاهب به علت مسائل تاریخی و مذهبی نسبت بهطوریبه

مـانی کـه انگلسـتان م. )یعنـی ز 1992فعلی فلسطین که با کشورهای مصر، اردن، سوریه و لبنان همسایه است، در سال 

لـت مپـس، ازآن پس از جنگ جهانی اول اجازه قیمومیت بر این سرزمین را از جامعه ملل دریافت کـرد(، مشـخص شـد.

گلسـتان و منظور کسب اسـتقالل علیـه اناطالخ شد که پس از تسل  انگلستان بر این سرزمین به فلسطین نیز به مردمی

مجمـوع رائیل، درحضور روزافزون مهاجران یهودی در فلسطین سر به شورش برداشتند. پس از پایان جنگ اعـراب و اسـ

 رژیم صهیونیستی قرار گرفت. یطرهدرصد از خاك فلسطین تحت س 77حدود 

ه مسـئله بـذهبی و سیاسـی، هویت مسلمانان در خاورمیانه است و عالوه بر بعد م دهندهیلكی از عناصر تشكفلسطین ی 

که ناتوانی رهبران عرب در پایـان دادن بـه اشـغال اسـرائیل، عامـل طوریشده است؛ بهحیثیت و هویت مسلمانان تبدیل

در  مسـلمانان اامیدی گسترده و احساس حقـارتتضعیف مشروعیت فرمانروایی حاکمان عرب و سرخوردگی، اضطراب و ن

عنوان سرشكسـتگی ین بـهمقابل سلطه اروپا، آمریكا و اسرائیل شده است. بر همین اساس، برنارد لوئیس، از مسئله فلسط

سـطین فلسطین فراتر از تصـاحب سـرزمین و موضـوع خـود فل یهکند. قضناپذیر برای دنیای عرب و اسالم یاد میتحمل

چنـین  که سایر کشورها مثل لبنـان و سـوریهچنان -ک کشور اسالمی پس از تقطیع امپراطوری عثمانی است عنوان یبه

 الملل اسالمی و بین ادیانی دارد و با رویكردی تمدنی یادآور تقابل و اقتدار تمدنی اسـالم دربه بینبلكه بح  جن -هستند

 (.5: 1394هاست )محمدی، مقابل سایر ملل و تمدن

 

 
 صهیونیستی اشغالگر رژیم و فلسطین کشور. موقعیت جغرافیایی 2شماره شکل 

(hd.html-apm-https://www.burningcompass.com/countries/palestine/palestine) 
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 هاافتهبحث و ی
 ها و نقاط قوت رژیم صهیونیستیفرصت

ر روابـ  د یتگان خود است. بهتـرین وضـعر اسرائیل دارای رواب  خوبی با برخی همسایرسد که در حال حاضبه نظر می 

ی که البتـه ست. روابطاو سپس رواب  اردن و اسرائیل  یلحـاکم بر رواب  مصر و اسرائ یت، وضـعیگانشاسرائیل و هـمسا

 (.53: 1383کشور با مصر و اردن نگردید )قاسمی،  ینمنجر به طبیعی شدن مناسبات ا

مندی از فناوری روز، ارتباط فزاینـده توان به بهرهها مینیز هست. ازجمله آن های اقتصادی مناسبیاسرائیل دارای توانایی

شـد اقتصـادی بـاال اشـاره کـرد رمتحده و آلمـان و نهایتـاً های رایگان ایاالتمندی از کمکداری، بهرهبا دنیای سرمایه

 (.105: 1394، زادهی)درخشه و صادق

متحده و غرب بوده و هسـت. از طـرف های هیئت حاکمه ایاالتت سیاستازنظر سیاسی نیز این رژیم همواره موردحمای 

امالً کـخویش را  دیگر استراتژی رژیم صهیونیستی بسیار روشن و شفاف است. جنبش صهیونیسم در کنفرانس بال، هدف

 یهـاو بخش مشخص و تبیین نموده است. صهیونیسم برای نیل به آرمانش یعنـی ایجـاد دولـت اسـرائیل در فلسـطین

تـرین علـل پیـروزی های عربی بهترین وسایل ممكن را به کـار گرفتـه اسـت. ضـمن اینكـه از مهمدیگری از سرزمین

شان بوده است. ها به خدمت کردن به ملتاستراتژی صهیونیسم، وفاداری رهبران یهود به اصول خویش و اصرار شدید آن

هودی در داخل جوانان ی را تشكیل داده و بهترین عامل مشوخ دین و تاری  نظامی یهود، سنگ بنیادین استراتژی اسرائیل

بـه تعبیـر خودشـان در سـرزمین تـاریخی خـود در »سازد تا برای ایجاد اسـرائیل بـزرگ ها را قانع میو خارج است و آن

هـد. دیترین نقاط قوت اسـتراتژی نظـامی آن را تشـكیل مبجنگند. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل یكی از مهم« فلسطین

های این رژیم بـه ترین داشتهیكی دیگر از نقاط قوت این رژیم، مقبولیت مردمی در میان مردم اروپاست؛ که یكی از مهم

شـود، های اطالعاتی جهـان محسـوب میرود. اسرائیل بر ایجاد سازمان اطالعاتی خود که از کارآمدترین شبكهشمار می

روهـای مسـلح و ترین اخبار و اطالعات کشـورهای عربـی، نیاسرائیل از دقیق تأکید فراوان دارد. این دستگاه برای آگاهی

سـرائیل های مختلف کمک شایانی به این رژیم کرده است. همچنـین، ااهداف سیاسی و نظامی دشمن، در شرای  و زمان

مختلـف تبلیغـاتی از  کارگیری وسـایلویژه در زمان جنگ، از این اصل با بـهبه وسایل جنگ روانی توجه شایانی دارد؛ به

 (.1390جوید )صفاتاج، های جهان بهره مینیروهای ارتش یهمنظور تأثیر در روحقبیل رادیو و تلویزیون، به

کند از طریق اشغال نظامی، طبیعی، صـنعتی و فرهنگـی ایـن منظور تحقق اهداف خویش سعی میاسرائیل در تالش به 

تحقق بخشد. در این عمـل بـه انتظـار موافقـت « واقعیت موجود»تحمیل مناطق )مناطق فلسطینی(، هدف خود را برای 

 (.1390)صفاتاج، نشیند ها نمیو رضایت دولت المللیینهای بهیئت

 

 های درونی رژیم صهیونیستیچالش

ی آن را ابودسرائیل و نـدر سطح داخلی، اسرائیل با مبارزان فلسطینی روبرو بـوده کـه جـنگ با ا وجود مبارزان فلسطینی:

ات ضد اسرائیلی، همواره درصدد ضربه عملی یهای زیرزمینی و اجراها از طریق فعالیتاند. ایـن گروههـدف خود قرار داده

 (.51: 1383اند )قاسمی، زدن به اسرائیل بوده

ی را بـه زیـان توانـد موازنـه جمعیتـمـسئله دیـگری که برای اسرائیل تأثیر جمعیتی دارد و میمسئله آوارگان فلسطینی: 

اسرائیل تحت تأثیر قـرار دهـد، مـسئله آوارگان فلسطینی است که همچنان تقاضای بازگشت به سرزمین خـود را دارنـد. 
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جمعیتـی  هـاییو اگر اجرا شـود، دگرگون سازدیروبرو م یبماند، اسرائیل را با یک چالش دائم پاس یتقاضایی کـه اگـر ب

 (.71: 1383(، به زیان اسرائیل به وجود خواهد آورد )قاسمی، 1967اشغالی ) هایینزیادی در سرزم

 

 های سیاسی، اجتماعی و قومیشکاف و دودستگی

سـطح  سرائیل هم در: پس از پذیرش روند صلح از سوی مقامات اسرائیل، جامعه اهااختالف بر سر نوع رفتار با فلسطینی

طرف آن جریـان گـردید. شكافی که در یک یشكاف و دودستگ نخبگان و رهبران سیاسی و هم در سطح اجتماعی، دچار

ن جریان افراطی و تندرو قرار داشت آ یگرها بود و در طرف دکه خواستار مصالحه با اعراب و فلسطینی رو قرار داشتمیانه

د در جـوهـای مختلـف مودودستگی و شكاف، اختالف بین جریان ینا یجهکه خواستار تداوم سیاست مشت آهنین بود. نت

های اسـرائیل و تغییـر بینـهجامعه اسرائیل بود که نمود آن را در حـادترین حـالت، در ترور اسحاخ رابین و عدم تـداوم کا

 (.52: 1383توان مشاهده کرد )قاسمی، ها میدرپی آنپی

هـا، معیـت آنجرشد نسبت مسلمانان به یهودیان در خاك این رژیم و نرخ دو برابری  ترکیب جمعیتی به نفع مسلمانان:

 (.228-71: 1394، زادهیرخشه و صادقهای سیاسی رژیم صهیونیستی است )دیكی از چالش

، یــهودكل دادن مــلت شـدر رونـد فـراهم کـردن عنصـر جمعیـت و  های مختلف با یکدیگر:مواجه مردمی با فرهنگ

 یصورت ملتـها را بهه یكدیگر، آنبسراسر جهان  یهودیان یونددهندهاسرائیل تالش کردند با اتكا به عناصر پ گذارانیانبن

عنوان یــک مــلت، گرفتـار بـه یلده در اسـرائها، یهودیان گــردآمرغم تالشهمبسته و یكپارچه معرفی کـنند. لیكن به

ان تـو. در این زمینه میکندیر محور عنصر یهودیت را نیز دشوار مبها با یكدیگر هایی هستند که پیوند خوردن آنشكاف

 (.59: 1383ها در اسـرائیل اشـاره کـرد )قاسـمی، فرهنگها و شكاف ناشی از خردهو سفاردی هایاشكناز ینبه شكاف ب

ثبـاتی سـوخ داده های اخیر جامعه اسرائیل را به سمت نوعی نارضایتی و بیمهمی که در سال یهادرواقع، یكی از شكاف

ت (. موضـوعی کـه در صـورت شـد7: 1394)محمدی،  هاستیردمیان اشكنازی و سفا« بقاتیط-تبعیض قومی»است، 

نـدازد. نكتـه تواند به فروپاشی یكپارچگی درونی اسرائیل منجر شود و ثبات و امنیت این کشـور را بـه خطـر اگرفتن مـی

گرفتـه قرار ینتر اینكه جـمعیت یهودی اسرائیل )که خود دچار عدم یكپارچگی است(، در کنار جمعیـت عـرب فلسـطمهم

کنـد. وچنـدان میداسـرائیل و موجودیـت دولـت آن را  ینده(، که این امر نگرانی در خصوص آ68: 1383اسـت )قاسمی، 

داران و سكوالرها، شكاف نژادی درون دینی )اشكنازی، ، شكاف بین دین«های ساختاری رژیم صهیونیستیچالش»کتاب 

های فرهنگی اجتماعی رژیم عنوان شكافپست صهیونیسم را بهسفاردیسم، فالشا و ...( و نهایتاً چالش بین صهیونیست و 

 .(228-71: 1394، زادهیصهیونیستی برشماری کرده است )درخشه و صادق

شود. اسرائیل از زمـان تشـكیل چالش داخلی بعدی، به مشروعیت مربوط می اختالفات ایدئولوژیک و چالش مشروعیت:

مشروعیت و امنیت مواجه بوده و این دو مشكل، پیوسته بقا و موجودیت آن را  (، همواره با دو مسئله حیاتی1948در سال )

ویژه از طـرف المللـی بـهتهدید کرده است. این دولت از همان ابتدا، با بحران مشروعیت در داخـل و عـدم شناسـایی بین

ایـدئولوژی صهیونیسـتی (. در این راستا علیـرغم اینكـه 6: 1394های اسالمی و عرب منطقه مواجه شد )محمدی، دولت

هـایی روبـرو های مختلف داخل اسرائیل با چالشهای مشروعیت اسرائیل بوده، این ایدئولوژی از سوی جریانیكی از پایه

های جدی درباره رابطه دین و دولت، تعریف از یهود و دولت یهـود های فكری، بح شده است که درمجموع، این چالش

چالش بین  -1اند از: های ایدئولوژیک در اسرائیل عبارتخورده است. چالششدت گرهئیل بهاسرا یندهمطرح نموده که با آ
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چـالش بـین  -3کار( گرا و مــحافظهچالش درونی بین یهودیـان متـدین )ارتــدوکس، اصــالح -2ها متدینین و الئیک

-93: 1383شـرقی و غــربی )فـوزی،  های دینی بین یهودیانچالش -4( یمحارادا ینانگرا و متدمتدینان ارتدوکس )قوم

103.) 

اختالف پیرامون مفاهیمی اساسی مانند یهودیت، صهیونیسم و دولت، یكی از اختالفات اصلی در جامعه صهیونیستی بوده 

طرف این تضاد، بنیادگرایـان مـذهبی طرفـدار صهیونیسـم و در طـرف دیگـر، سـكوالرهای منـادی پسـت است. در یک

از دیگر عوامل افول اسرائیل، کاهش قدرت آمریكا در منطقه جنوب غرب آسیا )خاورمیانـه( اسـت.  صهیونیسم قرار دارند.

پایداری انقالب اسالمی در عرصه مقابلـه بـا آمریكـا، اختالفـات  .پیمان و حامی رژیم صهیونیستی استآمریكایی که هم

و موج رو به گسـترش بیـداری اسـالمی در بـین  های جدید در منطقهاروپا، چین و روسیه، ظهور قدرت یهآمریكا با اتحاد

 (.12: 1394ترین علل افول قدرت آمریكا در منطقه است )محمدی،های مسلمان، از مهمملت

شدت به منابع مـهاجرت گرفته، بهاسرائیلی که از مهاجران شكل مهاجرت معکوس: یدهوابستگی جدی به مهاجرت و پد 

 یخـال دییهواز جمعیت  ،-شورهای دارای جمعیت یهودی هستند که هـمان کـ -ت نـیازمند است. اگر این منابع مهاجر

ز بـین خواهـد ااسرائیل  یتجمع یشها در اسرائیل فراهم نشود، امكان ادامه روند افزاآن یـهودیانگردد، یا امكان جـذب 

معكـوس  یهـارتررسـی مهاجو به سود اعراب فلسطینی تغییر خواهـد کـرد. ب یلاسرائ یـانجمعیتی به ز یبرفت و ترک

تنها هـای متعـدد، نـهرغم مسل  شدن اسرائیل بر اوضاع و کسب پیروزیها بهدهد که روند این مهاجرتگذشته نشان می

ترتیب مهـاجرت معكـوس و بـرهم خـوردن تـوازن جمعیتـی، اینکاهش پیدا نكرده، بلكه روندی صعودی داشته است. به

 (.228-71: 1394، زادهیباشد )درخشه و صادقستی میهای مهم رژیم صهیونیازجمله چالش

كـه گیری رژیم صهیونیستی بر تشویق یهودیان به مهـاجرت از سراسـر جهـان بـه فلسـطین بـود. باوجودآناساس شكل 

ای بـه نـام دیـدهها موفق شدند جمعیت زیادی را در رژیم جعلی خود گرد هم بیاورند، اما امروزه این رژیم با پصهیونیست

ویژه نـاامنی های اشـغالی بـه دالیـل مختلـف، بـهمواجه شده است. در این پدیده، ساکنان سرزمین« هاجرت معكوسم»

: 1394کننـد )محمـدی،، اسرائیل را ترك و به کشورهای دیگر مهـاجرت می«رفاه اجتماعی»مستمر و عدم تحقق رؤیای 

8.) 

اره رژیم صهیونیستی، بازگشت بیش از یـک و نـیم میلیـون های اطالعاتی و امنیتی آمریكا دربگزارش محرمانه دستگاه 

های اشغالی را به روسیه و کشورهایشان در اروپـا و کـاهش زادوولـد در میـان ایـن یهودی روس و غربی ساکن سرزمین

 بینی کـرده اسـتیهودیان را در مقابل افزایش زادوولد بین فلسطینیان و بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان را پیش

)سازمان سـیا،  های اشغالی را به دنبال داردمرورزمان تفوخ و برتری جمعیتی فلسطینیان بر یهودیان ساکن سرزمینکه به

1394.) 

 از کشورهای مسلمان یارژیم صهیونیستی را حلقه یجغرافیای کنون امنیتی بودن فضای جغرافیای، سیاسی و اجتماعی: 

یونیستی با و مشكالتی است که رژیم صه هایترهای مرزی متعاقب، ازجمله محدوداند و فشاو عرب پیرامون آن فراگرفته

 (. همچنـین،7 :1399درخشه،  )طیرانی شعرباف و باشدیآن روبرو بوده و این مسئله فشار روانی دیگری برای این رژیم م

داری كومتحه الزمه نیستی )کنفوذ نظامیان در سیاست و میلیتاریستی و امنیتی بودن فضای سیاسی اجتماعی رژیم صهیو

ژیـم هـای سیاسـی ربحران امنیت را همواره بر سر مـردم خـود گسـترانده اسـت(، یكـی از چالش یهاین رژیم است و سا

 (.228-71: 1394، زادهیصهیونیستی است )درخشه و صادق
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 های بیرونی یا مرکب رژیم صهیونیستیچالش

های اقتصادی رژیم صهیونیستی بحران آب و انرژی ازجمله بحران یت:بحران هیدروپلیتیک و انرژی و ضعف نسبی جمع 

العـات بداهلل الدروبی، )مدیر اداره منابع آبی در مرکز العربی برای مط(. دکتر ع228-71: 1394، زادهیاست )درخشه و صادق

ملی اسـتراتژیک در صـورت عـاانـدك خـود را بهنویسـد: مسـئله آب اندكمناطق خشک و اراضی بایر( در مقاله خود می

ی هـم فراتـر شده که شاید اهمیتش از امنیت نظـامسرزمین عربی نشان داده و به یک مسئله امنیتی دارای اولویت تبدیل

کنش کشـورهای دروبی، وارفته است؛ چراکه امنیت آبی در کنار امنیت غذایی، دو رکن اساسی امنیت ملی است. به گفته ال

ها ین عرببزاع سیاسی دهه پنجاه و شصت میالدی، آب محور ن یمهصورت گرفت. زیرا از نعربی به این مسئله بسیار دیر 

ایم، بیـانگر شدهگ آبکه گفته بود ما با اعراب وارد جن 1956و رژیم صهیونیستی شده است. سخنان بن گوریون در سال 

ی در فلسـطین بـه وشت رژیم یهودگفت که سرن 1967همین نبرد، موشه دایان بعد از جنگ  یجههمین مسئله است. درنت

بل از اراضی و مسیر با ما بر اورشلیم ]قدس[ مسل  شدیم و در راه تسل  بر یثرب و بابل هستیم»مسئله آب بسته است و 

یک واقعیت مهم است که نیاز امروز فلسطین اشغالی به منابع آبی، بیش از منابعی است که امروز این«. گذردرود فرات می

زعـه (. بر همین اساس اسـت کـه منا1396هایی که میزان بارش، متوس  است )تبیین، ست؛ حتی در سالدر دسترسش ا

و جهـان عـرب، نـاگزیر رخ  یلسـرائاهای فعلی حاکم بـر ای جدی خواهد بود که در پرتـو شـرای  و سیاستآب، منازعه

 (.175: 1379اری، یابی کرد )افتخپتـانسیل نـزاع را در ایـن حوزه باال ارز توانیخواهد داد و درمجموع م

. وضعیت دشوار جغرافیایی و نداشتن عمق استراتژیک و احساس تهدید از حمالت کالسیک و چریكی: مسـئوالن 2-3-5

وجـه خواسـتار طـوالنی شـدن هـیچ جنگـی نیسـتند. عمـق هیچاسرائیل از طوالنی شدن هر جنگی وحشـت دارنـد و به

شـهرهای  یهد یا ناهمواری، وجود دشمنی توانا بنام مقاومت فلسطین و قرار داشتن کلبلن یهااستراتژیک کم، نداشتن کوه

(. اسرائیل سعی بسیاری در 1393های مقاومت از دیگر مسائل اساسی این رژیم است )دهقانی، مهم آن در تیررس موشک

ابله با هر نفوذ عربـی برخـوردار های اشغالی خود دارد تا از عمق جغرافیایی الزم برای مقجهت توسعه و گسترش سرزمین

( را بـه تصـرف خـود 1948(، مساحتی چند برابر منـاطق اشـغالی در جنـگ )1967شود. بااینكه اسرائیل در جنگ ژوئن )

اسرائیل محسوب شده و اعـراب  یكرهضعف در پحال بخش شمالی و میانی اسرائیل، هنوز هم یک نقطهدرآورد، اما درعین

هـای مـنظم ناسب از آن، در تهاجمی قاطع، اسرائیل را به دونـیم تقسـیم کننـد. لـذا حمـالت ارتشتوانند با استفاده ممی

های مخالف های استراتژیک دیگر کشورهای منطقه و حمالت چریكی گروههمسایگان به خاك رژیم صهیونیستی، سالح

 (.62: 1390و میارعباسی،  رژیم صهیونیستی، ازجمله تهدیدات خارجی امنیت ملی رژیم صهیونیستی است )چوپانی

هـای سیاسـی رژیـم صهیونیسـتی اسـت )درخشـه و ای یكـی از چالشمنطقه یندهانزوای فرا ای و جهانی:انزوای منطقه

های بـزرگ، المللـی از سـوی قـدرتای و وجود فشارهای بینجود متحدان منطقهو(. فقدان 228-71: 1394، زادهیصادق

راتژی (. اسـت62: 1390شـده اسـت )چوپـانی و میارعباسـی، رژیم صهیونیسـتی بیان ازجمله تهدیدات خارجی امنیت ملی

یـز هرگـز بـه نهای عملكـرد اسرائیل بر اصول و مبانی غیرعادالنه و غیرقانونی بناشده است. در رابطه با اهـداف و شـیوه

المللی محسوب ول در نزد مجامع بینقبدیگر، یک استراتژی غیرقابلعبارتالمللی پایبند نبوده است. بهتعهدات و عرف بین

المللـی، اسـرائیل از انـزوای شـدید خـود در گردد. به دلیل ارتكاب جرائم و تخلفات بسیار، برخالف عرف و قوانین بینمی

بـرداری مناسـب از ایـن مسـئله قـادر خواهنـد بـود برده است. در چنین وضعیتی، اعراب در صورت بهرهجهان اسالم رنج

 (.1390 المللی قرار دهند )صفاتاج،یک تنگنای بین اسرائیل را در
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هـای چالش انقالب اسالمی و بیداری اسـالمی یكـی از انقالب اسالمی ایران و فرایند بیداری اسالمی و محور مقاومت:

هــای ســاختاری رژیــم چالش»ب (. در کتــا228-71: 1394، زادهیسیاســی رژیــم صهیونیســتی اســت )درخشــه و صــادق

روزه و پیامـدهای امنیتـی، جنـبش حمـاس،  33اهلل لبنـان، جنـگ ای، حزبانقالب اسالمی و ایران هسته، «صهیونیستی

نظامی اسره الجهاد و )که در ادامه حرکت سازمان شبه 1948های اشغالی جنبش جهاد اسالمی و جنبش اسالمی سرزمین

، زادهیاند )درخشـه و صـادقشـدهنیسـتی عنوانهای امنیتی رژیـم صهیوشود(، ازجمله بحراناهلل فلسطین تعریف میحزب

1394 :71-228.) 

شمالی در ارتباط با لبنان، در دو دهه گذشته با عملیات مبارزان جـنبش مقاومت لبنـان  یعالوه بر این، اسرائیل، در مرزها

وجود دارد و هنـوز نیروهـای لبـنان و اسرائیل  ینب یارینشده بسرو بوده است. هنوز مسائل حلاهلل لبنان روبهویژه حزببه

نكـرده اسـت، خـود را آمـاده عملیـات بـر ضـد  یهطور کامل خاك لبنان را تخلبه یلمقاومت لبنان با این عنوان که اسرائ

اند. در مرز سوریه و اسرائیل نـیز وضـعیت بـرای اسرائیل تهدیدآمیز است. شـرایطی کـه در مــرزهای داشتهاسرائیل نگه

احساس امنیت کند. از سوی دیگر،  یشمال یآویو نتواند در مرزهاو لبنان حاکم است، موجب شده تا تل یهبـا سور یلاسرائ

قدرتمندی همچون حزب عمل اسالمی در اردن و اخوان  یاسیس یهابـا مـصر و اردن، گروه یلرغم بهبود رواب  اسرائبه

. در ســطحی فــراتر، مـردم یددارنـداسـرائیل تأک المسلمین، جهاد اسالمی و جـماعت اسـالمی در مـصر، بـر مقابلـه بـا

کنند. از سوی دیگـر، عنوان دشـمن یـاد میکشورهای همسایه اسرائیل ازجمله مردم مصر و اردن، همچنان از اسرائیل به

زوی امپریالیسم بـودن آن و منـ یدههای منطقه، زائبیگانه و ناخوانده بودن اسرائیل در منطقه، عدم یكپارچگی آن با دولت

 (.54: 1383ای، انطباخ اسرائیل با محی  را با دشواری مواجه کرده است )قاسمی، بودنش در ترتیبات منطقه

های مقاومت فلسطین شكست خورد. البتـه در اهلل لبنان و گروهسال در چهار جنگ مهم با حزب 9رژیم صهیونیستی طی 

ها را غـافلگیر کردنـد و یلینمایی از تجهیزات نظامی خود، اسرائروزه، اوضاع تغییر کرد و مبارزان فلسطینی با رو 51جنگ 

های انـد بـه تسـلیحات و موشـکهـای مقاومـت اعـالم نمودهکـه گروهشكستی دیگر را متوجه اسرائیل نمودنـد. اکنون

را بـه  سـرائیل و بقـای ایـن رژیـماازپیش موجودیت اند، تهدیدات امنیتی بیشتری نسبت به قبل دست پیداکردهپیشرفته

ن داد که این ای این رژیم تنها در برابر جریان مقاومت در لبنان نشاچالش خواهد کشید. از سوی دیگر شكست چندمرحله

 (.3: 1394رژیم و حامی اصلی آن یعنی دولت آمریكا چقدر شكننده هستند )محمدی، 

شود که در غیر آن، بایـد المی ناشی میدر مقابل رژیم صهیونیستی از نوعی بیداری اس گیری جنبش مقاومتاصوالً شكل

بودیم. بیـداری اسـالمی سـبب شـد های رژیم صهیونیستی و تسلیم در مقابل آن میها و برنامهمنتظر پذیرش درخواست

ای در امت اسالمی بیابد عنوان یک مسئله سرزمینی یا قومی )عرب( باقی نماند؛ بلكه جایگاه ویژهمسئله فلسطین فق  به

توان گفت جریان بیداری اسالمی، هم الگوی مقاومت را تقویت کرد و هم جهت میمینی و فراملیتی شود. ازاینو فرا سرز

کـرد  می تبـدیلاینكه مسئله فلسطین را از موضوعی سرزمینی و نژادی به موضوعی کالن در سطح نظام و تمـدن اسـال

ای و یروزی جبهه مقاومت بر داعش و حامیـان منطقـهترین رخداد در این زمینه، پ(. جدیدترین و مهم6: 1394)محمدی، 

های مرکزی یک اتحاد مردم پایه میان مردم کشورهای ایران، عـراخ، هم از طریق تشكیل یا تقویت هستهاش، آنجهانی

ته و خواهـد جهـان داشـ وسوریه، لبنان، افغانستان و پاکستان است که نقش مؤثری بر قدرت امریكا و اسرائیل در منطقه 

 داشت.

های اساسی اسرائیل، زیـر سـؤال رفـتن مسـئله تأیید غیرواقعی بودن هولوکاست در برخی تحقیقات علمی: ازجمله چالش
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شود. بـر اسـاس ایـن داسـتان، طور مكرر از آن سخن گفته میهولوکاست است. موضوعی که در ادبیات سیاسی جهان به

میلیون یهودی به دستور شخص هیتلر و با نیات نژادپرستانه  یهودیان مدعی هستند که در جریان جنگ جهانی دوم، شش

همت و شـجاعت تعـدادی  یهسوز، در سااند. امروزه باگذشت حدود هفت دهه از آن جنگ خانمانو یهود ستیزانه نابودشده

لمی و طور عهستند، دروغ بودن داستان هولوکاست به« مورخان تجدیدنظرطلب»اندك از محققان در غرب که معروف به 

مستند به اثبات رسیده است. سؤال این است که چرا یهودیان چنین دروغ بزرگی را جعل کردنـد؟ درواقـع جعـل داسـتان 

بتواننـد « مظلـوم»و « آواره»اصـطالح نزد افكار عمومی جهان بود تـا یهودیـان به« نماییمظلوم»هولوکاست صرفاً یک 

لسطین توجیه کنند و البته، با ادعای خسارت از آلمان، بودجه الزم بـرای حضور اشغالگرانه و غاصبانه خود را در سرزمین ف

 (.183: 1391تأسیس دولت اسرائیل را در آنجا فراهم آورند )دوست محمدی، 

تـاریخی نیسـت.  میلیون یهودی توس  آلمان هیتلری، صرفاً یک تحریف 6دروغ بزرگ هولوکاست و داستان کشته شدن 

محقق آمریكایی و مورخ برجسته « مارك وبر»برند که شماری از این افسانه مییستی منافع بیجامعه یهود و رژیم صهیون

واقعیـت داشـت،  یساختگ دهد که حتی اگر چنین حادثهکند و نشان میها اشاره میمتخصص هولوکاست، به برخی از آن

 (.64: 1385ه غیراخالقی نیست )وبر، ک سوءاستفاددهند، چیزی جز یبازهم آنچه یهودیان اکنون به نام آن انجام می

های کرانه باختری(، حقوخ بشر و مـذاکرات )شهرك 1967افزایش اختالفات با اتحادیه اروپا: غیرقانونی دانستن مرزهای  

اروپا و رژیم صهیونیستی  یهترین موضوعات اختالفی میان اتحادتوان اصلیو ملت را مید -حل دو دولتصلح و نهایتاً راه

دار ه سه موضـوع بـاال موجـب خدشـهک -هاحل ترمیم چهره خویش را در میان افكار عمومی اروپاییآویو، راهت. تلدانس

دانـد )فایضـی، عنوان نقشـه راه میبـه« هولوکاسـت»و « یهودسـتیزی» یدواژهلکبه کار گرفتن دو  -شدن آن شده است

1394.) 

 

 هیونیستیمبهم رژیم ص یندهشده درباره آهای انجامبینیپیش

راینـد سـازش در فاستریت ژورنال هشدار داد کـه اگـر ملک عبداهلل دوم پادشاه اردن، در مصاحبه با روزنامه آمریكایی وال

عبـداهلل،  مدت اسرائیل درخطر قرار خواهـد گرفـت )ملـکطوالنی یندهخاورمیانه میان اسرائیل و فلسطین محقق نشود، آ

1389.) 

های اطالعـاتی و امنیتـی آمریكـا دربـاره هایی از گزارش محرمانه دسـتگاههای خبری، بخشچندی پیش برخی از پایگاه

رژیـم  یرمنتظرهتر، فروپاشی سریع و غسازمان سیا که پیش .رژیم صهیونیستی که به بیرون درز یافته بود را منتشر کردند

بینـی دی را نیـز پیش( میال1990د جماهیر شوروی سابق اوایل سال )نژادپرست آفریقای جنوبی و همچنین فروپاشی اتحا

د کـرده اسـت )سـازمان سال آینده ابراز شک و تردیـ 20کرده بود، در این گزارش، درباره بقای رژیم صهیونیستی پس از 

 (.1394سیا، 

ان سـنای منتخـب در امـور پژوهان سازمان جاسوسی مرکزی آمریكا )سیا( که بـه نماینـدگوتحلیل آیندهبر اساس تجزیه

بیشتر دوام و بقا  2029شده است، اسرائیل تا سال منتخب دائم مجلس نمایندگان در امور اطالعات ارائه یتهاطالعات و کم

نخواهد یافت. در این گزارش، وخامت اوضاع اقتصادی، تهدیدهای امنیتـی و کـاهش احسـاس تعلـق بـه دیـن یهـود، از 

در  برده شده اسـت. ضـمناً شـانزده مؤسسـه و نهـاد اطالعـاتی آمریكـاس در اسرائیل نامترین دالیل مهاجرت معكومهم

پاشد. پژوهش مذکور مهـاجرت معكـوس یهودیـان از ( فرومی2025اند که اسرائیل تا سال )پژوهشی به این نتیجه رسیده
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 (.9: 1394دی، خود را از دالیل اصلی این فروپاشی عنوان داشته است )محم یهفلسطین به کشورهای اول

شده، در این زمینه چنین آمده است: یهود برای تشكیل دولت السالم( نقلدر روایتی که در بحاراالنوار از امیر مؤمنان )علیه

ها و سایر مسلمانان همگی مشترکاً بـرای نجـات خود در فلسطین، از غرب ]به منطقه عربی خاورمیانه[ خواهند آمد. عرب

جنگند و در مرحله چهارم که خداوند ثبات قـدم و ایمـان و صـداقت ها سه بار با یهود مید. عربفلسطین قیام خواهند کر

(. البتـه سـند ایـن حـدی  از سـوی مرکـز 59: 1070افكند )مجلسی، ها را دانست، همای پیروزی بر سرشان سایه میآن

 (.1390 شده است )سایت اینترنتی پاسخگو،پاسخگویی به سؤاالت دینی، نامعتبر اعالم

های مبارکـه ورهای با استناد به تفسیر ریاضی از سـسید عبداهلل حسینی، از محققین مرکز اسالمی ژوهانسبورگ، در مقاله

( م. 2022) ( ه.ش. مطـابق بـا1401بینی نابودی رژیم صهیونیستی توس  امام زمان )عج( در سال )اسراء و کهف، از پیش

تنها مسئله زوال اسرائیل و ظهور حضرت مهدی )عج( نمائی تمام، نهبزرگ با قدرتنویسد: خداوند خبر داده است. وی می

ضی و با استفاده مدقن ریا را در قالب تمثیل بیان کرده و برای اصحاب درایت با زبان اشارت سخن رانده است، که با زبان

ه اگر در متن قرآن بـر آن کشته است ها چنان صحه گذاادالت ریاضی، بر این اشارات و برداشتهای عددی و معاز ارزش

 (.1391توانست باشد )حسینی، تر نمیتر و بلیغکرد، از این صریحتصریح می

سـرائیل در قوط دولـت ا، ضمن بیان این نكته که احادی  غیبی که بیانگر پایان کار یهود و س«سقوط اسرائیل»در کتاب 

نابع بیشتر این باشد، چه در منابع شیعه و چه سنی، بسیارند و میآخرالزمان و محو آن از عرصه وجود به دست مجاهدان م

 شده است:بیان عنوان مقدمات سیاسی سقوط اسرائیلاحادی  نیز نزد مسلمین از درجه اول اعتبار برخوردارند، سه امر به

 ،یان اهل مبارزه با اسرائیلکار با اسرائیل، با پارسایگزینی اعراب سازشج-1 

 ،بری نوین و جریان جایگزین طی دو حرکت تاریخیپیدایش ره -2 

 (.184-130: 1385هور مقاومت ضد صهیونیستی در سرزمین شام )الفطالوی و ذوالقدر، ظ -3 

ها در ای، شنیدم صهیونیسـتاند: بعد از اتمام این مذاکرات هستهچنین بیان داشته 18/6/94رهبری معظم ایران در مورخ 

سـال فكـرش را  25ایم؛ بعـد از سال از دغدغـه ایـران آسـوده 25 با این مذاکراتی که شد، تا فلسطین اشغالی گفتند فعالً

سال دیگر، به توفیق الهی  25شاءاهلل تا ان .ده را نخواهید دیدسال آین 25کنم اوالً شما واب عرض میکنیم. بنده در جمی

 (.1394ای، هد داشت )خامنهو به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخوا

 

 گیری نتیجه
عـالوه بـر  جودیت سیاسی خـودو مناسبات جهانی، همه کشورها برای بقا و ادامه حیات و مو المللییندر فضای سیاسی ب

سـرائیل از اها و تهدیداتی مواجه هستند. در این میـان وضـعیت کشـور )جعلـی( از نقاط قوت، همواره با چالش یمندبهره

بزرگ در  یهاعنوان یک کشور یهودی با فشار و دسیسه قدرتبرخوردار شده است. این کشور که به یاالعادهوخاهمیت ف

م ی مهمـی را هـژئـوپلیتیك یهـاقرن بیستم و در قلب یكی از کشورهای مسلمان منطقه غرب آسیا شكل گرفت، چالش

 د است.حیات سیاسی خو یندهها نگران آچالش برای کشورهای مسلمان منطقه به وجود آورد و هم خود متأثر از این

اسـت و  سازمان ملل متحددر جهان است. این کشور هرچند عضو رسمی  یهودیاسرائیل تنها کشور با شهروندان عمدتاً  

هـا کشـور دیگـر عضـو دارد، در مقابـل از سـوی ده رواب  دیپلماتیـکدر حال حاضر با بیش از صد و پنجاه کشور جهان 

ها را در اختیـار حال، رژیم صهیونیستی برخی فرصتشود. درعینناخته نمیعنوان یک کشور به رسمیت شسازمان ملل به
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انـد از: روابـ  خـوب بـا برخـی ها و نقـاط قـوت عبارتترین این فرصـتروند. مهمدارد که از نقاط قوت آن به شمار می

تی هیئـت حاکمـه های اقتصادی، توجه جدی به موضوع پیشرفت علمی و فناوری، تفكرات صهیونیسـهمسایگان، توانایی

امریكا، وفاداری رهبران و فرماندهان، دین یهود، ارتش اسرائیل، سازمان اطالعـاتی کارآمـد و توانـایی در عرصـه جنـگ 

 روانی.

های آینده قادر نخواهد بود بـر حجـم انبـوه مشـكالت داخلـی و نظران معتقدند این رژیم در دههوجود برخی صاحببااین

ترتیب مسـئله فروپاشـی رژیـم اینای مـبهم و تاریـک در انتظـار آن اسـت. بـهدرنتیجه آینـده المللی خود فائق آید وبین

 شود.صهیونیستی و نابودی آن در برخی محافل سیاسی مرتب مطرح می

ادهای زیاد تجربی های قرآنی، دارای شواهد و استنالبته طرح مسئله فروپاشی رژیم صهیونیستی، گذشته از دارا بودن پایه 

بینی کرد. برای مثال بر ها، چنین زوالی را پیشهای تاریخی ذکرشده در برخی نظریهتوان باتجربهلی نیز هست و میو عق

شـود کـه های میلیتاریستی، آخرین مرحله از حیات یک تمدن یـا دولـت فـرض میاساس نظریه توین بی، اتخاذ سیاست

تـوان ادعـا کـرد دون می. یا اینكه بر اساس نظریـه ابـن خلـکندوضعیت موجود رژیم صهیونیستی همین امر را تأیید می

ویژه در ارتش این رژیم روی کار آمده که از حمیت و شجاعت نسل اول برخوردار اکنون نسلی در رژیم صهیونیستی بههم

رود که ر میماشها یكی از دالیل آغاز زوال یک ساختار سیاسی و اجتماعی به ارزش نیست. بر اساس نگاه فارابی استحاله

هـای منـدرج مدرنیته و تردید در باورها به آرمانهای یهودی تحت تأثیر امواج مدرنیته و پستامروزه شاهد تخریب ارزش

سازی برای ینهباهدف زم صهیونیسم در اسرائیل هستیم. رژیمی که روزی باهدف استقرار یهودیان سراسر دنیا و یشهدر اند

و فساد مبدل شده است کـه  یگری برای اباحهبازان دنیا و محلجنسبه کانون اصلی همظهور منجی تشكیل شد، امروزه 

هـا و تضـادهای شود. از دید سوروکین، عالئـم خاصـی چـون بـروز تناقضبازان دنیا نیز گفته میجنسبه آن پایتخت هم

خصـوص در های خالقیـت بههروزافزون اجتماعی و آشفتگی و پریشانی فرهنگی و غلبه کمیات بر کیفیات و کاهش چشم

دهند. با در نظر گرفتن الگوی زوال تمدنی قرآن کریم در سه حـوزه الوقوع این تمدن خبر میامور معنوی، از سقوط قریب

هـا، ظلـم، هـا، اسـتحاله ارزشکفـایتی آنتوان به وجود مواردی نظیر فساد حاکمان، بیسیاسی، اقتصادی و فرهنگی، می

د گذرانی و ... اشاره کـرخوش در دفاع و جهاد، تفرقه و دوگانگی، رشوه، ربا، اسراف و تبذیر، رفاه و فقدان استقالل، سستی

رخشـه و تعـادلی و آنـومی کـرده و آن را در مسـیر زوال قـرار داده اسـت )دکه امـروزه جامعـه صهیونیسـتی را دچـار بی

 (.238-237: 1394، زادهیصادق

رسـد توان مورد تأیید قرارداد. به نظر میهای درونی و نیز تهدیدات بیرونی اسرائیل میاین ادعاها را با فهرستی از چالش 

، شـكاف و دودسـتگی اجتمـاعی، ینیترین نقاط ضعف درونی این رژیم مـواردی از قبیـل وجـود مبـارزان فلسـطکه مهم

ای ایـدئولوژیک، نـاامنی هـناهمگونی جمعیت و ساکنان در خاك رژیم صهیونیستی و عدم وجود همبستگی درونی، چالش

طبقاتی میان یهودیان اروپایی و آمریكایی در برابر یهودیان سایر نقاط جهان، مهاجرت معكـوس و  -درونی، تبعیض قومی

تأثیر منفی آن بر جمعیت و ساختار طبقاتی جامعه اسرائیل بـه دلیـل ضـعف ایـده صهیونیسـت و کـاهش امنیـت و رفـاه 

انـد از: چـالش فزاینـده ترین تهدیدات بیرونی یا مرکب رژیم صهیونیستی عبارتن مهمشود. همچنیاجتماعی را شامل می

رژیم صهیونیستی در منطقه دریای سرخ، روند کاهنده قدرت امریكا در سطح جهان خصوصاً در جنوب غرب آسیا، ارتقـای 

یر منفـی بحـران اقتصـادی منزله عضو ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل، تـأثوضعیت تشكیالت خودگردان فلسطین به

هـای سیاسـی قدرتمنـد اردن و کشورهای اروپایی و امریكا بر اقتصاد رژیم صهیونیستی، مشكالت با مردم و برخـی گروه
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بلند یا ناهمواری، وجود دشـمنی  یهامنطقه، عمق استراتژیک کم و نداشتن کوه مصر، مشكل انطباخ با محی  ژئوپلیتیک

اهلل و سـوریه. های مقاومـت، حـزبو قرار داشتن کلیه شهرهای مهم آن در تیررس موشـک توانا به نام مقاومت فلسطین

و مشروعیت حمالت رژیم صهیونیستی در افكار عمـومی، بیـداری اسـالمی و تبـدیل  "حق دفاع از خود"شكست منطق 

صـداهای بلنـد شـده در  مسئله فلسطین از یک مسئله سرزمینی و قومی )عربی( به یک مسئله اسالمی و جهانی و نهایتاً

 تأیید دروغ بودن هولوکاست.

نامطلوب رژیم صهیونیسـتی ابـراز شـود.  یندههایی در خصوص آبینیاع  شده تا پیشالذکر از طرفی دیگر بعوامل فوخ 

ه دسـت بـخرالزمـان آازجمله وجود احادی  فراوان در روایات اسالمی مبتنی بر محو دولت اسـرائیل از عرصـه وجـود در 

عنوان زمان نابودی اسرائیل توس  یكی از محققـین مرکـز اسـالمی ژوهانسـبورگ بـر (، به2022دان، تعیین سال )مجاه

یا مبنـی بـر سـبینی سـازمان اسرائیل، پیش یندهمبنای تفسیر ریاضی از قرآن کریم، اذعان پادشاه اردن به درخطر بودن آ

مؤسسـه و نهـاد اطالعـاتی  16بینـی ( م. پیش2029تا سال ) ( و در بیان دیگری2035اسرائیل تا قبل از سال ) یفروپاش

بینی رهبری معظم ایران مبنی بر عـدم وجـود رژیـم ( م و نهایتاً پیش2025آمریكا در خصوص فروپاشی اسرائیل تا سال )

فرصـت  مثابـهتـوان به( م. ازنظر ژئوپلیتیک، از وجود رژیم صهیونیستی در منطقـه می2040صهیونیستی تا قبل از سال )

چیـنش  های امت اسـالمی اسـتفاده کـرد. وجـود ایـن رژیـم وبرای ج.ا.ایران برای تقویت محور مقاومت و تحقق آرمان

ه اثبات رسـانده ل منطقه بنیروهای همسو و غیرهمسو با این رژیم در منطقه، حقانیت ج.ا.ایران در مواضع خود را برای مل

ر منطقـه اسـالمی د ام جریان تكفیـری و بعثـی در منطقـه، جنـاح مقاومـتاست. با خروج سوریه از بحران و مهار و انهد

شود تـوازن بینی میرو خواهد شد و پیشهای جدیدی روبهتر شده و هندسه قدرت در خاورمیانه با تحولازپیش قویبیش

ضرورت دارد تـحوالت  حالقوا در این منطقه با نابودی رژیم اسرائیل و به نفع ایران و متحدانش به چرخش درآید. درعین

نمایـد کـه هرگونـه خصوص تحوالت منطقه دریای سرخ ایــجاب میمنطقه مرتباً از سوی ایران مورد رصد قرار گیرد. به

تـرین راه انتقـال نفـت نظر از ابعـاد امنیتـی و اقتصـادی دیگـر، مهمدر این منطقه حساس و حـیاتی کـه صـرف یتحرک

نطقه دریـای مراسـتا، برقراری رابطه اصولی با کشورهای  ینو توجه قرار گیرد. در ات دقت موردعنایبه شود،محسوب می

های مردمـی در د حمایتباید موردتوجه قرار گیرد. همچنین با توجه به اینكه وجو یرانسرخ برای افزایش حضور سیاسی ا

خدشه بـه ایـن  ر قدس است، لذا هرگونهرژیم اشغالگ های راهبردی و ژئوپلیتیکترین سرمایهسطح اروپا و امریكا، از مهم

ای، خصوصـاً رسانه تواند ماهیت این رژیم را با چالش مواجه کند. بر این اساس، استفاده مؤثر از ابزارهایمهم می یهسرما

توانـد از بهتـرین و مـؤثرترین راهبردهـای تهـاجمی های اجتماعی و اثرگذاری روی ذهن مردم اروپـا و امریكـا میشبكه

 ان در برابر رژیم صهیونیستی باشد که باید بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد.ج.ا.ایر
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