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 چکیده
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 یمل تیمنند ااست. طبق س  رانیا یاسالم یجمهور هیگوناگون عل یبا استفاده از ابزارها لیاسرائ
در راهبرد  ،یهراسرانیقصد دارد با مطرح کردن پروژه ا لیاسرائ 2020و  2019 یهادر سال لیاسرائ

 غیدریب تیجلب حما ی، براویژه آمریکا، بهغرب تیکردن ظرف جیبس خود عالوه بر دیجد یامنطقه
 قیطر نیا قرار کرده و ازارتباط بر یسعود و مشخصا عربستان فارسجیخصوصا اعراب خل میرژ نیاز ا

 یرجمهو هیاعراب را عل یعمل تیتوافق و رضا ا،یدر غرب آس یرانیضد ا یفضا دیعالوه بر تشد
رش گست است که نیمقاله ا نیدر ا یدیپرسش کل قت،یراه کند. در حقبا خود هم رانیا یاسالم
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 نکلیدواژگا
 تب کپنهاگ         ، مکیعرب ی، کشورهاکای،آمرلیاسرائ دیجد یامنطقه راهبرد ،یهراسرانیا 

                                                           
 رد راهبهراسی در انایرنقش »با عنوان  یخسرویضرغام رایالملل سمنیروابط ب یمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا

 .است «نیحقوق بشر مردم فلسط تیو بازتاب آن بر وضع لییاسرا دیجد یامنطقه
 ه ، دانشگاتقایتحق و، واحد علوم یاسیو علوم س اتیاله ،الملل، دانشکده حقوق نیرشته روابط ب یدکتر یدانشجو

 amira_zarghami@yahoo.coms ایمیل: /رانیا ،تهران ،یآزاد اسالم
 واحد علوم یاسیوم سو عل اتیالملل، دانشکده حقوق، الهنیو روابط ب یاسیعلوم س ارگروهیدانش ،لنویسنده مسئو ،

 mzakerian@yahoo.com ایمیل: /رانیا تهران، ،ی، دانشگاه آزاد اسالمقاتیو تحق
 قاتیتحق لوم وعواحد  ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله نالملل،یو روابط ب یاسیعلوم س ارگروهیدانش، 

 kbarzegar@hotmail.com ایمیل: /رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 قات،یتحق لوم وواحد ع ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله نالملل،یو روابط ب یاسیعلوم س گروهاستاد 

 aakazemi@hotmail.com / ایمیل: رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم



 

 

 

68    9139 بهار(، 46) 4، شماره 16المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
 

 مقدمه
کار جمهوری اسالمی، منجر به بازنگری تغییر رویکرد ایران نسبت به اسرائیل در اوان آغاز به

ها و استراتژیهای هر دو بازیگر در قبال یکدیگر و همچنین تنظیم و تعریف مجدد بنیادین سیاست
ها و توان عنوان نمود که شطرنج استراتژینوعی میهای آنها در منطقه و ورای آن شد. بهتاکتیک
ای از روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی، دچار تغییر بنیادین شد و ای و فرامنطقههای منطقهائتالف

و بازتعریف قرار داد. هر کشوری جایگاه و نقش خود در این صفحه بازی را مورد بازنگری 
ی روزافزون را در تأثیرهراسی اما در زمره موضوعاتی است که با گذشت زمان، موضوع ایران
ای، پیدا کرده است. اگر های اسرائیل، باالخص در حوزه سیاست خارجی و منطقهسیاستگذاری

شخص خواهد شد های اولیه پیروزی انقالب تاکنون انداخته شود، منگاهی به این سیاست در سال
ی روزافزون داشته و در مواردی، مبدل به یکی تأثیرهراسی در گفتمان اسرائیل، رشد و که ایران

ترین ابزارهای آن در راستای نیل به اهداف خود، در منطقه و یا فرامنطقه، گشته است. از اساسی
دهه گذشته افزایش  هراسی در سیاست خارجی اسرائیل به میزانی در یکاستفاده ابزاری از ایران

یافته است، که مقامات اسرائیل برای پیشبرد اهداف خود مجبور به بزرگنمایی روزافزون خطر 
ایران هستند. این بزرگنمایی و اغراق  بیش از اندازه، منجر به اعتراض شدید برخی مقامات و 

ول در درک تحلیلگران اسرائیلی نیز شده است. به هر حال چیزی بسیار نامتناسب و غیرمعم
نکته  .(Peterson, 2010: 1)نظر بسیار اغراق شده استکه بهاسرائیل از تهدید ایران، وجود دارد 

در جهان، درپی  هراسیایرانقابل توجه این است که اسرائیل با اتکا بر پروژه گسترش حداکثری 
ماید. نزدیک شدن آن است که بتواند ائتالفی قدرتمند را با کشورهای منطقه و فرامنطقه ایجاد ن

اسرائیل به برخی از کشورهای عرب منطقه که در تاریخ، نظیر آن سابقه نداشته است، مدیون 
هراسی و تالش ایران»( بر این باور است که 2020است. آکیوا الدار ) هراسیایرانهمان پروژه 

ر مهم است، اول اسرائیل برای دامن زدن به اختالفات میان ایران و آمریکا، دارای دو بعد بسیا
نماید و دوم اینکه موجب کمک در آنکه نتانیاهو و دولت او را از مشکالت داخلی رها می

کند چراکه این فرصت ممکن است ای با کمک ترامپ میهای نوین منطقهسازیراستای ائتالف
ود که پروژه توان عنوان نماز این منظر می .(Eldar, 2020: 1)«دوره اوبامایی دیگر، تکرار نشوددر 

های اسراییل داشته و دارد و در یک دهه کننده در سیاستگذاریهراسی، نقشی بسیار تعیینایران
گسترش سابقه یافته است. در حقیقت، پرسش کلیدی در این مقاله این است که اخیر نیز شدتی بی

طرح شده این ؟ فرضیه ماست ی داشتهتأثیردر راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل چه  هراسیایران
 ای ایران،، مقابله با برنامه هستههراسیرا بیان می دارد که هدف اسرائیل از گسترش ایران مسأله

این مقاله از حیث نوع  های ایرانی در سوریه است.برجام و همچنین ممانعت از حضور نیرو
ری آومعتحلیلی و از حیث تکنیک ج–تحقیق،کاربردی و از حیث رویکرد محقق توصیفی 
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متداول  تحلیلی به عنوان یکی از رویکردهای -روش توصیفی»ای و اسنادی است. ابخانهها، کتداده
اغلب برای توصیف پدیده ها، حوادث و واقعیات  المللبین های علوم سیاسی و روابط در پژوهش

کاربرد دارد و بیشتر جهت اصالح و رفع مشکالت  المللبین موجود در سطح گوناگون محیط 
تحلیلی و گیرد. در پژوهش توصیفی برداری قرار میای مطالعه شده مورد بهرهساختاری زمینه ه

پژوهشگر به دنبال کشف و تببین علی روابط و آزمون فرضیه ها و پیش بینی رخدادها نیست بلکه 
کوشد تا آید و میها بر مبنای اطالعات موجود بر میبیشتر در صدد توصیف وقایع و موقعیت 

د و نتایجی عینی از واقعییات موجود دهمیها ارائه رشی جامع و بدون استنتاج ذهنی از هستگزا
 (.438-428: 1390سنجابی،«)به دست می آورد

 
 پیشینه پژوهش -1  

 هراسیایرانهای اخیر به مسائل مربوط به به طور کلی در مقاالت و کتب فارسی طی سال
بسیار  مسألهرسد که نویسندگان و پژوهشگران نسبت به این چندان پرداخته نشده است. و به نظر می

نیا با نام به چاپ رسید، مقاله محسن شریعتی 1388اهمیت هستند یکی از مقاالتی که در سال بی
هراسی بود. این مقاله تنها به بحران ایران (193 :1388، نیاشریعتی)«دالیل و پیامدها ،هراسیایران»

راهبرد  توان از مقالهکند. البته میای نمیکند و اصال به اسرائیل اشارهدر جهان عرب اشاره می
ای ایران و ی هستههافعالیتاسرائیل در مورد برجام نوشته وحیده احمدی هم نام برد که فقط به 

بعضی دیگر از نویسندگان ایرانی مانند کمال . (159-160: 1395، )احمدیپرداخته است برجام 
هراسی از سوی اسرائیل با اسپوتنیک ( هم در مورد گسترش ایران2019بادی )دهقانی فیروز آ

(. 1: 2019، )آبشناساند ای نکردههراسی به طور مستقیم اشارهایران مسألهاند. اما به مصاحبه کرده
به طور کلی ذکر این نکته جالب توجه است که نویسندگان یهودی بیش از سایر نویسندگان در 

های ایرانی موضوع رابطه ایران و اسرائیل فعال هستند. این در حالی است که در مقالهارتباط با 
ایران و دیدگاه اسرائیل در مورد آن پرداخته شده است. کتاب  ایهستهبرنامه  مسألهبیشتر به 

از . ),Ram 2009: 136(به چاپ رسیده است 2009نیز که در سال  1به قلم حقی رام هراسیایران
گرفت. البته درزمان نگارش این کتاب اسرائیل تمایلی به ابعی بود که مورد استفاده قرارجمله من

هم در  2«رونن برگمن»همچنین طی سالهای گذشته کتابهای  ایجاد ارتباط پنهانی با اعراب نداشت.
 زمینه نگرش و عملکرد اسرائیل نسبت به ایران بسیار موفق عملکرده است که در این میان کتاب

 در این زمینه میالدی به چاپ رسید، از جمله این آثار 2018که در سال  3«رخیز و اول تو بکشب»

                                                           
1- Haggai Ram 
2- Ronen Bergman 

Rise and kill first -3  
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 های انگلیسی،روزنامهت خارجی زیادی که از سوی البته مقاال .(Bergman, 2018: 654)است
 ، برایبود آمریکایی و اسرائیلی که درباره رویکرد اسرائیل و اعراب نسبت به ایران منتشر شده

هراسی به بیان تالش زیرا این پژوهش ضمن بررسی علل ایران پیشبرد پژوهش بسیار مفید بود.
 پردازد.ستیزی در خاورمیانه هم میاسرائیل برای تقویت و پیشبرد ابزارهای ایران

 
 مکتب کپنهاگ مبانی نظری: -2

زء اولین تی مبتنی است و جمکتب کپنهاگ تنها رهیافتی است که صرفا بر مطالعات امنی
هایی است که تالش نموده تا جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی ایجاد کند. این رهیافت

کرده است اما در مورد برخی جنبه ها، بیش از  مکتب، امنیت را از جنبه های گوناگون مطالعه
امنیت،   پیش تمرکز داشته است و مبتکر طرح های جدید هم بوده است. از دید مکتب کپنهاگ

مفهوم سنتی خود را در وضعیت جدید از دست داده است. در حالی که در گذشته امنیت در 
تنها با ابعاد نظامی در نظر گرفته شده است، اما پس از جنگ سرد  1«الگوی وستفالیا»چهار چوب 

دچار تغییرات بسیاری شده است. به بیان دیگر، در این مکتب امنیت را با رهایی از تهدید، برابر 
 عبداهلل خانی،«)شوده نام تهدید کامال درک میدیگری ب مسألهنسته شده و امنیت، در نبود دا

1389: 122  .) 
این مکتب بر سه »نهاگ عنوان کرده است که پ( در رابطه با مکتب ک1378) 2«بری بوزان»

تی ر خاص و نفی امنیباو -3تعدد ابعاد امنیت  -2ای سطح تحلیل منطقه -1اصل استوار است : 
امنیت »مکتب کپنهاگ برروی برخی از ابعاد متفاوت امنیت مانند  تأکید«. کردن موضوعات

به آن اهمیت بیشتری داده شده، بیشتر است. این  1980، که از دهه «زیست محیطی»و « اقتصادی
 امنیتی در مناطقی مانند خاور میانه، انتقاد کرده و مولفان -تب، از یکسان انگاری مسایل نظامیمک

که نباید هر مساله نظامی را یک مقوله امنیتی تلقی نمود. بوزان و همکارانش از این » آن معتقدند
انگارانه از امنیت، وجهی و تقلیلبه وجود ابعاد متعددی برای امنیت بوده و با تلقی تک منظر، قائل

دی را در بطن اند. این حقیقت اگرچه نکته روشنی است، اما به صورت بالقوه تهدیمخالفت کرده
خود می پروراند و آن این است که نباید همه چیز را با عینک امنیتی نگاه کرده و آن را موضوعی 

توان از هر تهدید ارد که میامنیتی تفسیر نمود چراکه امنیتی کردن تمام مسائل، داللت براین د
ش پا افتاده را تا سطح ای یک تحلیل امنیتی بیرون آورده و بدین ترتیب، تهدیدات ساده و پیساده

تهدیدات ملی بزرگ نمود که تبعات آن برای امنیت و منافع ملی، مشخص است. برای پرهیز از 
آید، الزم است د و یک تهدید به حساب میشومیلی این آفت که خود منجر به تضعیف امنیت م

                                                           
1- Westphalia 
2- Barry Buzan 
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وضع چنین  تهدید امنیت ملی از غیر آن داشته باشیم. پس از تا معیار مشخصی برای تمییز
تهدیدات امنیتی را از غیر آن جدا ساخت و بدین ترتیب به غیر امنیتی  توانمیمعیارهایی است که 

کردن مسایل و موضوعات غیر اساسی مبادرت ورزید. نتیجه این کار باقی ماندن مواردی است که 
ات پیشگیرانه از حیث امنیتی جدا برای کشور خطرساز به حساب می آیند و باید برای آنها اقدام

(. اگر از این منظر به این موضوع نگاه شود، 80: 1378، بوزان)«را طراحی و به بحث گذاشتای 
هراسی توان مکتب کپنهاگ را برای تحلیل چرایی بزرگنمایی تهدید ایران و گسترش ایرانمی

مناسبی توسط اسرائیل در راستای تامین حداکثری منافع و امنیت ملی اسرائیل، چارچوب نظری 
شود که عبارتند از: در این میان، به دو مشخصه برای شناسایی مسائل امنیتی، اشاره میدانست. 

دوم آنکه،  نخست آنکه، موضوع پدید آمده باید حیات جمعی شهروندان را به مخاطره بیندازد.
ایت آن خارج از قوانین و قواعد موجود باشد، یعنی نتوان از طریق قانونی نسبت به کنترل و هد

اگر تهدیدی رخ دهد که بتوان در چهارچوب قانونی آن را فیصله داد، آن موقع تهدید  اقدام کرد.
د. توجه به این دو شاخص در مقام تحلیل و شومیمزبور سیاسی است و دیگر امنیتی تلقی ن

ه ارزیابی مسایل اجتماعی کامال ضروری است. ما براین باور هستیم که امنیت مفهمومی برساخت
یم در گویمید. در واقع، وقتی از آن سخن شومیجامعه است و در جامعه، ساخته و پرداخته 

یم. زیرا هر جامعه ای فهم خاص خود را دارد. اما این تمام گویمیحقیقت، از یک فهم سخن 
د. به عبارت دیگر، بوزان شومیمساله نیست در اینجا، بحث از فهم و نسبت آن با واقعیت مطرح 

امکان بروز تعارض بین فهم ما و اقلیت بیرونی وجود دارد. در این موارد، »( معتقد است 1378)
روشن است که باید اقدام به حل تعارض ها کرد و برای این منظور اصالح فهم و تالش برای 

نظر است نه چیرگی یکی بر  درک بیشتر واقعیت راهگشاست بنابراین، تعامل بین این دو مد
 (.97: 1387 ،بوزان)«دیگری

از سوی دیگر، بررسی امنیتی این رژیم در قالب مکتب کپنهاگ این مزیت را دارد که در این 
مکتب امور امنیتی بازیگران به یکدیگر وابسته بوده و سطح منطقه ای را برای تحلیل و بررسی 

افراد، در واقع، در این مکتب، مشکل امنیت ملی ساختارمند است که در آن » د.شومیپیشنهاد 
ند. در این سامانه عوامل اقتصادی، اجتماعی دهمی، و سامانه همه بخشی از کل را تشکیل هادولت

مشکالت  توانمیو زیست محیطی همانند عوامل سیاسی و نظامی مهم است و در این صورت 
باید (. البته ن133: 1396، بهرامی و عراقچی)«زوایای مختلف تجزیه و تحلیل کردامنیت ملی را از 

باشدکه بیشتر بر پایه می 1«ساختن امنیتی»بحث مکتب کپنهاگ نظریه  ترینمهمفراموش کرد که 
 ازامنیتی ساختن به معنای خروج پدیده  گرایانه قرار دارد.معرفت شناسی سازه انگاری و واقع

                                                           
1- Securization Theory 
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وطلب و و وارد کردن آنها به حوزه امنیتی است )دا 2«های عمومیسیاست»یا 1« سیاست عاد»حوزه 
 (.212: 1399، دیگران

 ه مانندبن را اسرائیل قصد دارد تا جمهوری اسالمی ایرا» بر این اساس و طبق مکتب کپنهاگ
اتی افع حیبه بیانی دیگرحفظ منیک تهدید جلوه دهد در حالی که این امر خالف واقع است. 

ود خ بردن ضریب حفاظتی ای برای باالکند تا هر لحظه این کشور تمهیدات تازهاسراییل اقتضا می
ن ند. میاک ببیو در مقابل در معرض خطر قراردادن امنیت سایر بازیگران منطقه غرب آسیا تدار

مواره هائیل حفظ منافع این کشور و اقدامات منطقه ای آن رابطه ی مستقیمی وجود دارد. اسر
ی بقای برا ضمانتی تالش کرده از یک سو، نفوذ منطقه ای خود را گسترش دهد و از سوی دیگر،

ای هراسی پروژهایران»ترتیب مشخص است که بدین (.134: 1396، عراقچی)بهرامی و « خود بیابد
های اسرائیل است تا از این طریق بتواند ضمن بازنمایی گذاریمدت و بلندمدت در سیاستمیان

ای و نطقهمسطح  را درایران در قالب تهدید وجودی برای اسرائیل، امنیت و منافع ملی این کشور 
 ی نفوذ وای تامین نموده و با کاهش حداکثری نفوذ ایران در منطقه، افزایش حداکثرفرامنطقه

ل و تواند به تحلیکسب مشروعیت خود را جایگزین نماید. بنابراین، بررسی این پدیده می
 .(Ram, 2009: 136)«های اسرائیل در منطقه و جهان، کمک نمایدبینی سیاستپیش

 
 هراسی در چهل سال اخیراریخچه ایرانت -3

پس از انقالب به دلیل ماهیت ایدئولوژیک بودن دیدگاهها ی سران جمهوری اسالمی ایران 
د گویمی( 1393هوشنگ مهدوی )رویکرد دولت ایران نسبت به اسراییل کامال تغییر کرد.

سال به  30پس از تقریباٌ  1357ن بهم 22دوستی و روابط ایران با وقوع انقالب اسالمی در تاریخ »
پایان رسید. این در حالی است که قبل از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ماه، دولت اسرائیل 

فرمانده نیروی  3هنگام مسافرت ژنرال داویدایودی  مسألهپیشبینی وقوع این واقعه را نموده بود. این 
شاهده شد. این در حالی است که در آغاز خوبی م به 1357آبان  5هوایی اسراییل به تهران در 

خانواده اسرائیلی ایران را ترک کردند. اما به رغم مهاجرت تعدادی از  1500بیش از  57سال 
که شاه 1357هزار یهودی در ایران باقی ماننده بودند.در دی  50یهودیان ایرانی به اسرائیل، هنوز 

پیشنهاد  4د ربیعی و طوفانیان به ژنرال شکفایران به کلی در رفع بحران ناتوان شده بود سپهب
بهمن که انقالب پیروز شد،  22کردند که با موشه دایان یا عرز وایزمن به تهران بیایند. روز 
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4- General Shekof 
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سفارت اسرائیل در تهران مورد حمله قرارگرفت و تظاهرکنندگان پرچم اسرائیل را در آتش 
ن از ایران خارج شدند و بدین گونه دفتر بهم 29شهروند اسرائیلی برجای مانده هم در  33زدند. 

 (.457-458 :1393 هوشنگ مهدوی،«)کشور بسته شد دوهمکاری 
ان نمایی تهدید ایرهراسی در معنای ترس مفرط و غیرعقالنی از ایران خصوصا با بزرگایران»
خر اوا هراسی نخستین بار در جریان مذاکرات صلح مصر و اسرائیل درای کاربرد دارد. ایرانهسته

خود  ر عمومیافکا دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی ظهور یافت. اسرائیل برای متقاعد ساختن
دید گزین تها جایمبنی بر اینکه صلح با اعراب امکان پذیر است، نیازمند یک تهدید خارجی بود ت

یوید دمپ های عربی کند. پیروزی انقالب اسالمی در ایران و مخالفت با قرارداد صلح ککشور
بارت د. به عه کننفرصت طالیی برای دولتمردان اسرائیل بود تا از ایران تصویری تهدیدآمیز ارای

رگ در ، پروژه راهبردی است که براساس آن، ایران به عنوان تهدیدی بز«هراسیایران»دیگر، 
 بازیگر وزاحم منطقه و همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی مطرح و به عنوان یک متغیر م

شود. این رویکرد از سوی ایاالت متحده الملل به تصویر کشیده میآفرین در نظام بیناخالل
« شودیمالملل با هدف به حاشیه راندن جمهوری اسالمی ایران دنبال امریکا و صهیونیسم بین

ک یبیش از  درایران » مده افراد در اسرائیل بر این مساله اتفاق نظر دارند که(. ع1: 1398)عابدی، 
ی ا تهدیدن تنهدهه گذشته در صدر فهرست دشمنان بوده است. اسرائیل به تهدید ایرانی به عنوا

ر همه ئیل دبرای موجودیت و آینده خود می نگرد. ایران آخرین تهدید استراتژیک برای اسرا
و  اورمیانهدر خاین کشور  ایران و گسترش نفوذ ایهسته. برنامه رودمیزمینه های امنیتی به شمار 

تراتژیک رسد، تهدیدی اسمحور شیعه که از جنوب به خلیج فارس و از شمال تا بندر الذقیه می
می و های حماس، جهاد اسالبرای اسرائیل هستند. ایران همچنین مهم ترین کشور حامی جنبش

 .(1: 1397 )کسپیت،«اندحزب اهلل است که همگی کمر به نابودی اسرائیل بسته
های استراتژیک اسرائیل به دارایی ترینمهمایران یکی از »ه توان گفت کنظری دیگر می اما از

های پنهانی اسرائیل با کشورهای عربی و . طی چند سال اخیر شمار فزاینده تماسرودمیشمار 
و این در حالی است که اسرائیل با هیچ یک از این  ایممسلمان منطقه و جهان را شاهد بوده

وابط دیپلماتیک ندارد. این ابراز عالقه ناگهانی بین اسرائیل و شماری از کشورهای کشورها ر
و اینها همه به لطف ایران است. تهدید شیعه و  رودمیسنی به تدریج به سمت روابطی جدی پیش 

است. گسترش نفوذ ایران به سمت غرب، به نگرانی عمده بسیاری از رهبران منطقه تبدیل شده
نوان تنها واکنش به ترس از بازسازی امپراطوری پارسی به این میدان جنگ کشیده اسرائیل به ع

است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به طور فعاالنه از وضعیت موجود برای تقویت شده
ای و آهنربایی برای جذب همه آنهایی که از موقعیت اسرائیل به عنوان یک پایگاه دفاعی منطقه

یکی از »شاید بتوان عنوان نمود که (. 1: 1397 )کسپیت،«کندسند، استفاده میترایران می
های اسرائیل هراسی در سیاستگذاریسازی ایراناشخاصی که بیشترین تالش را در راستای نهادینه
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ای آن در این قاب و قالب انجام داد، کسی ای و فرامنطقهها و راهبردهای منطقهو تغییر سیاست
بنیامین نتانیاهو پس از پیروزی در انتخابات عمومی اسرائیل در سال  1نیامین نتانیاهو.نیست جز ب

، سیاست خارجی این کشور را به میزان زیادی تغییر داد، به طوری که تالش دولتمردان 2009
اسرائیلی بر خروج از انزوا و دوستی با کشورهای عرب منطقه، متمرکز شد. خصوصا در دور دوم 

هراسی چند برابر شد ایران مسأله، انگیزه وی برای گسترش 2013ی او، یعنی در سال نخست وزیر
نتانیاهو در  .(Bergman, 2018: 654)« هراسی کردرا هم تشویق به گسترش ایران هاو حتی اسرائیلی

 گری به عنوان نخست وزیر اسرائیل، بارها و بارها در جریان حضور در مجامع مدت تصدی
در حقیقت مقامات اسرائیلی و شخص نتانیاهو »است. مطرح کردههراسی را ایران مسأله ی،المللبین

در تالش هستند تا شرایط را بیش از پیش برای ایران خطرناک کنند و به دو هدف مهم خود یعنی 
علیه ایران، ای با کشورهای عرب منطقه، نطقهانزوای حداکثری ایران و ائتالف گسترده و فراگیر م

ها در منطقه و د، بر بستر برخی واقعیتشومیهراسی نامیده یابند. آنچه که تحت ایراندست 
ای و نمایی برخی دیگر شکل گرفته تا در پرتو آن هزینه قدرت یابی و نفوذ منطقهوارونه

ای افزایش یابد که برهم خوردن هرگونه توازن قوایی ای جمهوری اسالمی به گونهفرامنطقه
 .(193 :1388، نیاعتیشری«)ل، غیر ممکن شودبرعلیه اسرائی

 
 ئیلاز دیدگاه اسرا هراسیبر گسترش ایران مؤثرعوامل  -4

 ای دارند.نقش عمده هراسیایرانند در گسترش شومیاین عوامل که به چند بخش تقسیم 
 
 هراسیایرانی در راستای گسترش عوامل ماهیت -1-4

 شوند.این عوامل به دو بخش تقسیم می
 ت خارجی دولت جمهوری اسالمی ایران  رویکرد سیاس -1-1-4

با پیروزی انقالب اسالمی ایران، مشخص بود که سیاست خارجی کشور نیز دچار تحوالتی 
 تأثیرعمیق خواهد شد. بنیان و خمیرمایه انقالب ایران، از امری دینی و مذهبی نشات گرفته بود و 

اهلل رمضانی بر این ی بسزا بود. روحتأثیرده کشور، مشی آینمذهب در سیاستگذاری و تعیین خط
ای ایجاد تعادل میان ایدئولوژی و پراگماتیسم در سیاست خارجی ایران، سابقه»باور است که 

« طوالنی دارد و شاید بتوان عنوان کرد که مستمرترین مشکل سیاست خارجی کشور بوده است
(Ramazani, 2004: 549)یروزی انقالب اسالمی، به شکلی دیگر خود را . این مشکل، در فردای پ

قدرت رسیدن  گرایی و همچنین تبلور آن در انقالب و بهاسالم و اسالم تأثیربازتولید نمود. 
گرایان، خود را در سیاست خارجی و تغییرات بنیادین آن نشان داد. سیاست خارجی اسالم

                                                           
1- Benjamin Netanyahu 
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المللی راهنمای رفتار و عرصه بینجمهوری اسالمی ایران بر چندین اصل استوار است که در 
خارجی قرار می گیرند. بر اساس اسناد رسمی، به ویژه قانون اسا سی، های کنش سیاستگذاری

های مختلف جمهوری اسالمی، باالخص پس از بیانات امام خمینی و عملکرد رفتاری دولت
اسالمی عبارتند  توان عنوان نمود که اصول سیاست خارجی جمهوریصدر، میسقوط دولت بنی

حمایت »، «عدالت خواهی»، «ظلم ستیزی»، «استکبارستیزی»، «نفی سلطه گری و سلطه پذیری»از : 
آمیز و همزیستی مسالمت»، «حقوق مسلمانانحمایت و دفاع از »، «از مستضعفان و محرومان

ها و تعهدات دادتعهد به قرار»، «حترام متقابلمداخله در امور داخلی کشورها و اعدم»، «طلبیصلح
 . موارد این چنینیو « یالمللبین و قوانین 

 نای ظلمبی که حمایت و دفاع از حقوق مسلمانان به طور ضمنی مواجهه با کشورهای»در واقع، 
ه های دیدگا به طور آشکار در مسألهعلیه مسلمانان می نمایند، را مشخص نموده است که این 

ضعفان و د. حمایت از مستشومیائیل و اشغالگری آن دیده جمهوری اسالمی ایران علیه دولت اسر
شمن اصلی جمهوری د که اسرائیل دکنمیبخش هم به طور مشخص بیان جنبش های آزادی
ر قانون اساسی و موارد مذکور د(. 288: 1392 آبادی،فیروزدهقانی«)باشداسالمی ایران می

اخیر،  اسالمی در چهار دهههای جمهوری های سیاست خارجی دولتگیریهمچنین جهت
ود را خ تأثیراین موضوع، »سرائیل است. ای جمهوری اسالمی و دهنده تقابل شدید میان مشنشان

ت. ده اسبر بازتعریف و دگرگونی بنیادین سیاست خارجی اسرائیل در طول این دوران گذار
. جو نمودن مساله جستیتوسط اسرائیل را باید در ا هراسیایرانبخشی از اجرای سیاست یا پروژه 

ضمین عنوان خصم، منجر به تالش اسرائیل برای یافتن راهی در راستای تتعریف اسرائیل به
 ور منطقه هراسی نیز بخشی از این پروژه بلندمدت دحداکثری امنیت ملی خود شده است که ایران

هیت سیاست رسد مابه نظر می» ،به هر حال (.289: 1392، آبادیفیروزدهقانی«)جهان است
ه اذ شدخارجی ایران پس از انقالب و علت تصمیمات متنوعی که از سوی مقامات کشور اتخ

 وپلیتیکژئاهمیت موضوع استقالل و حفظ نظام جمهوری اسالمی در یک  توانمیاست را 
 (. 160: 1397 خوی و دیگران،احمدی)«باشدسیاسی می

 هراسییرانای گسترش اراست یک عامل مهم در پلیتیک ایران؛ژئو -2-1-4
ار بر گذ تأثیرها و یک عامل عوامل جغرافیایی بر سیاست و روابط دولت تأثیرپلیتیک ژئو

فتار درت و رقبه مطالعه ابعاد فضای جغرافیایی،مناسبات  ژئوپلیتیکدانش » تولید قدرت است.
عاتی عرصه مطال پلیتیک به عنوان یکمی پردازد.ژئو المللبین سیاسی بازیگران عرصه ملی و 

« زدرا مشخص سا اولویت اساسی آنها را تعیین و کشورهاد راهبرد های سیاسی خارجی توانمی
 (.208: 1396 )مهدویان و دیگران،

ایران از نظر جغرافیایی و فرهنگی، قلب خاورمیانه است. پیشینه فرهنگی ایران نسبت به سایر     
چنین قابلیت های اقتصادی و عملی ایران موجب کشورهای این منطقه و هویت مذهبی آن و هم 
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ایران به عنوان پل »گذاری بالقوه هر چه بیش تر در منطقه و حتی تحوالت جهانی شده است.تأثیر
ارتباطی میان شرق و غرب عالم از دیرباز مورد توجه کشورها و تمدن های دنیا بوده است. این 

ارس و تنگه هرمز که محل ترانزیت محموله های نقش ارتباطی میان قاره ای و مجاورت با خلیج ف
نفتی است، بر اهمیت و نقش مؤثر ایران در نظر ناظران خارجی افزوده، به طوری که هرگونه 

د. کشور ایران )که گردمیتحول سیاسی در آن موجب برانگیخته شدن حساسیت های جهانی 
د. سرزمین دهمین را تشکیل امروزه شاهد هستیم( تنها بخش کوچکی از سرزمین تاریخی ایرا

قلمرو  ایران در گذشته شامل پهنه وسیعی از طول و عرض جغرافیایی بوده که طی قرن ها به عنوان
اسالمی شناخته شده است. وسعت این سرزمین بسیار پهناورتر از  -فرهنگ و تمدن کهن ایرانی

ا سرزمین های حاشیه فالت سرزمین کنونی ایران و شامل سرزمین های داخل فالت وسیع ایران و ی
بوده است.از مهم ترین ویژگی این سرزمین استقرار آن در منطقه ای حائل است که بدان نقش 

های بزرگ جهان، میان چند قلمرو بزرگ برجسته گذرگاهی بخشیده است. گذرگاهی میان قاره
ت ایران از این ظرفی» (. بنابراین،1: 1386ذوالفقاری،)«و میان چند حوزه دیرینه فرهنگی جغرافیایی

 (42: 1398، بصیری جوانشیری و)«ای تبدیل شودبرخوردار است که به قدرت منطقه
 
 هراسیایرانبر گسترش  مؤثر عوامل تاکتیکی -2-4

 شوند.این عوامل به دو بخش تقسیم می
 جمهوری اسالمی ایران ایهستهی هافعالیت -4-2-1

هایی با نگرانی ای،های ایران در زمینه هستهپنهانکاریاز دید اسرائیل و آمریکا، به اصطالح 
اسرائیل با توجه به مشخص شدن مشی جمهوری اسالمی در مقابل آن و تعریف »همراه بوده است. 

اسرائیل به عنوان یکی از دشمنانی که باید از صفحه روزگار محو شود، از دستیابی ایران به 
بل توجه این است که اسرائیل توانست از این مساله استفاده ای بیم داشت. نکته قاهای هستهفناوری

نموده و بار دیگر ایران را به عنوان تهدیدی وجودی برای اسرائیل بازنمایی کند که اگر به 
ای دست پیدا نماید، با توجه به شعارها و مشی این کشور در مقابل اسرائیل، های هستهفناوری

گردانی نتانیاهو در این نمایش بر همگان مشخص دست به نابودی آن خواهد زد. صحنه
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بار دیگر از  2012است.بنیامین نتانیاهو در نشست سال 

های اقتصادی ای ایران انتقاد کرد و از اعضای سازمان ملل خواست تا تحریمهای هستهبرنامه
 «داشت تأکیدنتانیاهو بر حمله نظامی به ایران  زیادی علیه ایران انجام دهند. البته قبل از آن

(Kershner, 2012: 1). المللی اتمی، منجر به سازی ایران به آژانس بینرسانی غنیعدم اطالع
هراسی تحریک و ایجاد سواالت فراوانی در سراسر جهان شد و همین امر، کلید بسط پروژه ایران

دنبال دستیابی به سالح تها عنوان کرد که ایران بهتوسط اسرائیل در جهان شد. اسرائیل برای مد
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های مکرر و تصویرسازی تأکیداتمی است و در صورت کسب آن، به اسرائیل حمله خواهد کرد. 
از هولوکاست و ایجاد ارتباط ناخودآگاه میان هولوکاست و امکان رخ دادن دوباره کشتار 

نمود و ود که هم اذهان جهانیان را تحریک میهایی بها و بازنمایییهودیان، از جمله تصویرسازی
ترین موارد داد. این موضوع تا به امروز نیز یکی از اصلیرا بسط و گسترش می« هراسیایران»هم 

المللی است. البته باید به این نکته اشاره کرد های مقامات بلندپایه اسرائیلی در مجامع بینسخنرانی
ای ایران را آغاز کرد که در کتاب روند ترور دانشمندان هسته میالدی، اسرائیل 2012که از سال 

له را نیز در . اما حتی این مسأبه آن اشاره کرد (,Bergman 2018: 626)1«برخییز و اول تو بکش»
، بازنمایی کرده است. بن کاسپیت در «احتمال نابودی نزدیک»قاب و قالب دفاع از خود در برابر 

اسرائیل در اکثر مواقع که به دنبال کاهش نفوذ ایران »اشاره داشته است که همین مساله  ای بهمقاله
الوقوع ایران به اسرائیل را برجسته نموده و از و افزایش فشار بر این کشور است، مساله حمله قریب

نکته قابل توجه برای تشخیص  .(Caspet, 2019: 1)«نمایدم به نیل به اهداف خود میاین مسیر، اقدا
که افکنی از آن در جهان این است که هنگامیاده ابزاری اسرائیل از برنامه اتمی ایران و هراساستف

ایران، تحت نظارت مستمر آژانس  ایهستههای جهان منعقد شد و برنامه برجام میان ایران و قدرت
ایران به شرایط آن پایبند بوده و آن های متعدد آژانس، المللی اتمی درآمد و بر اساس گزارشبین

را نقض کرده است، مقامات اسرائیلی بیشترین مقاماتی در جهان بودند که به مخالفت با این 
گذارترین ابزارهای پروژه تأثیرو  ترینمهممعاهده پرداخته و خواهان لغو آن شدند. برجام، یکی از 

هراسی اسرائیل، امری این برای پروژه ایراناسرائیل را از دست آنان گرفته بود و  هراسیایران
شد بنابراین تمام تالش خود را انجام داد تا برجام فروپاشد و بار دیگر بازنمایی بسیار مضر تلقی می

ای ایران نیز هراسی،آغاز گردد. از این منظر، برنامه هستهبرنامه اتمی ایران در قالب پروژه ایران
 سی اسرائیل را تشکیل داده است.هراضلع دیگری از پروژه ایران

 1+5برجام بین جمهوری اسالمی ایران و  امضای توافق -2-2-4
ی کشورهایکی از نکاتی که بیش از پیش باید به آن توجه داشت تصویب برجام از سوی 

است. یعنی موضوعی که بشدت باعث خشم اسرائیل و تالش برای گسترش  1+5موسوم به 
میالدی دونالد ترامپ رییس جمهوری  2018حالی است که در سال  این در» شد. هراسیایران

ی اروپایی که خواستار ادامه برجام بودند،این توافق را به ضرر آمریکا کشورهاآمریکا برخالف 
در این مورد سخنرانی کرد  2016عنوان کرد و بارها در نطق های انتخابانی قبل و پس از انتخابات 

البته مخالفت و (. 138: 1398، برزگر و دیگران«)دی اسرائیل شدکه این مساله باعث خوشنو«
ای تا پذیرش برجام از موضع خصمانه اسراییل نسبت به برجام از زمان علنی شدن مذاکرات هسته

 ایهستهتوافق بد که به موجب آن ایران سریعتر به سوی »یامین نتانیاهو بارها تکرار شد. سوی بن
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کند، محور ثابت اظهارات نتانیاهو سرائیل، منطقه و جهان را تهدید میو امنیت ا رودمیشدن پیش 
پس از ناکامی تالشهای اسرائیل در » (.159-160: 1395 احمدی،«)ای بوده استعلیه توافق هسته

ای در کنگره آمریکا، خطوط جدیدی به خط مشی سیاسی این رژیم وارد راستای رد توافق هسته
دیدار آبان ماه نتانیاهو از آمریکا بازتاب یافت. نقطه کانونی این خط شد، که به صورت آشکار در 

مشی جدید، پذیرش ناگزیرانه تصمیم کاخ سفید و تالش برای مدیریت تنشها در چند ماه 
باقیمانده دولت اوباما بود، به ویژه که شکاف ایجادشده میان یهودیان آمریکا در پی مواضع 

ای ایران و رویارویی آنها در قالب یهودیان وفادار به دولت اوباما مختلف آنها در مورد توافق هسته
کرد، بازسازی روابط این دو را، بیش از پیش ایجاب میضرورت  و یهودیان هواخواه اسرائیل،

هرچند به صورت ظاهری و سطحی البته این روند با تالش برای دستیابی به امتیازات نظامی و نیز 
مسو با اسرائیل در نهادهای مختلف آمریکا به ویژه کنگره برای البی با نخبگان سیاسی ه

 (.160: 1395 احمدی،)«ی در اجرای برجام همراه بوده استتراشمانع
 

 هراسیایرانبر گسترش  مؤثرعوامل راهبردی  -4-3
 ند.شومیاین عوامل به چهار بخش تقسیم 

 حزب اهلل لبنان      ران ازجهاد اسالمی، حماس وحمایت جمهوری اسالمی ای -4-3-1
و حمایت  های رژیم اسرائیل تشکیل نیروی مقاومت لبنان، موسوم به حزب اهلل،یکی از چالش

اعالم موجودیت کرد اما  ماًرس 1985اهلل در سال حزب»اسالمی از آن است. اگرچه جمهوری 
عالیت به خود شکل ف 1982یشه و فکر از سال عنوان یک انداهلل لبنان بهتوان گفت که حزبمی
ما های امام موسی صدر بوده، اسالمی است که از اندیشها -فته و نشات گرفته از جریان سیاسیگر

ت بیشتری به رهبری امام خمینی این جریان قدرت وشد 1979بعد از انقالب اسالمی در سال 
ی سی لبنانتر از سازمان مادر یعنی جنبش امل در صحنه سیاگرفت تا ساختاری به مراتب قدرتمند

بارزه اهلل نیز بسیار قابل توجه است، این حزب در اوج مدوره وزمان تاسیس حزب.نمود پیدا کند
هم  ا بیروتده وتومقاومت علیه اشغالگران اسرائیلی که نیمی از لبنان رابه اشغال خویش در آور

ی خاک لبنان را ماممیالدی تقریبا ت 2000پیشروی کرده بودند وتوانست با ادامه مبارزه تا سال 
درتمندتر شدن حزب اهلل با ق»توان گفت که می( 1: 1396 خبرگزاری صدا و سیما،)«آزاد کند

یران و مستقیم بین ا که بنا بر اعتقاد اسرائیل اولین رویارویی 2006روزه در سال  33لبنان و جنگ 
 :Freilich, 2018«شروع شدهراسی هم تالش اسرائیل برای گسترش ایران اسرائیل هم بود،

های مبارز و مخالف با اسرائیل است. حماس مخفف واژه حرکت حماس، از دیگر گروه (.(451
نظامی فلسطینی است که در حال حاضر کنترل  -مقاومت اسالمی از احزاب اسالمگرای سیاسی
های پارلمان فلسطین را در اکثریت کرسی 2006نوار غزه را در دست دارد. این گروه از سال 
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احمد یاسین و در جریان انتفاضه اول از سوی شیخ 1987 حماس در سال»تیار گرفته است. اخ
و به منظور آزاد کردن فلسطین از اشغال اسرائیل و برقراری  عنوان شاخه فلسطینیمحمود طه به

یک دولت اسالمی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه بنیانگذاری شد. وجه تمایز حماس با 
عنوان راه پیروزی و رهایی های فلسطینی در پیش گرفتن مکتب اسالم بهها و گروهزماندیگر سا

فلسطین و تالش به منظور آزادی و اتحاد و یکپارچگی و برپایی حکومت اسالمی در فلسطین 
است. حماس در فلسطین، اقدامات رفاهی و خدمات اجتماعی متعددی به شهروندان فلسطینی ارائه 

بر عدم سازش و اعالم مقاومت  تأکیدلیل وضعیت شفاف مالی و اداری و همچنین دکرده است به
ها محبوبیت و مقبولیت زیادی دارد. بسیاری از عنوان تنها راه نجات فلسطین، میان فلسطینیبه

، حماس را دشمن 1آویواند. تلهای گذشته توسط اسراییل کشته شدهرهبران حماس در سال
عنوان نخستین اصل و و حماس هم بر عدم شناسایی رژیم اشغالگر به داندشماره یک خود می

القسام نام های شهید عزالدین دارد. شاخه نظامی حماس، گردان تأکیدشرط غیرقابل تغییر خود 
دارد. در نظر حماس تنها راه حل مشکل فلسطین در ریشه کن کردن اسرائیل و تاسیس دولت 

ست که جمهوری اسالمی ایران را به حمایت همه جانبه از رژیم اسرائیل سالهااسالمی است. 
به طور  2014حماس متهم کرده است و حتی در گزارش شورای امنیت ملی اسرائیل در سال 

جدی شده  تأکیدهراسی آشکار بر لزوم مقابله با جمهوری اسالمی ایران از طیق دامن زدن به ایران
 (.1: 1390روزنامه همشهری،)«است

 های نظامی فلسطینی است و نام آن دریکی دیگر از مشهورترین گروه»، میجهاد اسال
دکه با این حال غربی ها عقیده دارن» شود.های نظامی اسرائیل و فلسطین بسیار شنیده میدرگیری

شوند. جهاد اسالمی در طول حیات خود ای محسوب میآنها یک سازمان نسبتاً کوچک و حاشیه
های وهها آن را یکی از تندروترین گرائیل نشده به همین علت غربیحاضر به مصالحه با اسر

ات های شهادت به عملی هراسیایرانند که باید از طریق کنند و اعتقاد دارفلسطینی محسوب می
 .(Fletcher, 2008: 1)«اسالمی پایان دادطلبانه جهاد

 حضور نیروهای ایرانی در سوریه -2-3-4
و همچنین نیروهای مورد حمایت جمهوری اسالمی، در سوریه از حضور نیروهای ایرانی، »

همان ابتدای آغاز جنگ داخلی در سوریه، منجر به حساسیت شدید اسرائیل در این رابطه شد. 
هراسی اسرائیل در منطقه اضافه شد و آن نقش ایران در بنابراین، ضلع دیگری نیز به پروژه ایران

ای بود که بسیاری از گونههای اسرائیل گاه بهبود. بازنمایی ایهای مشابه منطقهسوریه و جنگ
های ایجاد شده ها و مصیبتشدند که مسئولیت تمام خرابیور میمردم جهان در این توهم غوطه

های ها در جبههدر ماه های اخیر تشنج.ای خاورمیانه، با ایران استهای منطقهدر سوریه و جنگ
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لبنان شدت گرفته است، آن هم در زمانی که ایران با جدیت برای پر  شمالی اسرائیل با سوریه و
» د. تا جایی که نتانیاهو اعالم کردکنمیکردن خأل حاصل از شکست داعش در این مناطق تالش 

د چاره ای جز وضع خطوط قرمز در مرزهای خود با سوریه و اتخاذ کنمیاسرائیل احساس 
بنیامین نتانیاهو در سایه بزرگنمایی آن چه خطر نفوذ منطقه  شخص «اقداماتی در این باره، ندارد.

ند، دست به حمالت موشکی و هواپیمایی به خاک سوریه می کنمیای ایران در خاورمیانه عنوان 
کنون اسرائیل با ا»آن سو،  از .(Herzoug, 2018: 2)«ندکنمیزنند و با این مساله اقدام خود را توجیه 

ای تهران را کاهش دهد، در این خصوص با نگاهی سعی دارد تا نفوذ منطقهمطرح شدن نام ایران، 
درک کرد. اکنون با بازگشت کشورهای عربی به سوریه  توانمیرا  مسألهبه تحوالت سوریه این 

برنامه جدی برای ایجاد فاصله میان دمشق و تهران شکل گرفته است تا این کشورها بتوانند در 
بستر کاهش حضور را ایران را در سوریه شکل دهند و از آن  خارجی تمیدان دیپلماسی و سیاس

« طرف اسرائیل نیز سعی دارد در بعد تحوالت میدانی، حضور ایران را تحت الشعاع قرار دهد
این احساس همچنین از پاسخ محدود ایاالت متحده به موضع ایران  .(1: 1397 دیپلماسی ایرانی،)

د، بدین معنا که اسرائیل می بایست به تنهایی با ایران و نیروهای در سوریه نیز سرچشمه می گیر
ای که خطر وقوع مقابله بین اسرائیل و محوری که توسط نیابتی آن در منطقه مقابله کند، مساله

های ایران برای مرحله دهد.اخیرا نگاه ها در اسراییل به برنامهد را افزایش میشومیایران رهبری 
بویژه برنامه ایجاد منطقه نفوذ مستقیمی در امتداد مرزهای ایران تا دریای داعش است و پسا

 مدیترانه و نیز تقویت جبهه نظامی علیه سوریه و لبنان. 
های های اطالعاتی اسرائیل در خصوص برنامه های ایران، نقشهبراساس ادعای دستگاه»

مدت و های نظامی طوالنید پایگاهتقویت نفوذ در سوریه و جبهه نظامی علیه اسرائیل، شامل ایجا
ارتش نیابتی دائمی، عالوه بر نیروهایی در عراق و لبنان، و برپایی تاسیسات نظامی برای ساخت 

از اول »اسرائیل،  هاینگرانی» (.Herzog, 2018: 3)«شودی دقیق در سوریه و لبنان، میموشک ها
، یعنی از ایران تا عراق، سوریه، و دریای تالش ایران برای برپایی راهی زمینی در مرکز خاورمیانه

مدیترانه است. دوم، جمهوری اسالمی برای ایجاد موجودیت نظامی و اقتصادی طوالنی مدت در 
سوریه با موافقت رسمی نظام اسد تالش میکند. و نگرانی سوم، آن است که ایران برای ساخت 

اسراییل تمام  مقاومت مطرح باشد. د تا به عنوان جزئی از محورکنمییگان مسلح بزرگی تالش 
داند که در صورت تحقق، سوریه به متحدی را تهدیدی استراتژیک برای خود میاین تحرکات 

د، مساله ای که به تعمیق ریشه های ایران در این کشور منجر شومیدائمی برای ایران تبدیل 
بدین طریق سوریه را به جبهه ای  دتوانمید، ایرانی که متعهد به نابودی اسرائیل شده است و شومی

 «نظامی علیه اسرائیل مبدل نموده و احتمال برخوردهای مستقیم بین ایران و اسرائیل را افزایش دهد
(Herzog, 2018 :3).  جلوگیری از حضور سازمان »مقابله با نفوذ ایران در منطقه تحت عنوان »اما
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به مراکز مربوط به سپاه قدس در آن کشور با  حمالت هوایی و موشکی « یافته ایران در سوریه
شکل گرفته است که بنا به اعای احتماال اغراق آمیز خودشان تا کنون بیش از دویست هدف 

اند، تا بنا بر ادعای خود جلوی ارتباط زمینی از تهران تا نظامی ایرانی در سوریه را نابود کرده
 .(1: 1396، مالئک)«مقاومت را سد کند بیروت را گرفته و زنجیره حمایت تسلیحاتی ایران از

 هراسیای اسرائیل در راستای گسترش ایرانای و فرامنطقههائتالف منطق -3-3-4
یل لیل اسرائیک پروژه فرا گیر و گسترده است، به همین د«هراسی پروژه ایران»به دلیل اینکه 

ستانه اگر چه روابط دوای و فرا منطقه ای آغاز کرده است. تحرکات جدی را در عرصه منطقه
ش رای گسترشود که اسرائیل باسرائیل با آمریکا پس از تاسیس آن آغاز شده است اما مشاهده می

 در مورد دوستی هراسی بیش از پیش در صدد جلب کمک های بیشتر از آمریکا است.ایران
د در دت خوهای عربی هم باید گفت که اسرائیل برای نیل به اهداف بلند ماسرائیل با کشور

 وکند تا دوره جدیدی از روابط سیاسی و انزوای آن تالش می هراسیایرانراستای گسترش 
 یی مانند عربستان در زمان ولیعهدی بن سلمان آغاز کند.کشورهااقتصادی را با 

 
 ای اسرائیل    نقش دونا لد ترامپ در راهبرد منطقه -4-4

 حساسیت ئیل وپیوند دوستانه مستمر با اسرا». روابط اسرائیل و آمریکا یک رابطه خاص است
است، ههای سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا بودویژگی ترینمهمهای امنیتی آن از به چالش

 یادینون بنبه طوری که در طول حیات رژیم اسرائیل، آمریکا بارها نقش خود را به صورت ست
بسیاری از کارشناسان،  (. به اعتقاد110: 1398 نیا،التیامی درج و)«امنیت اسرائیل ایراز نموده است

 ح مواجهههراسی از دوره اوباما به دوره ترامپ بایک چرخش کامال واضتمایل به گسترش ایران»
رای بیادی ترامپ هم مانند بوش پسراز جمله روسای جمهور آمریکا است که تالش ز«شده است.

آمریکا با ایجاد تنش در » ،مثال به عنوان .(Financial Tribue, 2018)«کندهراسی میگسترش ایران
یگر با دهراسی در منطقه سود های کالنی می برد و از طرف منطقه و پرورش دادن پروژه ایران

های عربی در منطقه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در فکر افکنی بین ایران و کشورتفرقه
نی با وش یعربا تامین امنیت اسرائیل به این  تامین اهداف و امنیت اسرائیل است در رابطه

« دارد رائیل راافکنی در سوریه، یمن، عراق و میان سعودی و ایران، قصد تامین امنیت ملی استفرقه
گذاری نفتکشها در خلیج فارس و پس از مین»نکته مهمتر آنست که . (1: 2019)آبشناس، 

ه ب 2020ل سند امنیت ملی اسرائیل در سادر « پاالیشگاه آرامکو» همچنین حمالت موشکی به
کت مشار یل ائتالف دریایی باصراحت عنوان شده است که در راستای انزوای ایران از تشک

پ به کیالت ترامد و مقامات اسرائیلی بارها در این مورد با تشکنمیهای مختلف حمایت کشور
 .(Israeli National Security Document, 2019-2020)«گفتگو پرداختند
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 ای اسرائیلقهنگاه به حوزه عربی؛ سیاست جدید منط -5-4
رسد که با ادامه تالش اسرائیل برای ارتباط برقرار کردن با کشورهای عربی، شرایط نظر میبه  

گیر نبرد و مخاصمه میالدی در 1948سرائیل که از سال شود. اهراسی مهیا میبرای گسترش ایران
هراسی به شرایط دارد تا برای نیل به اهداف خود در راستای ایران با کشورهای عربی است قصد

قبل پایان دهد این مساله یک چرخش آشکار در سیاست خارجی اسرائیل است. مقامات اسرائیلی 
دیدار کردند که  1با یکی از ژنرال های بازنشسته ارتش سعودی در هتل شاه داود 2017در سال 

های های عربی هم قه بود. این تغییر سیاست در میان سایرکشورساببی 1948این دیدار از سال 
دیده شد، به طوری که در ماه ژانویه هم وزیر انرژی اسرائیل با یکی از مقامات امارات متحده 
عربی دیدار و گفتگو کرد و دو طرف در مورد تاسیس یک مرکز تجاری اسرائیلی در ابوظبی به 

اشی از آن است که مسایل استراتژیک و مهمی برای این توافق رسیدند. این تغییر سیاست ن
ها و اسرائیل پدید آمده است که عبارتند از امنیت، انرژی و مشارکت در منابع طبیعی، البته کشور

چندی پیش وزیرجنگ وقت اسرائیل در  .ددهمیبسیاری از این مسایل در پشت صحنه رخ 
های ئیل تمایل دارد تا اطالعات خود را در زمینهاسرا»مصاحبه با رسانه های عربی متذکر شد که 

عرب در میان  رومختلف از جمله تبادل اطالعات امنیتی برای مواجهه با ایران با کشورهای میانه
 .((Yalon & Fridman , 2018: 1«بگذارد

یکی از دالیلی که اسرائیل قصد دارد از انزوا خارج شود، فشارهای آمریکا بر این » ،در واقع 
کارترین کشورهای خاورمیانه کشور و همچنین کشورهای عربی است.اسرائیل یکی از محافظه

را پایان دهد و با اعراب سنی دوست و متحد  کاریاست. باید سرانجام بتواند این محافظه
سفیر وقت اسرائیل در سازمان ملل هم در مصاحبه با سایت  .(Shinkman, 2018: 1)«شود

اسرائیل روابط خود را با تعدادی از کشورهای »اشاره کرده است که  ألهمسآرتوزشوآ به این 
عربی آغاز کرده است. او معتقد است که اسرائیل قصد دارد تا همچنان به این ارتباط با اعراب که 

کمک زیادی به  مسأله، ادامه دهد، چون این اندتههنوز هم مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نشناخ
برد است و برای هر دو طرف منفعت -این ارتباط برد»عقیده دارد که  2دنی دنون. «دکنمیاسرائیل 

دارد اگرچه برخی از این کشورها قصد دارند تا در دنیای عرب و خاورمیانه وجهه خود را حفظ 
 .(Arutzsheva, 2017: 1)«ند. البته این روابط محرمانه استکن
 

  گیرینتیجه
 ای جدید اسرائیل و با توجه بهاکاوی و بررسی راهبرد منطقهدر این پژوهش تالش شده تا با و

                                                           
1- King David Hotel 
2 -Danny Danon 
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مکتب کپنهاگ علل نگاه امنیتی شکل گرفته نسبت به جمهوری اسالمی ایران مورد  هایگاهدید
بررسی قرار گیرد. در این خصوص دیدگاه نظریه پردازان مکتب کپنهاگ در مورد امنیتی شدن از 

قرار گرفت که بوزان  تأکیدگرفت.در واقع این نکته مورد  جمله باری بوزان، مورد بررسی قرار
کند و برداشت و ارزیابی نقطه آغاز مساله امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی می

دیگران در مورد امنیتی نمودن یک موضوع توسط یک بازیگر را مهم می داند زیرا این برداشت 
گذار خواهد بود. بر این اساس سند امنیت ملی اسرائیل تأثیر گیری آناندر نهایت بر نحوه تصمیم

های این پژوهش مشخص شد که اسرائیل سیاست مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته
هراسی در صدد تضعیف خارجی خود را علیه ایران تنظیم کرده و با مطرح کردن موضوع ایران

اختن موضوعاتی مانند مطرح کردن پرونده موقعیت ایران در خاورمیانه است.اسرائیل با پرد
ای، مخالفت با برجام،حمایت جمهوری اسالمی ایران از گروه های مقاومت اسالمی مانند هسته

حماس، جهاد اسالمی و حزب اهلل لبنان و همچنین حضور نیروهای ایرانی در سوریه با نگاه امنیتی 
های آمریکا در یو با استفاده از کمکهراسی دارد. از سوی دیگر تل آوسعی در گسترش ایران

غربی را علیه  -عربی -تالش برای جلب همکاری کشورهای عربی است تا یک ائتالف عبری
جمهوری اسالمی ایران ایجاد نماید و به آن مشروعیت بخشد تا به کمک آن بتواند فشارهای 

ها این مورد انفجار نفتکشهای بسیار علیه ایران در زنیزیادی را علیه ایران تحمیل کند.اتهام
کند.در حال حاضراسرائیل با استفاده از شعار پردازی های دروغین در مورد موضوع را ثابت می

مخدوش کردن مقامات ایرانی  ای جمهوری اسالمی ایران سعی درآمیز هستهی صلحهافعالیت
ای ایران راهبرد هسته سخن آخر اینکه، در واقع، آنچه که باعث نگرانی اسرائیل شده است،دارد. 

نیست، بلکه نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه است که باعث ترس و هراس اسرائیل شده 
 است. اسرائیل به طور واضح به آن اشاره شده 2020است که در سند امنیت ملی سال 
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