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Abstracts

_____________________________________________________
The increasing militarism of the Zionist regime and its security
measures over the past few decades in order to counter the threat posed
by the security complex formed under the name of the Axis of
Resistance, has led to increased vulnerability and numerous gaps due to
lack of attention to other aspects of security in this regime. This research
is of practical importance due to the impact of the Axis of Resistance on
the vulnerability of the Zionist regime. The present research seeks to
answer the fundamental question of what effect do Axis of Resistancebased threats have on the vulnerabilities of the Zionist regime? This
study shows that the military and political threats of the Axis of
Resistance have led to the impact on critical infrastructure, increasing
insecurity, creating socio-political gaps, damaging deterrence and
intensifying the crisis of legitimacy as the most important vulnerabilities
in the Zionist regime. The approach of researchers in this article is
descriptive-analytical and documentary and field methods have been
used to collect data. For data analysis, a model based on combination of
the two theories of the Copenhagen school and the Deegan-Krause's
theory of social gap has been used as the basis theory of the analysis.
Keywords: Vulnerability, Security, Threat, Zionist Regime, Axis of
Resistance.
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چکیده
افزایش نظامیگر ی رژیم صهیونیستی و اقدامات امنیتی آن در طی چند دهه اخیر بهمنظور مقابلهه بها دهدیهد
ناشی از مجموعه امنیتی شکلگرفته دحت عنوان محور مقاومت ،منجر به افزایش آسیبپذیری و شهکا ههای
متعدد بهدلیل عدم دوجه به سایر ابعاد امنیت در این رژیم گردیده است .این پژوهش بهدلیل دوجهه بهه دهث یر
محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی ،دارای اهمیت کاربردی مهیباشهد .پهژوهش اارهر درصهدد
پاسخ به این پرسش اساسی است کهه دهدیهدات محهور مقاومهت چهه دهث یری بهر آسهیبپهذیریههای رژیهم
صهیونیستی دارد؟ نتایج و یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دهدیدات نظامی و سیاسی محهور مقاومهت
منجر به دث یر بر زیرساختهای ایادی ،افزایش ناامنی ،ایجاد شکا های سیاسی-اجتمهاعی ،خدشههدار شهدن
بازدارندگی و دشدید بحران مشروعیت بهعنوان مهمدرین آسیبپذیریها در رژیم صهیونیستی گردیهده اسهت.
روش پژوهش کیفی و از نوع دوصیفی-دحلیلی است و روش گردآوری دادهها اسنادی و میدانی میباشد .بهرای
دحلیل دادهها نیز الگوی مبتنی بر درکیب دو نظریه مکتب کپنهاگ و شکا اجتماعی دیگان کرایس بهعنهوان
نظریه مبنای دحلیل مورداستفاده قرار گرفته است.
کلید واژهها:
آسیبپذیری؛ امنیت؛ دهدید؛ رژیم صهیونیستی؛ محور مقاومت.
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رژیم صهیونیستی از ابتدای شکلگیری با محدودیتهای جدی ناشی از عدم مشروعیت
این رژیم از سوی گروهها ی مقاومت و همسایگان عرب و همچنین جمهوری اسالمی ایهران
مواجه بوده است .از طرفی ،داریخ یهود سرشار از ااساس ناامنی و نداشهتن یهس سهرزمین
بومی است و آ ار روانی و فرهنگی داریخ یهودیان ،هنوز هم بر ذهن و روان این قوم مسهل
است .امروزه نیهز ذهنیهت در محاصهره بهودن از سهوی اعهراب و دهدیهد مجموعهه امنیتهی
شکلگرفته دحت عنوان محور مقاومت ،دغدغههای ناامنی و اس عدم اطمینان نسهبت بهه
آینده را در این رژیم بسیار گسترده کرده است و علیرغم دالشهای این رژیم و متحدان آن
در شکلگیری روند عادیسهاز ی روابه بها کشهورهای عربهی ،همچنهان موجودیهت رژیهم
صهیونیستی مورد شناسایی واقعی قرار نگرفته و فاقد مشهروعیت ززم مهیباشهد .دحهوزت
صورت گرفته در معادزت امنیتی منطقه غرب آسیا و شکلگیری محور مقاومهت ،در کنهار
بحران مشروعیت این رژیم منجر به بروز دهدیدات و چالشهای امنیتهی نهوینی بهرای ایهن
رژیم گردید و صهیونیستها را وادار به ادخاذ سیاستهای بازدارندگی نظامی-امنیتی نمهود
که این امر منجر به افزایش میزان آسیبپذیری این رژیم گردید زیرا با افهزایش دمرکهز بهر
بعد نظامی امنیت ،به سایر ابعاد امنیت دوجه کمتری صورت گرفت .این عدم دوازن به نفه
نظامیگری در رژیم صهیونیستی منجر به امنیتی سازی بیشتر و در نتیجهه آسهیبپهذیری
بیشههتر ایههن رژیههم گردیههد .بررسههی چگههونگی و میههزان دث یرگههذاری محههور مقاومههت در
آسیبپذیریهای امنیتی رژیم صهیونیستی مسئله اصلی مقاله اارر میباشد.
این پژوهش بهدلیل دوجه به دث یر محور مقاومت بر آسیبپهذیری رژیهم صهیونیسهتی،
دارای اهمیت کاربردی میباشد؛ زیرا شناسایی و دبیین دث یرات یادشده میدوان در اردقهای
هدفمند و هوشمند دواناییهای محور مقاومت در راستای خنثیسازی اقدامات امنیتی رژیم
صهیونیستی و دبدیل آسیبپذیریها به دهدیدات امنیتی علیه این رژیم مهث ر باشهد .عهدم
شناسایی دقیق دث یر محور مقاومت بر آسیبپذیریهای امنیتی رژیهم صهیونیسهتی ،باعه
کاهش دوان بازیگری و هد گذاری نادرست محور مقاومهت در راسهتای دیهعیژ رژیهم در
سطح داخلی و منطقهای میگردد .ررورت این پژوهش در صورت عدم دوجه بهه مسها ل و
چالشهای درونی رژیم صهیونیستی و فرصت رژیم در رف آسهیبهها و خهرو از دنگنهای
امنیتی موجود جهت اقدامات امنیتی دهدیدکننده محور مقاومت دوچندان میشود.
اردقای دوان دث یرگذاری محور مقاومت در مواجهه با رژیم صهیونیستی از طریق افزایش
آسیبپذیری و دهدیدات امنیتی و نهایتاً دحقق آرمان فروپاشهی درونهی ایهن رژیهم ،ههد
اصلی مقاله اارر میباشد .در همین راستا ،شناسایی و دبیین آسهیبپهذیریههای امنیتهی

پیشینه پژوهش
با دوجه به اهمیت نظری و کاربردی موروع محور مقاومهت و همچنهین آسهیبپهذیری
امنیتی رژیم صهیونیستی ،پژوهشهای متعددی داکنون صورت گرفته است که به شرس زیر
میباشد:
قاسمی ( )1396ژ وپلیتیس محور مقاومت را پهس از پیهروزی انقهالب اسهالمی ایهران،
گفتمان جدید در مقابل اهدا و برنامههای غهرب ،آمریکها و رژیهم صهیونیسهتی بها نقهش
محوری و رهبری ایران میداند .قاسمی ( )1400همچنین معتقد است که در بعهد بهاور بهه
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رژیم صهیونیستی و همچنین نقاط قوت محور مقاومت جهت افزایش آسیبپذیری رژیهم از
اهههدا فرعههی مقالههه اارههر مههیباشههد« .دهدیههدات محههور مقاومههت چههه دههث یری بههر
آسیبپذیریهای رژیم صهیونیستی دارد؟» بهعنهوان سهثال اصهلی پهژوهش مطهرس اسهت.
چیستی دهدیدات محور مقاومت علیه رژیهم صهیونیسهتی و همچنهین آسهیبپهذیریههای
امنیتی رژیم پرسشهای فرعی مقاله میباشهند .فررهیه ایهن مقالهه ایهن اسهت کهه محهور
مقاومت از طریق اقدامات نرم و سخت خود ،بر شکلگیری و دشهدید آسهیبههای امنیتهی،
سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیسهتی مهث ر بهوده و منجهر بهه افهزایش ااسهاس نهاامنی،
دعاررات اجتماعی ،عدم مشروعیت و امنیتی سازی بیشازپیش این رژیم در سطح داخلهی،
منطقهای و بینالمللی ،گردید است.

اسههالم سیاسههی ،جیرافیههای سیاسههی ،جیرافیههای فرهنگههی ،فرهنههی و سیاسههت دفههاعی و
ژ واکونومی اردباط مثبت و معنیداری وجود دارد و شیعیان در عراق نهدنها دارای ظرفیهت
فعال و پویا میباشند ،با امایت و دوانمندسازی گروه شیعی موجب اردقای جبهه مقاومت و
دوسعه گفتمان انقالبی خواهد شد؛ بنابراین ،شیعیان بهعنوان کلیهدیدهرین گهروه و مودهور
محرکه مقاومت اسالمی محسوب میشوند .قادری ( )1399دیپلماسی نهیتی را در راستای
نظام ارزشی و مناف ملی جمهوری اسالمی ایران دانسته که بهدنبال دشکیل محور مقاومت
در سطح منطقهای و بینالمللی از طریق بومی سازی مقاومت بوده و این مهم در یس نقشه
راه پیشنهادی ششمرالهای یعنی گفتمانسازی ،شبکهسازی ،جریانسازی ،جنبشسهازی،
نظام سازی و در نهایت دمدنسازی مدیریت و اجرا خواهد گردیهد .آدمهی و کشهاورز مقهدم
( )1394معتقدند که محور مقاومت ،چارچوب اصلی سیاسهت خهارجی جمههوری اسهالمی
ایران در منطقه را شکل میدهد ،ازاینرو وابسهتگی متقابهل امنیتهی میهان ایهران و محهور
مقاومت ،الگوی دوستی و دشمنی در منطقه نسبت بهه ایهران و امنیهت ایهران را در بهات
امنیتی در محور مقاومت قرار داده است .هدایتی و بابایی ( )1399در کتهاب خهود ،ریشهه
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شههکلگی هری و جایگههاه اندیشهههای محههور مقاومههت را در دف ه دجههاوزات نظههام سههلطه و
فتنهانگیزیهای منطقهای دروریسم و اامیان آن میداند .پرند و گیوری ( )1395در کتاب
خود ،به مقولهای به نام «جمعیت کیفی» عنوان میکنند که یهودیان با قهرار دادن امنیهت
در سرلواه همه امور دنیا در یس محدوده جیرافیایی خاص ،از نقاط مختلژ دنیها دور ههم
جم شدهاند که اارر هستند برای بقا دست به هر اقدامی بزنند و این رژیم با خأل نخبگی
روبرو گردد به دوران افول خود نزدیس خواهد شهد .سهاوه درودی و چشهمه نهور ()1397
مهمدرین بحرانهای پیش روی رژیهم صهیونیسهتی در  25سهال آینهده را آمهار جمعیتهی،
ناامنی داخلی و شکا های اجتماعی و دث یر آن بر همبستگی ملی این رژیم میدانند .صالح
النعامی ( )2011معتقد است در نتیجه دحهوزت جدیهد جههان عهرب ،رژیهم صهیونیسهتی
مجبور است دکترین امنیتی خود را دیییر داده که این امر منجهر بهه افهزایش هزینههههای
امنیتی رژیم میگردد .اقبال ( )1387معتقد است بازدارندگی رژیم صهیونیسهتی در بعهد از
جنی  33روزه و  22روزه بهصورت بنیادین از بهین رفتهه اسهت و ایهن مسهئله پیامهدهای
متعددی را بهرای رژیهم صهیونیسهتی بههوجهود آورده اسهت .درخشهه و صهادقی ()1391
آسیبهای ساختاری متعددی برای رژیم صهیونیستی برشمردهاند کهه شهامل شهکا ههای
قومی ،نژادی و مذهبی ،منازعههای هویتی میان دینداران و سکوزرها ،مسئله اقلیت عهرب
فلسطینی مسلمان در درون اراری اشیالی  ،1948رشد مهاجرت معکوس و بهرهم خهوردن
دوازن جمعیتی میباشد.
هرچند پژوهشهای صورت گرفته اطالعهات مناسهبی در خصهوص جایگهاه ژ وپلیتیهس
محور مقاومهت در منطقهه و همچنهین آسهیبپهذیریهها و بحهرانههای پهیش روی رژیهم
صهیونیستی ارا ه میدهد ،لکن فقدان بررسی دث یر محور مقاومهت در آسهیبپهذیریههای
امنیتی رژیم صهیونیستی و جایگاه دئوریس دو مجموعه از منظر هویتی ااساس میگردد.

مبانی مفهومی و نظری
دحلیل و سنجش دث یر محور مقاومهت بهر آسهیبپهذیری امنیتهی رژیهم صهیونیسهتی
نیازمند دبیین ادود مفهومی و نظری است که به آن پرداخته خواهد شد:
 -1امنیت
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امنیت از ای لیوی برابر نهاد  Securityو «ازمن» و «ازمان» است و در زبان فارسی
به «ایمن شدن»« ،ایمن بودن» و «بی بیمی» دعریهژ شهده اسهت (معهین.)354 :1375 ،
برخال معنای لیهوی امنیهت ،در گسهتره معنهای اصهطالای آن اجمهاعی وجهود نهدارد و
مشاهده میشود که دعاریژ اصطالای متفاوت و اتی متعاررهی از امنیهت ارا ههشهده کهه

 -2تهدید
دهدید در لیت به معنای بیم دادن ،درسانیدن و عقوبت کردن است .در دجزیههودحلیهل
عوامل دهدید ،ررورت دارد به انگیزه دهدید ،زمینه دهدید ،هد دهدید ،نوع دهدید ،منطقهه
دهدید ،ابزارهای دهدید ،مکانیسهم دهدیهد ،زمهان دهدیهد ،ااتمهال وقهوع دهدیهد ،ااتمهال
موفقیت دهدید ،اراده دهدید ،دحمل دهدید و مدیریت دهدید دوجه گهردد (مرادیهان:1399 ،
 .)298-297شاید بتوان دعریژ پژوهشکده مطالعات راهبردی را بههعنهوان دعریفهی نسهبتاً
جام از دهدید در نظر گرفت .طبق دعریژ ،دهدید علیهه امنیهت ملهی عبهارت اسهت از آن
دسته نیرو یا فعالیتهای خصمانه علیه ارزشها ،مناف و اهدا ملی و اقتدار و بات نظهام،
بهطوری که از اعتالی ارزشها جلوگیری به عملآورده و اساسیت دستگاه ادراکی نظهام را
نسبت به شناسایی و درک دواناییها ،امکانات ،اهدا  ،مناف  .همکاریهای مشترک کهاهش
دهد (پژوهشکده مطالعات راهبردی.)125-124 :1381 ،
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ادعای وجود اجماع را نزد نخبگان این اوزه دیعیژ میکند (افتخاری .)57 :1399 ،در اد
پژوهش اارر میدوان دو دعریژ اصطالای را از امنیت ارا ه نمود« :امنیت در بعهد عینهی،
فقدان دهدیدها نسبت به ارزشها ،مناف و اهدا و در جهت ذهنی ،فقدان دهرس از اینکهه
این بنیانهای ملی (ارزشها ،مناف و اهدا ) مهورد هجهوم (فیزیکهی و غیرفیزیکهی) واقه
بشوند ،موردسنجش قرار میدهد» (داجیس .)47 :1381 ،این دعریژ بیشتر بهر بعهد سهلبی
امنیت متمرکز است .در دعریژ دیگر «امنیت ،رسیدن به سطحی از اطمینهان خهاطر بهرای
دحصیل و صیانت از کلیه مناف ملی است» (افتخاری.)28 :1379 ،

 -3آسیبپذیری
آسیبپذیری ،شرای دعیینشده بهوسهیله عوامهل یها فرآینهدهای فیزیکهی ،اجتمهاعی،
اقتصادی و محیطی است که دث یرپذیری یس جامعه را نسبت به دهث یر مخهاطرات افهزایش
میدهد (آیاسدیآر .)14 :2004 ،1در دعریژ دیگر ،آسیبپذیری به معنهای درجهه زیهان
ااصل از یس پدیده بالقوه آسیبرسان (دهدید) میباشد (اکو.)16 :1999 ،2

1. ISDR
2. ECHO
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با دوجه به محوریت موروع دهدید و آسیب در مکتب کپنهاگ ،در این پژوهش محققان
الگوی دحلیل خود را مبتنی بر اصول دحلیل این مکتب سازماندهی کرده و رهمن دقسهیم
آسیبپذیریها در دو سطح زیرسهاختههای عینهی و فقهدان انسهجام (شهکا ) سیاسهی-
اجتماعی ،جهت دحلیل بخش دوم آسیبها از نظریات شکا اجتمهاعی در الگهوی دحلیهل
استفاده نمودهاند.
الف .مکتب کپنهاگ:

در مکتب کپنهاگ 1امنیت بهموازات شرای فقهدان دهدیهد دعریهژ مهیشهود( .عبهدا
خانی )120 :1389 ،از منظر بوزان امنیت ملی گزارهای موس اسهت کهه شهامل پهنج بعهد
اجتماعی ،نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و زیستمحیطی مهیباشهد (نصهری .)107 :1390 ،در
مکتب کپنهاگ دو موروع در اردباط با دهدید و آسیبپذیری در بح اارر وجود دارد:
موضوع اول .رابطه تهدیدها و آسیبپذیریها

سیاست امنیهت ملهی مهیدوانهد روی مسها ل داخلهی متمرکهز بهوده و در پهی کهاهش
آسیبپذیریها ی دولت باشد ،یا بر مسا ل خارجی دمرکز داشته و از طریق منهاب ذیربه
درصدد کاهش دهدید خارجی برآید .آسیبپذیری رابطه دنگادنگی با دولتهای رعیژ دارد
که ناشی از عدم انسجام سیاسی و اجتماعی دارد (بوزان .)137-136 :1390 ،بهعنوان مثال
رژیم صهیونیستی دنها دا زمانی که فشار بافت ملی غیرقابلدحمل نشده میدوانهد از قهدرت
نظامی خود استفاده کند (هندل.)77 :1981 ،2
از منظر مکتب کپنهاگ دهدیدات دارای جنبههای مختلفی به شرس زیر است:
یک .دهدید نظامی :معموزً اقدام نظامی میدواند همه اجزاء دولهت را دهدیهد کنهد و در
عمل نیز اینگونه است .پایههای مادی دولت دحتفشار قرار میگیرد و امکان دارد خسارت
و زیان به بار آید و اتی میدواند بشدت بر اکوسیستم (بومشناسی) ا هر بگهذارد .همچنهین
دهدیدات نظامی ممکن است موجب اختالل یا نابودی نهادها شده و دفکر مربوط بهه دولهت
را سرکوب ،دخریب یا محور نمایهد .لهذا دهدیهدات نظهامی در برنامههههای امنیهت ملهی ،از
بازدرین اولویت برخوردارند.
دو .دهدید سیاسی :دهدید سیاسی متوجه بات سازمانی دولهت اسهت .ههد از دهدیهد
ممکن است از فشار بر اکومهت در مهورد سیاسهت خاصهی گرفتهه دها واژگهونی اکومهت،
جداییطلبی و برهم زدن بافت سیاسی دولهت بهرای دیهعیژ آن پهیش از دههاجم نظهامی،
1. Copenhagen School
2. Handel

موضوع دوم .نحوه عمل تهدیدات:

مسئله اینکه چه موقعی یس دهدید به موروع امنیت ملی دبدیل مهیشهود بسهتگی بهه
نوع دهدید ،چگونگی نگرش به آن و نیز میزان جدی بودن آن دارد .عوامل مهث ر در جهدی
بودن دهدید عبارتاند از مشخص بودن هویت آن ،قریبالوقوع بودن یا نزدیکی آن از لحها
فاصله ،شدت ااتمال وقوع آن ،میهزان عواقهب ااتمهالی آن و اینکهه آیها اورهاع و شهرای
داریخی باع دقویت آن دهدید میشوند یا خیر (بوزان.)159 :1390 ،

تأثیر تهدیدات سیاسی-امنیتی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی

متفاوت باشد .ایده دولت ،بهخصوص هویت ملی و اید ولوژی سازمان دهنده و نهادهایی کهه
نمود آن هستند ،اهدا عادی دهدید سیاسی به شمار میرونهد .در اینجها مسهئله رقابهت و
دیاد اید ولوژیها اا ز اهمیت است.
سه .دهدید اجتماعی :دهدید اجتماعی را بهرااتی نمیدوان از دهدید سیاسی جدا کهرد.
دهدید اجتماعی به امله به هویت ملی مربوط میشود که در زمره مالاظات سیاسی قهرار
میگیرد.
چهار .دهدید اقتصادی :دهدید اقتصادی ،سختدرین و پیچیدهدرین دهدید در چهارچوب
امنیت ملی است و الگوی برنامهریزی اقتصادی یس موجودیت را دحتالشعاع قرار میدهد.
پنج .دهدید زیستمحیطی :مانند دحدی نظامی و اقتصادی به پایگاه مادی دولت لطمهه
میزند (بوزان.)159-141 :1390 ،

ب .نظریههای شکاف اجتماعی

دیگان کرایس 1از جمله نظریهپردازانی است که به شکا های اجتماعی نگاه اهداکثری
دارد .او معتقد است در دعیین شکا ههای سیاسهی بایهد سهه بعهد سهاختاری ،هنجهاری و
سازمانی یا رفتاری را مورددوجه قهرار داد (کهرایس .)56 :2007 ،مطهابق دیهدگاه کهرایس،
شکا های اجتماعی در جامعههی رژیهم صهیونیسهتی ،در سهه سهطح زیهر قابهلشناسهایی
هستند:
یک .ساخت اجتماعی :به دفاوتهای قومی ،دینی ،طبقادی و زبانی معین اشاره میکنهد.
در جامعهی رژیم صهیونیستی که جامعهای مهاجر است این دفاوتها از سایر جوام بیشتر
نمود پیداکرده و موجب گروهبندیهایی در ساخت جامعه شده است.
دو .ساخت آگاهی (نگرشی) :به دفاوت نگرشهها ،ارزشهها ،ایهد ولوژیهها ،هویهتهها و
هنجارها مربوط میشود .در این سطح اعیای گروهها خود را در سهتیز بها دیگهران دعریهژ
میکنند .همچنان که در جامعهی رژیم صهیونیستی عربها در مقابل یهودیان ،سفاردیهها
65
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در مقابل اشکنازیها و سکوزرها در مقابل دینداران قرار میگیرنهد و هرکهدام از آنهها بهر
ارزشها و اید ولوژیهای خود در جامعه رژیم صهیونیستی دثکید دارند.
سه .ساخت سیاسی :این سطح از دو سطح دیگر دث یرپذیر بوده و اازاب سیاسی معر
آن به شمار میآیند .نظام سیاسی ازبی رژیم صهیونیستی با وجود دعداد زیادی از ااهزاب،
متمایز از دیگر نظامهاست و این امر نشهاندهنهدهی شهکا ههای متعهدد در جامعهه رژیهم
صهیونیستی است .شکا عرب-یهودی ،شهکا سهفاردی-اشهکنازی و شهکا سهکوزرها-
دینداران منجر به دثسیس اازاب متعدد و متنوع براساس هویتها و مناف هر گروه شهده و
انسجام و هویت ملی رژیم صهیونیسهتی را از بهین بهرده اسهت (اامدونهد و قهره قشهالقی،
.)81 :1389
الگوی دحلیل مقاله اارر را میدوان از درکیب دو نظریه کپنههاگ و شهکا اجتمهاعی،
بر اساس شکل زیر درسیم نمود .همچنین با دوجه بهعنوان پژوهش ،در اینجا مسئله دهدیهد
محور مقاومت و دث یر آن بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی بههصهورت یهسطرفهه بررسهی
خواهد شد و الگوی دحلیل نیز یسسویه اسهت یعنهی بهه جنبهه دهدیهدات از سهوی رژیهم
صهیونیستی پرداخته نخواهد شد.

نمودار  .1الگوی تحلیل تأثیر تهدیدات محور مقاومت بر آسیبپذیریهای رژیم صهیونیستی
(طراحی توسط نویسندگان)

تأثیر تهدیدات سیاسی-امنیتی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی

بهمنظور درسیم الگوی دحلیل ،در بخش مربوط به دهدیدات محهور مقاومهت ،از مبهانی
نظری مکتب کپنهاگ در دبیین رابطه دهدیدها و آسیبپذیریها و دقسیمبنهدی دهدیهدات
استفاده شده است .در این پژوهش با فرض درجه دث یرگذاری بیشتر و مزیت محور مقاومت
در دو بعد نظامی و سیاسی نسبت به سایر ابعاد امنیت ،صرفاً بهر دهث یر دهدیهدات نظهامی و
سیاسی آن بر آسیبپذیریهای رژیم صهیونیستی دثکید گردیده و این دو دهدیهد از نظریهه
مکتب کپنهاگ استخرا گردیده و بهعنوان متییر مستقل در نظر گرفته میشود.
بوزان همچنین در نظریات خود ،رمن بازشناسی مفهوم دولت و معرفی اجزای آن ،بهه
برخی از عناصر مهم آسیبپذیری دولتها اشاره میکند .وی سه جزء اصلی دشکیلدهنهده
دولت را شامل ایده ،نهادها (دستگاههای اکومت از جمله سازمانها ،مرااهل و هنجارههای
اجرایی ،قانونگذاری و اداری یا قیایی) و زیرساختهای عینی (مردم و جمعیت بهه لحها
کمیت ،سرزمین ،مناب طبیعی و روتهای ساخته دست انسان) معرفهی و فقهدان انسهجام
سیاسی -اجتماعی در بخش ایدهها و رعژ در نهادهها و زیرسهاختههای عینهی را عناصهر
اصلی آسیبپذیری دولتها معرفی میکند (بوزان .)129-91 :1390 ،چنانچه بخواهیم این
آسیبهای ذکرشده دوس بوزان را بهگونهای دیگر دستهبندی کنیم ،زیرساختهای عینهی
که صرفاً قابل دهدید از سوی دهدیدات نظامی یا سخت است را بهعنوان یس آسیب مادی و
فقدان انسجام سیاسی-اجتماعی را با عنوان شهکا معرفهی مهیکنهیم .بها دوجهه بهه ایهن
دستهبندی ،جهت درسیم بخش دوم الگوی دحلیل ،یعنی آسیبپذیری رژیم صهیونیسهتی،
آسیبهای مادی را با همان عنوان زیرساختهای عینی از نظریه مکتب کپنهاگ اسهتخرا
نموده و شکا بهعنوان آسیب دهدیدپذیر از سوی هر دو نوع دهدیهد نظهامی و سیاسهی ،از
نظریات شکا اجتماعی بهویژه نظریه دیگان کرایس که شهامل آسهیب سهاخت اجتمهاعی،
آسیب ساخت آگاهی و آسیب ساخت سیاسهی (ایهده و نههاد دولهت) مهیباشهد ،اسهتخرا
میگردد و این دو دسته آسیبپذیری بهعنوان متییر وابسته در نظر گرفته میشوند.

روش پژوهش
پژوهش اارر از نوع کاربردی ،با روش کیفی و از دسته دوصیفی و دحلیلی مهیباشهد.
روش جم آوری دادهها کتابخانهای بوده و برای دحلیل آنها از الگوی مبتنی بر درکیهب دو
نظریه مکتب کپنهاگ و شکا اجتماعی دیگان کهرایس بههعنهوان نظریهه مبنهای دحلیهل
استفاده میباشد .به اینگونه که دث یرات محور مقاومت بهعنوان متییر مستقل بهر ورهعیت
آسیبهای رژیم صهیونیستی بهعنوان متییر وابسته موردبررسی قرار میگیرد.
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محور مقاومت در دو دههی اخیر به یکی از بازیگران مههم و قطهبههای منطقهه غهرب
آسیا دبدیلشده که با پیشرفتهای چشمگیر محور مقاومت و پیوسهتگی ژ وپلیتیهس میهان
بازیگران آن ،امروز شاهد دث یرگذاری بیشازپیش مقاومت بر کنش و واکنشههای در اهال
وقوع در منطقه هستیم و دواناییهای آن در ابعهاد مختلهژ بهر آسهیبههای امنیتهی رژیهم
صهیونیستی دث یرگذار بوده است که در ادامه دث یر دوان و دهدید نظامی بر آسیبهای رژیم
صهیونیستی موردبررسی قرار میگیرد.
 -1تأثیر تهدید نظامی محور مقاومت بر زیرساختهای عینی رژیم صهیونیستی:

با دوجه به اولویت اصلی مسئله امنیت نظامی برای رژیم صهیونیستی از ابتدای دثسیس
داکنون ،دکترین بازدارندگی بهعنوان مهمدرین دکترین امنیتی رژیم مورددوجه بوده است و
در گذر زمان با دوجه بههشهدت و رهعژ دهدیهدات در میهان طیفهی از بازدارنهدگی یعنهی
«بازدارنههدگی کههم شههدت» در مقابههل دهدیههدات ناشههی از همسههایگان عههرب« ،بازدارنههدگی
متعار » جهت غلبه بر دهدیدات ناشهی از گسهترش دسهلیحات و دیهمین بقهای خهود در
بلندمدت و «بازدارندگی غیرمتعار » یا بازدارندگی هستهای و راهبردی متییر بهوده اسهت.
روند دیییر دکترین بازدارندگی رژیم صهیونیستی نشان میدهد کهه هرچهه میهزان دهدیهد
بیشتر بوده ،درجهی نظامیگری و افزایش هزینههای نظامی رژیم افهزایش داشهته اسهت و
این مسئله منجر به کاهش دوجه به سایر زیرساختهای اساسی گردیده است .در جنی 12
روزه ،ناکارآمدی سامانه پدافندی گنبد آهنین (که در مقایسه با جنهی  22روزه  12دها 13
برابر پیشرفتهدر بود) در مقابل موشسهای گروههای مقاومت فلسطینی شکست سختی بهه
لحا نظامی برای رژیم بود .از طر دیگر پیشدستانه بهودن عملیهات گهروهههای مقاومهت
فلسطینی (که در جنی  33روزه از سوی ازبا مسبوق به سابقه بود) منجر به زیر سثال
رفتن بازدارندگی رژیم صهیونیستی و کشیده شهدن جنهی بهه مرزههای داخلهی فلسهطین
اشیالی شود (پژوهشکده دحقیقات راهبردی .)1400 ،لذا طبق نمودار زیر ،نخسهتین دهث یر
دهدیدات نظامی محور مقاومت افزایش نظامیگری رژیهم صهیونیسهتی و بههدبه آن عهدم
دوجه به سایر زیرساختهای میباشد.

Source: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD

از طر دیگر دوان نیروی نظامی محور مقاومت منجر به در دسترس قرار گرفتن مراکهز
اساس و ایادی رژیم صهیونیستی مانند ساختمانهای مسکونی ،مراکز دولتی ،نیروگاهها و
مخازن سوخت ،فرودگاهها ،بنادر و ...گردیده است؛ که میدوان به موارد زیهر طهی دو سهال
اخیر اشاره کرد:
 امله به نیروگاه هستهای دیمونا در منطقه نقب در مرزهای  1948از خاک سهوریه
که این مسئله ناکارآمدی سامانه پدافندی گنبد آهنین را به نمهایش گذاشهت .ایهن
در االی بود که دثسیسات هستهای دیمونا جزو افاظتشدهدرین دثسیسات در کل
رژیم صهیونیستی بود و اداقل سه زیه دفاع هوایی برای دفهاع از آن ایجهاد شهده
بود .بسیاری از مناب خبری و دحلیل رژیم صهیونیستی از جمله روزنامهها آردص از
دیمونا بهعنوان یس معیل برای ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی یاد میکنند کهه
امکان نشت مهواد رادیواکتیهو را دارد ( .)Haaretz, 2021در طهی جنهی  12روزه
طی ادعهای صهیونیسهتهها  15موشهس امهاس بهه سهمت دیمونها شهلیس شهد
(.)Haaretz, 2021
 انفجار در مرکز صنای نظامی رژیهم صهیونیسهتی در شههر اشهیالی الرملهه (رژیهم
صهیونیستی دایمز.)2021 :1

تأثیر تهدیدات سیاسی-امنیتی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی

نمودار  .2میزان هزینهی نظامی رژیم صهیونیستی از سال  2000تا 2020
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 انفجار در پازیشگاه نفت بندر ایفا ( )Jpost, 2021و نشت گهاز آمونیهاک در ایهن
بندر.
 آدشسوزی در فرودگاه بن گورین دل آویو (رژیم صهیونیستی دایمز.)2021 :
 جنی  12روزه آسیبپذیری امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی را بهیشازپهیش
مشخص نمود و ادود  2میلیون نفر به پناهگهاه رفتنهد و بهرق بسهیاری از منهاطق
قط و مدارس و فروشگاهها دعطیل شد .ادود  130موشس به دلآویو شهلیس شهد
که بزرگدرین امله نظامی به مرکز مهمدرین شهر رژیم صهیونیستی داکنون بهوده
که منجر به کشته شدن یس نفر و دعطیلی فرودگاه بن گورین بود (آیریش دهایمز:1
.)2021
 امله سایبری به دثسیسات آبی رژیهم صهیونیسهتی در سهال (رژیهم صهیونیسهتی
دایمز.)2021 :
 انفجار در شهرک صهیونیست نشین بنیامین در غرب رام ا که منجهر بهه کشهته
شدن یس نفر و زخمی شدن  2دن دیگر گردید (خبرگزاری آنادولی.)2019 ،
برخی از این اوادث ناشی امالت نظامی مقاومت و برخی نیز طبق برآورد برخی مناب
خبری در رژیم صهیونیستی مثل انفجار در پازیشگاه ایفا بهااتمال زیاد ناشی از امهالت
سایبری میباشد؛ اما آن چیزی که مسلم است آسیبپذیری زیرساختههای ایهادی رژیهم
صهیونیستی در مقابل دهدیدات نظامی محور مقاومت میباشد.
مسئله جیرافیها و نداشهتن عمهق راهبهردی یکهی از آسهیبپهذیریههای اصهلی رژیهم
صهیونیستی است .بهگونهای که عرض سرزمینهای دحت اشیال رژیم در باریسدرین نقطه
ادود  15کیلومتر است که این دسترسی موشسهای مقاومت را سههلدهر مهینمایهد .لهذا
رهبران و سیاستگذاران رژیم صهیونیستی از راهبردهای امنیتی و نظامی همچهون انتقهال
جنی به خاک دشمن برای درمیم موقعیت خود بهره بردهاند که افزایش دوان نظامی محهور
مقاومت این فرصت را از صهیونیستها سلب میکند .بخش قابلدوجهی از امنیت اقتصهادی
و زیستمحیطی رژیم صهیونیسهتی دحهت دهث یر موقعیهت جیرافیهایی رژیهم صهیونیسهتی
میباشد .در این میان مسئلهی «آب» بهعنوان یکی از مهمدرین ایشان ،به یکی از مهمدرین
دغدغههای دولت و جامعه ی رژیم صهیونیستی مبدل گشهته اسهت کهه بقهاء و موجودیهت
ایشان را بهشدت دحت دث یر خود قرار میدهد .لذا بارندگی اندک و خشهس و بهیآب بهودن
جنوب این کشور باع اهمیت زیاد مسئله ی آب و امنیتهی شهدن مورهوع منهاب آبهی در
منطقه گردیده است .دکتر زهرالدین در کتاب طرس رژیم صهیونیستی بهزرگ بها دوجهه بهه
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عوامل جمعیتی نفت و آب ،بر این اعتقاد است که وجود مناب آبی از جملهه دزیلهی اسهت
که منطقه ی جنوب لبنان برای رژیم صهیونیستی ،اساس دلقی میشود .رژیم صهیونیستی
آب را نه یس منب اقتصادی ،بلکه یس مسئله سیاسی ،نظامی-امنیتی و جمعیتی مهیدانهد
که با ادامهی موجودیت آن اردباط دنگادنی دارد (زهرالدین 284 :1380 ،و .)286
مسئله مهم دیگر در بعد آسیبپذیری زیرساختهای عینی رژیم صهیونیسهتی ،مسهئله
کمیت جمعیت و کاهش مهاجرت به فلسطین اشهیالی مهیباشهد .ایهن مورهوع از گذشهته
داکنون بهعنوان دغدغه محوری رهبهران یههود بهوده اسهت .جامعهه رژیهم صهیونیسهتی از
مهاجران یهودی شکلگرفته که عامل اصلی افظ این جمعیت مورهوع امنیهت مهیباشهد.
سیاست مهاجرت در اندیشه دینی یهود جایگاه قابلدوجه داشته و به همین دلیل ،مهاجرت
مسئله همیشگی یهود بوده است .از زمان ایور انگلیسیها در فلسطین در سال  1917دها
سال  ،1975آمار مهاجران به  1.5میلیون نفر رسیده بود؛ اما از سهال  1975دها  1985کهه
موروع صلح بین اعراب و رژیم صهیونیستی به سرانجام رسید ،مههاجرت  1.5میلیهون نفهر
دیگر به این سرزمین انجام شد؛ اما بعهد از انتفارهه در سهال  ،1982آمهار مههاجرت رو بهه
کاهش نهاد؛ بهگونهای که در ده سال بعد ،یعنی در  ،1995میزان مهاجرت بهه نصهژ دههه
قبلی رسید (افتخاری .)45 :1379 ،این آمار ابت میکند که به ههر میهزان دهدیهد نظهامی
گستردهدر شده ،میزان مهاجرت به رژیم صهیونیستی کاهشیافته و اتی میدواند منجر بهه
روند مهاجرت معکوس گردد.
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 -2تأثیر تهدید نظامی محور مقاومت بر ساخت اجتماعی رژیم صهیونیستی:
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مذهب به عنوان عنصری معنایی ،عامل هویتی برای همبسهتگی اجتمهاعی اسهت .رژیهم
صهیونیستی کشوری اسهت کهه جمعیهت خهود را از یهودیهان کشهورهای مختلهژ جههان
جم آوری نموده است و در واق رژیم صهیونیستی یس کشور بین المللی است که بر اساس
مذهب و قومیت مشترک یهودی ،دشکیل یس جامعهه ملهی را داده اسهت و دوانسهته اسهت
بهطور مصنوعی اقلیت یهود را به اکثریت دبدیل نماید (اسالمی.)237 :1388 ،
در رژیم صهیونیستی ،برخال دیگر دولت-ملتها ،پدیدهی ملت با پدیدهی شههروندی
سازگاری ندارد :زیرا هر شهروند صهیونیست لزوماً بخشی از ملت رژیم صهیونیستی نیسهت.
در واق اکثریت ساکنان این کشور ،یهودیانی هستند که به یس امت جههانی بهه نهام امهت
یهود دعلق دارند و هویت ملی خویش را دحت دث یر مذهب یهود دعریژ مهینماینهد و از آن
متث ر گردیدهاند بهطوری که آنچه از آن دحت عنوان «ما» در برابر دیگهری در هویهت ملهی
رژیم صهیونیستی یاد میشود بخش قابلمالاظهای از آن دحهت دهث یر یهودیهت و مهذهب
شکل گرفته است که بخش قابلمالاظهای از باورها و واقعیات آن دحت دث یر اندیشههههای
صهیونیستی ااکم دچار دیییر و دحریژ گردیده است .در نتیجه ،هویت ملی شهکلدهنهده
رژیم صهیونیستی دحت دث یر بسیاری از اینگونه باورهای مذهبی شکل گرفته اسهت .بهرای
مثال «قوم محوری» بهعنوان یکی از مهمدرین عناصر شهکلدهنهده بهه هویهت ملهی رژیهم
صهیونیست ی ریشه در باور مذهبی یهودیان دارد و دا اد زیادی به اخالق دلمودی یهودیهان
صهیونیست و باورهای اعتقادی ایشان اشاره دارد .دحت دث یر چنین باوری که نشئتگرفتهه
از اعتقادات مذهبی جعلی در میان یهودیان میباشد ،اصطالس «غیهر یههودی» کهه همهواره
هویت و موجودیت یهودیان را مورد دهدید وجودی قرار میدهد دعریژ گردیده اسهت و بهه
باور یهودیان ساکن اراری اشیالی دبدیل گردیده اسهت و دصهویری امنیتهی از همسهایگان
مسلمان غیر یهود را شکل داده است .این دصویرسازی بدون دردید موجبات امایهت افکهار
عمومی رژیم صهیونیستی و نیز یهودیان غیر ساکن در رژیم صهیونیستی و اامیان ایشهان
از سیاست خارجی دهاجمی این کشور جعلهی برعلیهه کشهورهای همسهایه و نیهز در درون
اراری اشیالی بر رد فلسطینیان مسلمان را محیها سهاخته اسهت .در پردهو چنهین بهاوری،
مذهب در قالب یکی از مهمدرین عوامل شکلدهنده به هویت ملی در رژیم صهیونیستی ،به
«پدیده امنیتی» دبدیل میگردد.
از طر دیگر ،همانطور که ذکر شد جامعهه رژیهم صهیونیسهتی دارای خاسهتگاهههای
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی متفاودی است که از نقاط مختلهژ جههان بهه سهرزمینههای

خصوص افکار عمومی رژیم صهیونیسهتی نسهبت بهه خهرو رژیهم صهیونیسهتی از ارارهی
اشیالی غزه و کرانهی غربی ،نشان میدهد که  70درصهد سهاکنان سهرزمینههای اشهیالی
غیرمذهبی و بقیه مذهبی هستند (گیدبودن .)75 :1378 ،در نتیجه این اکثریت با امنیتهی
سازی کشورهای همسایه که موجب افزایش دهدید از جانب آنها میگردد مخالژ خواهنهد
بود و این منشث اصلی شکا در ساخت اجتماعی صهیونیستها میباشد.
ب) افزایش شکاف طبقاتی میان نژادهای ساکن در سرزمین های اشغالی و امکان
همراهی اعراب با گروههای مقاومت :در جامعه فعلی رژیم صهیونیستی یهودیان بر اعراب
بردرند؛ یهودیان غربی (اشکنازیها) بر یهودیان شرقی (سفاردیمها) بردرند و ههر دو ایهنهها
بر اعراب سهاکن رژیهم بردهری دارنهد و اعهراب شههروند درجهه سهوم محسهوب مهیشهوند
(سیلبرستین .)90 :1999 ،1در جنی  12روزه ادفهاقی کهه رخ داد ایهن بهود کهه ورهعیت
نامساعد و شکا طبقادی موجود بستری را فراهم نمود دا برای نخستین بهار اعهراب سهاکن
در مناطق اشیالی با گروههها ی مقاومهت غهزه ،همهراه شهوند و در واقه امهالت موشهکی
گروههای مقاومت در راستای امایت از آنها بود.

تأثیر تهدیدات سیاسی-امنیتی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی

اشیالی مهاجرت کردهاند و از آنجایی که دولت-ملت سازی در رژیم صهیونیستی بهصهورت
کامل رخ نداده ،دعاررادی در نتیجه افزایش دهدیدات نظامی محور مقاومت به شرس زیر رخ
میدهد:
الف) تعارض میان دینداران و سکوالرها :طبق نتایج پژوهشهای صهورت گرفتهه در

 -3تأثیر تهدید نظامی محور مقاومت بر ساخت آگاهی رژیم صهیونیستی:

اید ولوژی صهیونیسم در کنار مذهب ،بهعنوان یکی از عناصر مههم هنجهاری و عهاملی
هویتساز در رژیم صهیونیستی میباشد .بر این اساس قسمت هایی از داریخ یهود که مقهوم
دیدگاه اید ولوژی صهیونیسم میباشد ،بزرگنمایی و بهه اغهراق دعمهدی در مهورد گذشهته
هویت قوم یهود و قبوزندن آن به افراد جامعه اقدام گردیده است .صهیونیسهتهها همهواره
کوشیدهاند با ادکا بر مستندات داریخی ،موجودیهت خهود را ا بهات و رژیهم صهیونیسهتی را
دداوم یس دولهت دهاریخی معرفهی کننهد .مطهابق دهاریخ دعریهژ و دحریهژشهده از جانهب
صهیونیسم برای قوم یهود ،امنیت این قوم همواره در طول داریخ مورد دهدیهد قرارگرفتهه و
موجودیت و بقای آن را دحت دث یر قرار داده است .صهیونیسم با دسری این ویژگی داریخی،
به دنبال ایجاد برداشت و درک مشترک از دهدید در میان مخاطبان خهود بههعنهوان ملهت
یهود ،بر مبنای هویت دهاریخی مشهترک ایشهان بهوده و هسهت و در ایهن راسهتا دردههای
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مشترک قوم یهود را بهعنوان یکی از مهمدرین عوامل پیوند زنندهی هویهت ایشهان معرفهی
نموده است .بر این اساس دغدغه های امنیتهی ریشهه در دهاریخ قهوم یههود داشهته اسهت و
همواره امنیت قوم یهود از جانب سایر بهازیگران در معهرض خطهر و دهدیهد بهوده و هسهت
(داودی .)2 :1999 ،1این رویکرد داریخی در کنار باورهای جعلی از قبیهل «برگزیهده بهودن
قوم یهود و سرزمین رژیم صهیونیستی از سوی خداوند» و «اصالس جهان به دسهت یههود»
در دوجیه خشونت سیاسی رژیم نقش دارد .سابقه خشونت سیاسی در رژیم صهیونیستی به
سالهای ابتدای دثسیس این رژیم با شکلگیری گروههای افراطی و دروریستی مثل هاگانها،
ایرگون (اِدسِل) و لحی مهیباشهد؛ امها بههدلیهل واکهنش بهینالمللهی در سهطح دولهتهها،
سازمانهای بینالمللی و نخبگان دا ادودی این سازمانها منزوی شدند؛ اما ریشه مهذهبی
خشونت سیاسی یعنی اید ولوژی صهیونیسم دا امروز به قوت خهود بهاقی اسهت .نمونهه آن
قدرت چندین ساله ازب راستگرای لیکود است که در سال  1973دوس منهاخیم بگهین
رهبر گروه دروریستی ایرگون دثسیس شد و از سهال  2005رهبهری آن بها نتانیهاهو اسهت.
نتانیاهو که یسبار در سال  2005بهدلیل خرو شهرکنشینان صهیونیست از غزه ،سهاخت
دیوار اا ل در کرانه باختری بهعنوان مرزهای نهایی رژیم صهیونیسهتی بها دولهت مسهتقل
فلسطین و جلوگیری از انزوای بینالمللی از سمت خود بهعنوان وزیر دارایهی دولهت آریهل
شارون استعفا داده بود و این مسئله منجر به بهاز گهرفتن اخهتال در لیکهود و انشهعاب از
لیکود و دشکیل ازب کادیما دوس شارون ،لیونی و اولمرت شد ،وی دوانسهت بها دفکهرات
افراطی مبنی بر ادامه شهرکسازی در کرانه باختری ،مخالفت با بازگشت به مرزهای 1967
و مشروط نمودن دشکیل دولت مستقل فلسطین به رسمیت دادن قدس بهعنهوان پایتخهت
ابدی رژیم صهیونیستی و دولت یهودی رژیم صهیونیستی از سوی فلسهطینیهها و پهس از
مسئله گروگانگیری نظامی صهیونیستی دوس گردانهای شههید عزالهدین قسهام (شهاخه
نظامی اماس) و وقوع جنی بینتیجهه  22روزه در اوایهل سهال  ،2009بها ههد نهابودی
زیرساختهای موشکی اماس و راری کردن این جنبش جهت پیوستن به روند مهذاکرات،
دوانست آرا اکثریت صهیونیستهای افراطی را جلب نموده (آرین و شمیر )2011:2و از سال
 2009داکنون در قدرت باقی بماند .دهدید نظامی محور مقاومت و دقویت دوان آن ،بهعنوان
دوجیهی برای سیاستهای خشن رژیم صهیونیستی در چارچوب باورهای اید ولوژیس مورد
دثکید صهیونیستها بوده است .طبق ادعای بوزان ،میزان سطح خشونت سیاسهی ،شهاخص
مهمی در دبیین و دعریژ دولتهای رعیژ میباشهد (بهوزان)122 :1390 ،؛ لهذا مهیدهوان
1. Dowty
2. Arian and Shamir

 -4تأثیر تهدید نظامی محور مقاومت بر ساخت سیاسی رژیم صهیونیستی:

ساخت سیاسی در رژیم صهیونیستی را بایهد در چهارچوب سهه سهطح دولهت ،ااهزاب
سیاسی و افراد موردبررسی قرار داد:
الف) دولت :دولت و ااکمیت رژیم صهیونیستی با ماهیتی دصهنعی ،همهواره بههعنهوان
مرج امنیت در بخش سیاسی بهاساب آمده اند که بهنوعی دربرگیرنده ی اید ولوژی و نیهز
هویت ملی رژیم صهیونیستی می باشند .امنیت سیاسی کهه بهر بهات سهازمانی دولهت هها،
نظامهای اکومتی و اید ولوژیهای مشروعیت بخهش آن دمرکهز دارد ،در خصهوص دولهت
جعلی رژیم صهیونیستی ،شامل اندیشهها و اید ولوژیهای صهیونیستی بههعنهوان دفکهرات
غالب بر ااکمیت رژیم و ایده اصلی دشکیل دولت در آن میباشهد .از آغهاز دشهکیل دولهت
جعلی صهیونیست در  14می ( 1948روز نکبت) همواره موجودیهت و مشهروعیت رژیهم از
سوی سایر کشورها ،بهخصوص کشورهای اسالمی و عرب منطقهه مورددردیهد بهوده اسهت.
عدم شناسایی همواره بقاء و موجودیت رژیم صهیونیستی را دحت دهث یر قهرار داده اسهت و
دهدید وجودی ناشی از آن رویکرد امنیتی و دهاجمی رژیم صهیونیستی را سبب گردیهده و
امنیت سیاسی آن را دحت دث یر خود قرار داده است .جنیهای رژیم صهیونیستی با اعهراب
عمدداً ناشی از این رویکرد دهاجمی بوده و هرچه دهدید نظامی با دوجه به جایگاه نامشهروع
رژیم بیشتر باشد ،رویکرد دهاجمی صهیونیستها نیهز بیشهتر بهوده و ایهن مسهئله امنیهت
سیاسی رژیهم را خدشههدار مهیکنهد .پهس از جنهی  12روزه غهزه ،بسهیاری از نهادههای
بینالملل ی از جمله کمیساریای عالی اقوق بشر سازمان ملل ،طی گزارشهی دربهاره جنهی
اخیر رژیم صهیونیستی با نوار غزه ،دثکید کرد که هیچ مدرکی دال بر استفاده از دثسیسهات
غیرنظههامی در غههزه دوس ه گههروههههای مقاومههت پیههدا نکههردهانههد و ایههن بههرخال ادعههای
صهیونیستها جهت دوجیهه خشهونت بکهار گرفتهه علیهه دثسیسهات غیرنظهامی و منهاطق
مسکونی در غزه بود (خبرگزاری فهارس .)1400 ،همچنهین دهنشههای دیپلمادیهس میهان
دلآویو با برخی از کشورهای اروپایی دا جایی بهاز گرفهت کهه سهفیر فرانسهه در فلسهطین
اشیالی اایار شد (خبرگزاری فارس .)1400 ،همچنین این جنی روند عادیسازی روابه
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را در چارچوب دوافقات ابراهیم دچار خدشه نمود زیرا
موجی از اعترارات را علیه رژیم در سطح افکار عمومی جهان بهه راه انهداخت و همچنهین
دوان نظامی رژیم صهیونیستی زیر سثال رفت .در نظرسنجی که موسسه گالوپ در خصوص
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نتیجه گرفت که دهدید نظامی محور مقاومت ،با دشدید نظامیگری و خشونت سیاسی رژیم
صهیونیستی و دوجیه آن با باورهای اید ولوژیس همراه بوده و این مسئله منجر بهه دیهعیژ
دولت صهیونیستی و معرفی آن بهعنوان دولتی رعیژ در شاخصهای سیاسی میگردد.
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میزان همدردی مردم آمریکا با رژیم صهیونیستی انجام داده ،نشان میدهد از سهال 2003
دا  2021میزان همدردی جوانان  18دا  35سال آمریکایی در خصوص رژیهم صهیونیسهتی
به پاییندرین اد خود یعنی  13درصد رسیده و در خصوص سایر ردههای سنی نیز میهزان
همدردی روندی کاهشی دارد.

نمودار  .4میزان همدردی مردم آمریکا با رژیم صهیونیستی
Source: https://news.gallup.com/poll/350393
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ب) احزاب سیاسی :بدون دردید اازاب مهمدرین و دث یرگهذاردرین گهروهههای داخلهی
رژیم صهیونیستی هستند کهه ایهات سیاسهی و اجتمهاعی رژیهم صهیونیسهتی و رویکهرد
سیاسی آن را متث ر میسازند و همواره دیدگاههای ازب یا ا تال اازاب ااکم بر کابینهی
رژیم صهیونیستی نقشی اساسی در فرآیند «دصهمیم گیهری» و «سیاسهتگهذاری» کابینهه
داشته است (دوسلی رکن آبادی و ررایی .)143 :1389 ،قدرت گیری هر یهس از ااهزاب در
درون رژیم صهیونیستی پیوندی ناگسستنی با ورعیت امنیتی ااکم بر ایهن کشهور جعلهی
دارد و سایر امور را دحتالشعاع خود قرار میدهد .بر این اساس هنگهامی کهه دغدغههههای
امنیتی ذهنیت غالب جامعه ی رژیم صهیونیستی را مشیول ساخته است نگاه امنیت محهور
ساکنان رژیم صهیونیستی ایشان را بهه سهمت گهرایش هها و ااهزاب دسهت راسهتی رژیهم
صهیونیستی همچون ازب لیکود دمایل می دهد و با کمرنهی شهدن مسهئلهی امنیهت بهه
سمت اازاب چپ و میانه همانند ازب کادیما گرایش مییابند .اهزب لیکهود در سیاسهت
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خارجی با شدت به ایهن مفههوم پیونهد خهورده اسهت کهه جنهی ابهزاری اسهت جهایگزین
دیپلماسی .لذا مفهوم امنیت بهخصوص در بعد امنیت نظامی همهواره مهدنظر عهامالن ایهن
ازب بوده اسهت و در دوران ااکمیهت ااهزاب دسهت راسهتی رژیهم صهیونیسهتی ایشهان
به عنوان بازیگرانی امنیتی ساز نقش مث ری در امنیتهی سهازی فیهای جامعهه و در نتیجهه
ادخاذ رویکرد دهاجمی در سیاست خارجی رژیم صهیونیسهتی بهر عههده داشهتهانهد کهه در
بخش ساخت آگاهی دوریح داده شد؛ بنابراین با قویدر شدن دهدید نظامی محور مقاومت،
قدرت مانور اازاب افراطی دست راستی بیشتر شده و دوجه به بعد نظهامی امنیهت دشهدید
میگردد که این مسئله منجر به دوجه کمتر به سایر ابعاد امنیت و همچنین امنیتی سهازی
بیشتر دصویر رژیم در سطح بینالمللی میگردد .یکی چالشهای رژیم صهیونیستی پهس از
جنی  12روزه غزه ،بح دشهکیل دولهت جدیهد در رژیهم صهیونیسهتی و کنهار گذاشهتن
نتانیاهو و ازب لیکود بود؛ اما با چهار دور انتخابات بینتیجه در طی دو سال گذشته ،پهس
از ا تال زپید و بنت برای دشکیل کابینه ،با پیوستن ازب عربی رعم بهه رهبهری منصهور
عباس ،انتظار دشکیل دولت جدید میرفت؛ امها خشهونت سیاسهی و کشهتار مسهلمانان در
قدس و غزه دوس نتانیاهو منجر به بهنبسهت مجهدد در دشهکیل کابینهه و مانهدن موقهت
نتانیاهو در قدرت گردید که این مسئله اختالفات داخلی را دشدید کرد دا جایی که نتانیاهو
دشکیل دولهت جدیهد را دهدیهدی علیهه امنیهت ملهی رژیهم صهیونیسهتی قلمهداد نمهود
(خبرگزاری بیبیسی.)2021 :1
ج) افراد :از ابتدای دشکیل رژیم صهیونیستی ،بهدلیل بحرانهای شدید امنیتی و نفهوذ
شخصیتههای مقتهدر و کاریزمها و همچنهین عهدم قهدمت سهاختارهای اکهومتی ،روابه
فراقانونی از سلطه ی بالمنازعی در فرآیند دصهمیمات در عرصهه ی سیاسهت خهارجی رژیهم
صهیونیستی برخوردار بوده است .لذا با دوجه به ویژگیهای هویتی و نیز سهاختار اکومهت
در رژیم صهیونیستی سبب گردیده است دا در بسیاری از مهوارد نقهش رهبهران و نخبگهان
رژیم صهیونیستی بهعنوان مث ردرین عامل امنیتی سازی مسا ل مختلهژ و در نتیجههی آن
ادخاذ سیاست های دهاجمی همچون بروز بسیاری از جنیها ،قابلپهذیرش و انکهار ناشهدنی
جلوه نماید .برای مثال ،نقش بنگوریون نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی در جنهیههای
 1948و  1956دعیینکننده بود که بدون هماهنگی با کابینه شرای و زمینههای بروز ایهن
جنی ها را محقهق سهاخت .همچنهین جنهی  1973نتیجهه ی دصهمیم شخصهی گلهدمایر
نخستوزیر رژیم صهیونیستی بود .هر چه دهدید نظامی بزرگدهر باشهد ااتمهال روی کهار
آمدن شخصیتهای افراطی و جنیطلب در رژیم صهیونیستی بیشتر است که نمونه اخیهر
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آن ایور بیش از یس دهه نتانیاهو در قدرت میباشد .همچنین بهدلیل شکلگیری روابه
فراقانونی با دوجه به نقش پررنی افراد در سیاست رژیم ،بروز و ظههور فسهادهای سیاسهی،
اقتصادی ،اجتماعی و اخالقی یکی از آسیبهای رژیم صهیونیسهتی بهوده کهه در خصهوص
نتانیاهو و سایر مقامات صهیونیستها صدق میکند.
بهطور کلی دث یر دهدید نظامی محور مقاومت بهر آسهیبپهذیری رژیهم صهیونیسهتی را
میدواند در نمودار زیر مشاهده کرد:

نمودار  .۵تأثیر تهدیدات نظامی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی

(طراحی توسط نویسندگان)

جایگاه سیاسی محور مقاومت امروز در ورعیتی است که به اذعان مراکز معتبر دحلیلی
غرب ،از «الگوی نیابتی» بهه «ادحهاد» و «امنیهت جمعهی» دبهدیلشهده (سهیاسآیاس:1
 )2018کهه ایههن مسههئله منجههر بههه اردقههای جایگههاه سیاسههی مقاومههت و دبه آن افههزایش
آسیبپذیری رژیم صهیونیستی در بعد بات سازمانی و فشار سیاسی میگردد که در ادامهه
موردبررسی قرار خواهد گرفت .با دوجه به اینکه دهدید سیاسی بهر آسهیب ناشهی از ایهده و
نهاد بهعنوان اجزای اصلی دشکیلدهنده آن متمرکز اسهت و بهر بعهد مهادی دولهت یعنهی
زیرساختهای ایادی کمتر دث یر دارد (بوزان ،)143 :1390 ،دهث یر دهدیهد سیاسهی محهور
مقاومت بر آسیب زیرساختهای ایادی رژیم صهیونیستی غیرقابل ارزیابی دلقی میشود.
 -1تأثیر تهدید سیاسی محور مقاومت بر ساخت اجتماعی رژیم صهیونیستی:
در بررسی دث یر دهدید سیاسی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی ،بهدون
دردید عامل ژ وپلیتیس و جیرافیای سیاسی نقش غیرقابلانکاری را به خهود اختصهاص داده
است .اهمیت این امر آنگاه که امنیت رژیهم صهیونیسهتی را در قالهب مجموعههی امنیتهی
منطقه ای خود مورددوجه قرار دهیم بیشازپیش نمایان میگردد .در میان مثلفهههای مهث ر
بر مجموعه های امنیتی منطقه ای بهدون دردیهد «مجهاورت» و نزدیکهی اهوزه جیرافیهایی
(به خصوص در قالب مرزهای مشترک) از اهمیت بهازیی برخهوردار مهی باشهد .ههمجهواری
جیرافیایی در چارچوب الگوهای دوستی و دشهمنی در نتیجهه اختالفهات اررهی ،دمهایالت
قومی ،اختالفات یا اشتراکات اید ولوژیس و اردباطات مثبت یا منفی داریخی بهعنوان عوامل
دعیینکننده در ساخت اجتماعی هر جامعهای ،موجب ااساس امنیت و یا سوءظن و هراس
می گردد .رژیم صهیونیسهتی در زیرمجموعهه شهامات بههعنهوان یکهی از سهه زیرمجموعهه
شکلدهنده به مجموعه امنیتی غرب آسیا ،از نظر قومیتی و مهذهبی از ههویتی نامتجهانس
نسبت به همسایگان عر ب و مسلمان خود برخوردار است و ماهیت اشیالگری و مشهروعیت
آن نیز مورددردید همسایگان است .این امر رژیم صهیونیستی را در قبال همسایگان عرب و
نیز جریانهای مقاومت بهشدت آسیبپذیر ساخته و آسیبها و دهدیدات ااتمالی بسهیاری
را برای آن متصهور گردیهده اسهت .لهذا رهبهران و سیاسهتگهذاران رژیهم صهیونیسهتی از
راهبردهای امنیتی و نظامی برای دهرمیم موقعیهت خهود بههره بهردهانهد و دوسهعهطلبهی و
گسترش مرزهای رژیهم صهیونیسهتی بهه یکهی از اههدا عمهده ی صهیونیسهم ،در غالهب
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تهدید سیاسی محور مقاومت علیه آسیبپذیری رژیم صهیونیستی
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سرزمین موعود از نیل دا فرات ،این رژیم را دبدیل به دهدیدی دا می علیه همسایگان خهود
دبدیل نموده که این مسهئله منجهر بهه ناکهامی رژیهم در نههایی کهردن القهه اردبهاط بها
همسایگانش گردیده است.
رژیم صهیونیستی با دوجه به آسیبپذیری ناشی از عدم دجانس با همسایگان ،سیاسهت
خود را به سمت سازش با کشورهای عربی و بازگرداندن دهدید به سهمت محهور مقاومهت و
در قلب آن جمهوری اسالمی ایران و ایران هراسی سوق داد .با این اال ،روند سازش که از
کنفرانس مادریهد در سهال  1991آغهاز و دهاکنون در قالهب قراردادههای ابهراهیم در اهال
پیگیری است ،با چالشهای مهمی مواجهه است که همگی نشئت گرفته
از آسیبهای قومی و مذهبی (ساخت اجتماعی) رژیم سرچشمه میگیرد .علت اصهلی
دمایل اعراب به صلح با رژیم صهیونیستی ،عدم پیروزی آنها در دو جنهی  1967و 1973
و شکست دفکرات ناسیونالیستی و چپگرایانه بود؛ اما این موروع در اواخهر دههه  80و بها
آغههاز انتفارههه دچههار دحههول گردیههد و ایههن بههار ایههد ولوژی اسههالمی جههایگزین ایههد ولوژی
ناسیونالیسم و چپ شد و این امر منجر به شکلگیری شکا اسالمی – یههودی بهه جهای
عرب – یهودی گردید و با قدرتگیری محور مقاومت ،جایگاه مذهب پررنهیدهر از قومیهت
گردید .این مسئله در خصوص جنی  12روزه بهوروس خود را نشان داد .این بهار بهرخال
جنیهای قبلی گروههای مقاومت فلسطینی با رژیم که عمدداً بر سر مسا لی چهون اسهرای
رژیم ،شکستن محاصره و  ...بود ،علت آغاز درگیریها دوسه گهروهههای مقاومهت ،مسهئله
امایت از مسلمانان ساکن قدس و لیو راهپیمایی پهرچم در اطهرا مسجدازقصهی دوسه
یهودیان افراطی بود.
 -2تأثیر تهدید سیاسی محور مقاومت بر ساخت آگاهی رژیم صهیونیستی:
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مسئله خودبردربینی اید ولوژی صهیونیسم و شهرکسازی برای دوسعه عمق استرادژیس
و همچنین رویکرد دهاجمی رژیم در قبال محهور مقاومهت و کشهورهای عیهو آن از جملهه
نقههت دمامیههت اررههی سههوریه و اجههرای آشههکار درورهههای هدفمنههد در ایههران ،مههوجی از
واکنشهای بینالمللی و درویج اندیشه ردصهیونیستی را به همراه داشته کهه ایهن مسهئله
منجر به هزینهبر نمودن امایت از رژیم دوس متحدان آن گردیهده اسهت .طبهق گهزارش
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،از سال  1995دا  ،2019آمریکا  16بار از اق ودوی خود
جهت جلوگیری از دصویب قطعنامهه در محکومیهت اقهدامات رژیهم صهیونیسهتی اسهتفاده
نموده که از این دعداد  6بار مربوط به جلوگیری از صدور قطعنامههای مربوط به محکومیت
شهرکسازی رژیم صهیونیستی میباشد .این در االی اسهت کهه فرانسهه و انگلهیس سهایر
متحدان رژیم داکنون از اهق ودهوی خهود جههت امایهت از رژیهم صهیونیسهتی اسهتفاده

نکردهاند که این مسئله منجر به ایجاد هزینه بیشتر برای آمریکا در امایت از سیاستههای
رژیم صهیونیستی گردیده است.
تأثیر تهدیدات سیاسی-امنیتی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی

نمودار  .6میزان استفاده آمریکا از حق وتو جهت حمایت از رژیم صهیونیستی
Source: Security Council Report, “The Security Council Veto” Table, December 16,
2020, https://www.securitycouncilreport.org

در نظرسنجی که موسسه گالوپ از میان دموکراتها بهین سهالههای  2007دها 2021
انجام داده بود ،نشان میداد که از سال  2013بیشهتر شهرکتکننهدگان خواسهتار افهزایش
فشار دیپلمادیس بهر رژیهم صهیونیسهتی جههت اهلوفصهل منازعهه رژیهم صهیونیسهتی و
فلسطین هستند که این موروع میزان افزایش هزینه امایتهای متحهدان رژیهم را نشهان
میدهد .همچنین استفن والت 1نظریهپرداز مشهور واق گرا و استاد دانشگاه هاروارد نیهز در
مقالها ی که در فهارن پالیسهی منتشهر نمهوده بهود ،رهمن اشهاره بهه افهزایش هزینههههای
امایتهای اقتصادی ،سیاسی و نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی ،از لزوم برقراری روابه
عادی بجای رواب ویهژه میهان رژیهم صهیونیسهتی و آمریکها سهخن گفتهه بهود و از رژیهم
صهیونیستی بهعنوان کشوری که در آن یهودیان در راستای اهدا کانونی صهیونیسهم ،بها
طراای عامدانه بر دمامی مذاهب و نژادها سلطه و بردری دارد ،یاد کرده بود (والت.)2021 :
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نمودار  .7دیدگاه دموکراتها در خصوص فشار دیپلماتیک آمریکا در قضیه رژیم صهیونیستی-فلسطین
Source: https://news.gallup.com/poll/350393

در سطح بینالمللی نیز در آخرین دحول بعد از جنی  12روزه دیدهبان اقوق بشهر در
گزارشی رژیم صهیونیستی را به اردکاب جنایت آپاردایهد محکهوم کهرد (امایهت از اقهوق
بشر )2021 :1و همچنین شورای اقوق بشر سازمان ملهل نیهز در قطعنامههای کمیسهیون
دحقیقات بینالمللی در خصوص بهکارگیری خشونت در سرزمینههای اشهیالی فلسهطین و
قدس شرقی را دشکیل داد ( .)A/HRC/S-30/L.1اعترارهات گسهتردهای نیهز در سهطح
افکار عمومی و واکنشهای متعدد شخصهیتههای مشههور و دث یرگهذار بهه اقهدامات رژیهم
صهیونیستی نیز از جمله اقدامات رد اندیشه صهیونیست بوده است.
 -3تأثیر تهدید سیاسی محور مقاومت بر ساخت سیاسی رژیم صهیونیستی:
الف) دولت :مهمدرین آسیب ساخت سیاسی رژیم صهیونیستی در مواجهه با دهدیهدات
سیاسی محور مقاومت« ،مشروعیت سیاسی» رژیم میباشد .رژیم صهیونیستی که بهصورت
دصنعی و بر پایه مهاجرت یهودیان از سرداسر جهان و کمسهای مالی خارجی شکل گرفته
است ،روند دولت-ملت سازی را بهصورت کامل طی نکرده و ازاینرو با معیهل هویهتههای
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چندگانه و متعهارض داخلهی و بهه رسهمیت شهناخته شهدن خهارجی از سهوی بسهیاری از
کشورهای عربی و اسالمی مواجه اسهت کهه طهرس معاملهه قهرن در همهین راسهتا و بهرای
الوفصل این بحران از سوی آمریکا و صهیونیسهتهها ارا هه گردیهد .مسهئله دیگهری کهه
مشروعیت رژیم صهیونیستی را با چالش مواجه کرده بحه آوارگهان فلسهطینی (اهدود 5
میلیون نفر) و بازگشت آنها به وطن خود اسهت کهه ایهن مورهوع یکهی از شهروط اصهلی
پذیرش عیویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد بود و قطعنامههای متعدد سازمان
ملل از جملهه قطعنامهه  194سهازمان ملهل بهه مسهئله پناهنهدگان و آوارگهان فلسهطینی
اختصاص دارد( .علیخانی .)44 :1380 ،لذا عدم اجرای دعهدات از سوی دولت جعلهی رژیهم
صهیونیستی از مهمدرین مسا ل مردب با ساخت سیاسی و عدم مشروعیت رژیم مهیباشهد.
مسئله دیگر در بح مشروعیت دولت جعلی رژیم صهیونیستی ،مسئله فساد و رسواییهای
اخالقی و مالی است .در نظرسنجی روزنامه «یهدیعوت آاهارنوت» از کسهانی کهه  60سهال
پیش در گرفتن زمین فلسطینیها شرکت داشتهاند ،انجام داده است ،این افراد از ناامیدی و
ناخشنودی خویش از اوراع داخلی رژیم صهیونیستی سخن گفتهاند .این افراد که برخی از
آنها از نظریهپردازان اشیال فلسطین بودند به این روزنامه گفتند« :این رژیم صهیونیستیی
نیست که در رؤیای آن بودیم» (شاهین.)1388 ،
ب) احزاب سیاسی :مهمدرین آسیب رژیم صهیونیسهتی در سهاخت سیاسهی در سهطح
اازاب سیاسی معیل نظام سیاسی و انتخابادی رژیم میباشد .رژیهم صهیونیسهتی در طهی
 60سال گذشته موفق به ایجاد دیییر در نظام انتخابادی خود نشده و دیییهر شهیوه انتخهاب
نخستوزیر بهصورت مستقیم نیز بیش از آنکه راه گشا باشد ،بر مشکالت رژیم افزوده است.
قانون انتخابات موجود طی  60سال گذشته به دیعیژ اازاب بزرگدر و قدردمنهددر شهدن
اازاب کوچسدر و افراطی شده است .این امر نهدنها دموکراسی رژیم صهیونیستی را هرچه
بیشتر قومی کرده ،بلکه زمینهساز افراطیدر شدن سیاسهتههای کهالن رژیهم از یهسسهو و
نادوانی در ادخاذ دصمیمات اساس از سوی دیگر شده است .این رعژ استرادژیس منجر به
عقبنشین ی رژیم از جنوب لبنان و غزه و شکست آن در جنی غزه در سال  2008و سهایر
جنیهای رژیم از  20سال گذشته داکنون از جمله جنهی  12روزه شهده اسهت .برگهزاری
چهار دور انتخابات ناموفق در رژیم در طی دو سال نشاندهنده رعژ سیسهتم انتخابهادی و
ازبی در رژیم میباشد .نظام انتخابادی رعیژ رژیم صهیونیستی به اازاب کوچسدر امکان
میدهد دا وارد کنست شده و با دعمیق شکا ههای مختلهژ در رژیهم صهیونیسهتی ،سهایر
گروهها را دشویق میکند دا ازب دشکیل داده و وارد کنست شده و ااتمازً کابینه دشکیل
دهند و از این طریق افکار خود را عملی سازند .ادامه این ورعیت رمن افراطهیدهر کهردن
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ااتمالی سیاستهای رژیم در داخل و خار  ،منجر به پیچیدهدهر شهدن ورهعیت سیاسهی
داخلی رژیم صهیونیستی و آشهکار شهدن جنبههههای غیرطبیعهی دولهت یههود مهیگهردد
(قهرمانپور.)1389 ،
بهطور کلی رعژهای نظام ازبی و انتخابادی رژیم صهیونیستی عبارتاند از:
 دشویق نظام سیاسی چندازبی و بهخصوص اازاب کوچسدر که پیامد آن سختدر
شدن دشکیل ا تال ها ،شکننده بودن کابینه و کاهش درجه پاسخگو بودن کابینهه
است؛
 بسته بودن فهرست نامزدهای اازاب و انتخاب این فهرست دوس اازاب و نه خود
رأیدهندگان و انتخاب غیردموکرادیس نامزدها؛
 دفکیس رأیدهندگان از نمایندگان کنست ،بهدلیل آنکه کل رژیم صهیونیستی یس
اوزه انتخابادی در نظر گرفته میشود (مالر.)2004:203 ،1
ج) افراد :روانشناسی امنیتی نخبگان رژیم صهیونیستی بر اساس ذهنیت ناامنی شهکل
گرفته است .نخبگان رژیم صهیونیستی همواره این موروع را مورد پردازش قرار مهیدهنهد
که آن کشور در محاصره جریانهای دهدیدکننده قرار دارد .نیروهایی که دارای رویکرد رد
امنیتی نسبت به رژیم صهیونیستی بوده و هسهتی ایهن وااهد سیاسهی را پیوسهته دهدیهد
میکنند .اینگونه دهدیدات اگر چه بهواسهطه دحهوزت منطقهه غهرب آسهیا در دورانههای
مختلژ دشدید میشود؛ اما در عین اهال ااسهاس دهدیهد بخشهی از روانشناسهی امنیتهی
رهبران و نخبگان سیاسی رژیم صهیونیستی محسوب میشود که سیاست داخلی و خارجی
رژیم صهیونیستی را شکل میدهند و به عنوان یکی از بازیگران امنیتی سهاز همهواره نقهش
قابلمالاظههای را در رونهد امنیتهی سهازی جامعههی رژیهم صهیونیسهتی ایفها نمهودهانهد.
مطرسشدن نام نفتالی بنت بهعنوان یس شخصیت راستگهرا و افراطهی کهه موافهق شهدید
شهرک سازی و مخالژ سرسخت دشکیل کشور مستقل فلسطین مهیباشهد ،یکهی دیگهر از
شخصیتهای افراطی است که پس از یکی از جنیهای سخت رژیم صهیونیستی و دشدید
بحران سیاسی در این رژیم (بعد از جنی  12روزه) دشکیل کابینه خواهد داد .ایهن مسهئله
همانند دهدید نظامی ،دث یر افزایش دهدید و فشار سیاسی بر روی کار آمدن شخصهیتههای
افراطی در رژیم صهیونیستی را نشان میدهد.
در نمودار زیر دث یر دهدید سیاسی محور مقاومت بر آسهیبپهذیری رژیهم صهیونیسهتی
قابلمشاهده است:
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نمودار  .8تأثیر تهدید سیاسی محور مقاومت بر آسیبپذیری رژیم صهیونیستی

نتیجهگیری
رژیم صهیونیسهتی کهه از ابتهدای دثسهیس بها آسهیبپهذیریههایی متعهددی از قبیهل
مشروعیت ،عدم عمق راهبردی ،دولت-ملت سازی ناقص و سایر موارد مواجهه بهوده و ایهن
مسئله منجر به اقدامات امنیتی و نظامی افراطگرایانه از سوی این رژیهم گردیهده اسهت .بها
شکلگیری مجموعه امنیتی محور مقاومت و افزایش دوان و بهدب آن افهزایش دهدیهد ایهن
محور ،آسیبپذیری و شکا های سیاسی-اجتماعی رژیم در طی زمان بیشتر و گسهتردهدهر
شده است .پرسش اساسی مقاله این بود که دوان محور مقاومهت بههعنهوان دهدیهد اساسهی
علیه رژیم صهیونیستی ،چه دث یری بر آسیبپذیریهای این رژیم دارد.
طبق یافتههای مقاله ،در بعد دهدیدات نظامی ،محور مقاومت دوانسته بها افهزایش دهوان
نظامی و گسترش دامنه دهدیدات در این بعد ،رمن دسترسی به زیرساختههای ایهادی و
محی داخلی رژیم صهیونیستی ،منجر بهه خدشههدار شهدن بازدارنهدگی رژیهم و افهزایش
هزینهها ی نظامی و عدم دوجه به سایر ابعاد امنیت دوس رژیم گردیده و نتیجه این ناامنی،
کاهش مهاجرت به سرزمینههای اشهیالی و رهربه بهه میهزان جمعیهت بههعنهوان یکهی از

85

نشریه علمی آفاق امنیت  /سال چهاردهم ـ شماره پنجاه و سوم ـ زمستان 1400

86

مهمدرین شاخصهای امنیتی رژیم شده است .در سطح آسیبهای ساخت اجتماعی ،دهدید
نظامی محور مقاومت دوانسته دعهارض میهان دیهنداران و سهکوزرها را در جامعهه مههاجر
فلسطین اشیالی دقویت کرده و از طر دیگر اعراب ساکن مرزههای  1948نیهز در نتیجهه
شکا طبقادی موجود با مقاومت همراهی بیشهتری نمایهد .در سهطح آسهیبههای سهاخت
هنجاری نیز دو دث یر مهم محهور مقاومهت را مهیدهوان خشهونت سیاسهی بیشهتر ناشهی از
اید ولوژی صهیونیسم و رشد نظامیگری در این رژیم برشمرد زیهرا هرچهه دهدیهد نظهامی
گستردهدر باشید نظامیگری و افراطگرایی در صهیونیسهتهها بهرای از بهین بهردن دهدیهد
افزایش مییابد .در خصوص ساخت سیاسی نیز با دقسیم آسیبهای رژیهم صهیونیسهتی در
سه سطح دولت ،اازاب و افراد ،میدوان نتیجه گرفت که دهدیدات نظهامی محهور مقاومهت
منجر به دیعیژ امنیت سیاسی ،رعژ مشروعیت ،دصویر بینالمللهی منفهی ،فهراهم شهدن
شرای برای روی کار آمدن اازاب و شخصیتهای افراطی و جنیطلب و افزایش فسهاد در
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