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Abstract 

With the victory of the Islamic Revolution of Iran in February 1978, the strategic 

alliance between Iran and the Israeli regime came to an end. The severance of Iran's 

relations with the Israeli regime and the positions of the Islamic Republic of Iran 

towards the international system, and especially the Israeli regime, caused 

fundamental changes in the regime's attitude and foreign policy towards Iran. The 

purpose of this study is to examine the roots of the confrontation between the two 

countries and Israel's foreign policy towards Iran. To examine this issue, the 

"Copenhagen Security School" has been considered as the theoretical framework 

of this research. The key question in this article is what was Israel's foreign policy 

towards the Islamic Republic of Iran and how? The research method in this article 

has been done using library and descriptive-analytical sources. The results of this 

study show that Israel's approach to the Islamic Republic of Iran has faced a special 

trend based on the two characteristics of "continuity" and "change" is significant. 

The Islamic Revolution has been studied. Israel sees Iran's nuclear program as a 

catalyst that, by magnifying its Iranophobia and non-peaceful nature, has increased 

international sanctions and pressure on Iran, posing it as a major threat to its 

national security and existence.. 
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 سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسالمی ایران

 1فرامرز صالحی

 2رضا کاویانی

 3مسعود مطلبی 

 چکیده : 

سالمی ایران در بهمن  سید . ، اتحاد  1357با پیروزی انقالب ا سرائیل به پایان ر ستراتژیک بین ایران و رژیم ا ا

ن نسبت به نظام بین المللی و علی الخصوص راقطع رابطه ایران با رژیم اسرائیل و مواضع جمهوری اسالمی ای

ست خارجی این رژیم در قبال ایران بوجود  سیا سی در نگرش و  سا سرائیل باعث گردید که تغییراتی ا رژیم ا

سرائیل در قبال  آید. هدف از این پژوهش آن است که ریشه های تقابل بین این دو کشور و سیاست خارجی ا

ضوع   سی این مو سی قرار گیرد. برای برر بعنوان چارچوب نظری این « مکتب  امنیتی کپنهاگ»ایران مورد برر

سرا ست خارجی ا سیا ست که  سش کلیدی در این مقاله این ا ست. پر ئیل در پژوهش مورد توجه قرار گرفته ا

ستفاده از منابع کتابخانه ای  ست؟ روش پژوهش در این مقاله با ا سالمی ایران و چگونه بوده ا قبال  جمهوری ا

صیفی سرائیل  و تو شان می دهد که رویکرد ا صله از این پژوهش ن ست. نتایا لا صورر گرفته ا ــــ تحلیلی 

ست که بر صی روبرو بوده ا سالمی ایران با روند خا سبت به جمهوری ا «  تغییر»و « تداوم»مبنای دو ویزگی  ن

که در سه دوره زمانی روابط ایران و رژیم اسرائیل بعد از انقالب اسالمی مورد بررسی قرار است. ماللظهقابل 

ست. صلح  گرفته ا سی و غیر  سته ای ایران را کاتالیزوری می داند که با بزرگنمایی، ایران هرا سرائیل برنامه ه ا

ا و فشـــارهای بین المللی را بر ایران افزایش داده و آنرا  به عنوان تهدید کننده اصـــلی آمیز بودن آن، تحریم ه

 امنیت ملی و موجودیت خود معرفی کرده است. 

 واژگان کلیدی: سیاست خارجی، ایران، برنامه هسته ای، اسرائیل، مکتب امنیتی کپنهاگ

 

 

 

 

 

 

 

 جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران 1
 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران2
 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ایران3

 7/1400/ 23تاریخ دریافت :

 24/6/1401تاریخ پذیرش: 



 

755 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

 بیان مسئله

به میان می آید یک تقابل صد در صدی که سخن ئیل هنگامی که از روابط جمهوری اسالمی ایران و رژیم اسرا

این دو کشور علیرغم داشتن فاصله جغرافیایی زیاد، به  فاقد هر گونه انعطاف در طرفین است مشاهده می شود.

امام ، دلیل ماهیت ایدئولوژیکی متضــاد به عنوان دو دشــمن اصــلی یکدیگر در منطقه خاورمیانه مطرد هســتند

شت، آن را غاصب خمینی بنیان گذار ان سرائیل دا سالمی ایران، مواضع صریح و روشنی در قبال رژیم ا قالب ا

سرزمین فلسطین و وجود این کشور را در منطقه خاورمیانه و در میان کشورهای اسالمی نا مشروع می دانست. 

سرائیل قطع کرد، بلکه به لمایت سالمی نه تنها ایران روابط خود را با ا  از گروه های مبارز با پیروزی انقالب ا

فلسطینی پرداخت، ایران در طول  چند دهه گذشته با لمایت مالی و تسلیحاتی  از گروه های مبارز فلسطینی، 

شکیل لزب  ست اهللت سیا شکیل جبهه ای بنام محور مقاومت، به رویارویی با  سوریه و ت  لبنان و لمایت از 

پیروی جمهوری . را در منطقه به چالش کشیده است های رژیم اسرائیل پرداخته و سیاست خارجی این کشور

شد، شته با شده که هزینه های زیادی را به همراه دا ست باعث  سیا سالمی ایران از این  سرائیل با کمک  ا رژیم ا

سترده  شارهای بین المللی واعمال  تحریم های گ صوص ایاالر متحده آمریکا، باعث ف متحدان خود علی الخ

صادی علیه ایران  ست.اقت ستی، برهم  شده ا عالوه بر این تحریم ها، اتهاماتی نظیر لمایت از گروه های تروری

سرائیل و سط ا صلح جهانی تو شور  زننده امنیت منطقه و به عنوان یک تهدید  سته به آن در ک سانه های واب ر

سطح بین المللی  سوی این رژیم تعقیب های منطقه و در  شود     از  سرائیلی هاز ا، می  ایران به دنبال  نظر ا

ضررآنها برهم شد، که این امر توازن منطقه ای را به  سته ای می با سالد های ه ستیابی به  از نظر  می زند و  د

بنابراین قدرتمندتر شــدن ایران را به معنای یک تهدید  هدف ایران رســیدن به موازنه با این کشــور اســت، آنها

ک به . بنابراین قدرتمندتر شدن هر یره یکدیگر را تهدید می کننداسرائیل و ایران هموا دنامنیتی در نظر می گیر

ـــت ـــرائیل  .معنای تهدیدی امنیتی برای دیگری اس آمریکا خواهان انزوای ایران و جلوگیری  از  با همراهیاس

سطح باالی فن ستیابی ایران به  سته ای وریاد ستند ه سرائیل. ه صورتی که ایران بتواند به ، از دیدگاه رژیم ا در 

، به عامل مهمی در تهدید هر چه بیشــتر اســرائیل تبدیل می شــود، فناوری پیشــرفته هســته ای دســت پیدا کند

سته ای ایران و پیگیری  سته ای به برنامه ی ه سرائیل، لتی نظارر کامل آژانس بین المللی ه بنابراین از دید ا

ید مورد توجه قرار گیرد، به خصوص مقاصد صلح آمیز قابل قبول نیست و موقعیت  خاص  امنیتی  اسرائیل با

افزایش قدرر منطقه ای ایران به ویژه پس از مطرد شدن  ،ان خود تلقی می کندناینکه اسرائیل، ایران را از دشم

یم اســـرائیل با طرد مســـئله تهدید وجودی، ایران را به عنوان ژپرونده هســـته ای آن در معامع بین المللی، ر

 معرفی کرده است.تهدیدی علیه موجودیت خود 
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 چارچوب نظری :

 مکتب کپنهاگ 

مکتب کپنهاگ به عنوان نگرش فرا مدرن مطالعار امنیتی، بر استقالل مفهومی یا لوزه مطالعاتی )علمی( امنیت 

ست. بار ستقالل مفهومی امنیت، تالش کرد مرز میان 1بوزان یتاکید نموده ا شگامان منادی ا ، به عنوان یکی از پی

مطالعار امنیتی با مطالعار اســتراتژیک را روشــن کند. به نظر وی مطالعار اســتراتژیک صــرفا  بر بعد نظامی 

می دهد)خلیلی ، امنیت تاکید کرد، در لالیکه مطالعار امنیتی بررسی ابعاد غیر نظامی امنیت را موردتوجه قرار 

ساله دیگری 472 - 483،  1385 (. بوزان امنیت را برابر با رهایی از تهدید می داند و می گوید امنیت در نبود م

ستقل تمامیت  شود. از نظر وی، امنیت به توان دولت ها  و جوامع جهت لفظ هویت م به نام تهدید درک می 

 .  (120، 1398... آنها مربوط می شود )عبدا.. خانی، 

ابط بین المللی بنا شده رواز مکتب فکری کپنهاگ در « امنیتی کردن»چارچوب نظری این پژوهش بر پایه نظریه 

ست. الی ویور  سالهای دهه  2ا میالدی نظریه ای را ارائه  90باری بوزان و جمع دیگر از نظریه پردازان در طول 

سط دادند که به عنوان  شود. در دیدر متون علمی رو« امنیتی کردن»و ب گاه کالسیک، دابط بین الملل نامیده می 

داده های عینی و قابل اندازه گیری همچون میزان قدرر نظامی طرف مقابل  زامنیت همواره به عنوان تابعی ا

در نظر گرفته می شــود. امنیتی کردن اما فرآیندی اســت که در جریان آن هر بازیگر می تواند تحت شــرایط 

ــائ ــئله یا مس ــی مس ــخص لی را که لزوما از ماهیت تهدید کنندگی لاد برای بقای دولت یا ملت برخوردار  مش

امنیتی کردن گفتمانی است که منعر به تولید واقعیت  نیستند. در نظر مخاطبین به صورر خطر جلوه گر نماید 

ــود. این گفتمان  ن چیز یا پدیده ای نام دارد. به این معنا که در جریان آ« 3لرکت امنیتی کننده »اجتماعی  می ش

شود می تواند  صورتی که با اقبال مخاطبین مواجه  شود، این گفتمان در  صورر تهدید وجودی نمایان می  به 

و استفاده از قوه قهریه شدید در  توجیه کننده استفاده از روش های غیر معمول برای مواجهه با آن تهدید باشد

 این فرآیند است.برخورد با تهدیدار امنیتی شده، یکی از تبعار 

می نامند، ارائه کرده اســـت. از جمله قدرر امتناع « امنیتی کردن موفقیت آمیز»ویور شـــروطی را بر آنچه وی 

کنندگی گفتمان مورد نظر در قطعی جلوه دادن تهدید وجودی یک موضـــوع می تواند به لمایت مخاطبان از 

آیند ممکن اســت از شــیوه های غیر متمدنانه و نژاد انعام اقدامار غیر معمول و فوق العاده شــود و در این فر

شود. ویور همچنین از منظر نظریه  ستفاده  ستانه نیز ا صیف « 4کنش گفتاری»پر ستین برای تو شا و آ جان النگ

ــان می کند که رابطه کنش گر یا بازیگر امنیتی کننده با مخاطب  ــازی بهره می گیرد و خاطرنش فرآیند امنیتی س

در بعد « شرایط تسهیل کننده»از اهمیت خاصی برخوردار است و تاکید می کند که برخی  کنش گفتاری امنیتی

ـــت به موفقیت کنش گفتاری امنیتی کننده کمک نمایند. به عبارر بهتر، گاهی  درونی و اجتماعی ممکن اس

ــتدالل گفتمان امنیتی کننده در افکار عمومی ــیع اس ــرایط اجتماعی برای پذیرش وس ــت ش از  فراهم ممکن اس

 (.132: 1393،سازمان های دیگر باشد )آهویی

                                                           
1 . Barry Buzan 
2. Ole waever 
3 . Seuritizing move  
4 .spech - Act 
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ستدالل بازیگر امنیتی کننده برای تعلی تهدید عالوه ب شاره می کند که در بعد زبانی، ا ر آنکه باید ترسیم ویور ا

ـــد که در انهان مخاطبان به مهابه نابودی تلقی می گردد. باید ارائه دهنده راه چاره و  کننده نقطه و موقعیتی باش

 (. 133:1393، همان منبعی از این وضعیت نیز باشد )خالص

« امنیتی کردن»به ارائه باز تعریفی از نظریه  2014، پژوهشگر ارشد در دانشگاه پرینستون در سال 1اوریل ابولف

به طور مشخص در ارتباط با جامعه اسرائیل پرداخت، به نظر او، آنچه هم اکنون در اسرائیل وجود دارد، شکل 

سیار عم صر به فرد از فرآیندب شده پیرامون نظریه « امنیتی کردن» یق و منح ست مطالعار انعام  ست. معتقد ا ا

در ســایر کشــورها درباره اســرائیل کاربرد دقیقی ندارد، چرا که اســرائیل جامعه ای اســت که با « امنیتی کردن»

نین شرایطی، تبدیل هر الساس عدم اطمینان اساسی نسبت به موجودیت و بقای خود الاطه شده است در چ

موضــوع عادی به تهدید امنیتی لاد، به طور اصــولی چندان دشــوار نیســت، چرا که زمینه پذیرش عمومی آن 

می  فراهم است با این لال، درجه موفقیت این فرآیند بستگی به نقش و جایگاه بازیگر، مربوطه در جامعه دارد

ی تهدید ایران، گســترش ایران هراســی از برنامه هســته ای توان مکتب کپنهاگ را برای تحلیل چرایی بزرگنمای

 ایران توسط اسرائیل در راستای تامین لداکهری منافع و امنیت ملی اسرائیل، چارچوب نظری مناسبی دانست.

 روابط ایران و اسرائیل  در دوران پهلوی :

سرائیل در  شکیل دولت ا شت  25) 1948می  14به دنبال اعالم ت مارس  6یران این رژیم را در (، ا1327اردیبه

علیرغم مخالفت های که از طرف نیروهای  ( به صورر دو فاکتور به رسمیت شناخت.1328اسفند  15) 1950

داخلی و کشــور های عربی و اســالمی با شــناســایی اســرائیل از طرف ایران وجود داشــت، اما معموعه ای از 

سریع شناسایی اسرائیل از سوی ایران موثر واقع شد که لوادث و رویدادها به وقوع پیوست که زمینه ساز و ت

که منعر به برقراری  1327ابهمن  15برخی از این عوامل عبارتند از: ترور نافرجام محمدرضــا شــاه پهلوی در 

و بســیاری از مطبوعار تعطیل شــد. عامل دوم: موفقیت لکومت نظامی و غیر قانونی بودن لزب توده گردید 

مهاجرر فزاینده یهودیان عراقی به ایران بود که به صورر  عامل سوم: تهاجم گسترده اعراب.اسرائیل در مقابل 

تحکیم قدرر شـاه و  عامل چهارم: غیر قانونی وارد کشـور شـده و از این طریق به اسـرائیل منتقل می شـدند.

شت  سان در اول اردیبه س شکیل معلس مو سایی عامل پن بود. 1328افزایش اختیارار او در نتیعه ت شنا عم: 

اسرائیل را می توان در روابط ایران با دنیای عرب به طور اعم و با همسایه آن عراق بطور اخص مورد ماللظه 

و ادعای عراق نسبت به خوزستان از این مسائل بود. قرار داد، اختالفار دیرینه ایرا ن وعراق بر سر شط العرب 

بود. هدف از سفر مزبور جلب کمک  1949نوامبر  15حده در ناشی از اولین سفر شاه به ایاالر مت عامل ششم:

سفر بود که وی و مقامار ایرانی همراه، از نفون فوق  صادی آمریکا به ایران بود در جریان این  های مالی و اقت

سرمایه داران بزرگ و جمعیت  شدند ،  5العاده  شور مطلع  ست این ک سیا صاد و  میلیونی یهودیان آمریکا بر اقت

سرائیل مورد در جری ان مالقار های که با سرمایه داران بزرگ و محافل یهودی داشت مساله شناسایی دولت ا

ثر بود ناشی از زمینه های فساد بحث مذاکره قرار گرفت . عامل هفتم: که در شناسایی اسرائیل توسط ایران مو

ــاد د ــوه خواری در الیه های لکومت ایران بود،به همین منظور عوامل موس از طریق یک  1950ر ژانویه و رش

سطه آمریکایی ترتیب پرداخت  سرائیل فراهم  240وا سایی دوفاکتوی ا شنا هزار دالر را به دولت ایران در ازای 

                                                           
1 . uriel Abulof 
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وزیران مطرد و به اتفاق  در هیار 1328با توجه به این عوامل موضــوع شــناســایی اســرائیل در اســفند  نمود

  .(194-178: 1381انون، ق) آرامورد تصویب قرار گرفت

 : مشترکهمکاری زمینه های 

های مشــترک در زمینه های بازرگانی، صــنعت و کشــاورزی،  ایران و اســرائیل از توان بالقوه ی برای همکاری

ــی ــی، نفت و انرژی و همکاری های نظامی، اطالعاتی و امنیتی   انتقال دانش فنی، امور علمی، آموزش و پژوهش

موضـــوع نفت و امنیت که برای هر دو کشـــور اهمیت  به همکاری در دوبرخوردار بودند. ایران و اســـرائیل 

سترات شتر از هر موضوع دیگری ابراز عالقه نمودندژا شت بی ستراتژیک ایران   ،یک دا از نقطه نظر امنیتی، اتحاد ا

می اسرائیل موازنه ای را در مقابل شوروی و کشورهای تندرو عرب بوجود می آورند لذا استفاده از تعارب نظا

ـــاواک ( ـــور ) س ـــازمان اطالعار کش یل در ارتش و س ـــرائ نیز مورد توجه مقامار ایران قرار  و امنیتی اس

به دلیل داشتن نقاط ضعف استراتژیک و آسیب پذیری  اسرائیل رژیم(. از طرف دیگر1381،271گرفت)قانون، 

ــایر  ــل راهبردی امنیتی خود بر برتری نظامی بر س ــورهای منطقه به ارتباط از تهدیدار امنیتی و تحقق اص کش

امنیتی و اطالعاتی با کشــوری در منطقه نیاز داشــت و ایران به ســبب همعواری با کشــورهای عربی برای این 

ـــور برای هرگونه فعالیت اطالعاتی وعملیاتی  ای برخوردار بوده منظور از اهمیت ویژ ـــب ترین کش و مناس

   .(127:1392، نعف پور بود)آرائی و

سرائیل بدون نفت نمی توانست   سرائیل با اعراب را پشت سر بگذراند نیاز شدید صنعتجنگ مهم سه ا به  ا

سرائیل به یک کاالی راهبردی  سط اعراب، نفت را برای ا سرائیل تو نفت و فقدان منابع طبیعی و تحریم نفتی ا

رگ ترین منبع تامین کننده نفت برآورده بود. با تحریم کشــورهای عربی  علیه اســرائیل، ایران به صــورر بز

اســرائیل در آمد ایران نفت خود را در قبال خرید برخی تعهیزار و تســلیحار مدرن نظامی و بهره گیری از 

ــادر می کرد)زراع،  ــرائیل ص ــرائیل نفت خودرا به اس ــاورزی، 1384،376تخصــص مختلف اس (. در زمینه کش

شت قزوین داز این پروژه ها در  ایران شرکت داشتند یکی کارشناسان اسرائیلی در دو پروژه بزرگ اقتصادی در

 (.167:1387جریب را در بر می گرفت)ولدانی، 125000بود و منطقه ای به وسعت 

سرائیل در راهبردهای خود با ایران، نگاه ویژه ای به مقولۀ فرهنگ و آموزش شت ا شناخت تمایالر  دا آنها با 

ستان گرایی، و با ظرافت وشگردهای هم چون نعار دهنده قوم یهود می پرداختند به کوروش  شاه ایران در با

از محمدرضــا شــاه همچون کوروش دوم یاد می کردند. مقامار اســرائیل براین باور بودند که خاص تبلیغار، 

ـــی میان ایران و عامل غیر عرب بودن در خاورمیانه، ـــاس ـــرائیل پدید می آورد به همین ترتیب  زمینه الس اس

سرائیلی ها در دهه شصت میالدی برای توسعه صنعت گردشگری و جهانگردی وارد ایران شدند ودر تهران  ا

ـــیس کردند یکی از این مراکز فرهنگی کانون کوروش کبیر بود، این کانون به رغم ظاهر  تاس مراکز فرهنگی 

به صــورر موســســه ای اطالعاتی و ســیاســی و در جهت تبلی  آرمان فرهنگی تحت عنوان کوروش کبیر 

 نعف پور صــهیونیســتی و ترغیب جوانان یهودی برای اعزام به فلســطین اشــغالی گام بر می داشــت)آرائی و

،135:1392). 

 : ایران و اسرائیل دالیل همکاری های دو جانبه ی 
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ـــتگی ـــور هر از جمله عوامل برقراری ارتباط میان آنها، وابس با بر پایی نظام دو ،  بود اه غرباردوگ به دو کش

سوی اردوگاه غرب و در راس آن  از جنگ جهانی دوم،قطبی پس  سرائیل به  ست خارجی ا سیا جهت گیری 

سوی  سرائیل از  صادی و نظامی ا صره اقت شوروی و محا آمریکا تغییر یافت. تیرگی روابط تدریعی روابط با 

شکالر مهاجران از جم ضرورر لل م سایگان عرب،  سرائیل بود. در له هم سی ا سیا عوامل موثر در رویکرد 

صدد بهبود  ستقرار رژیم کودتا در ایران، دولت جدید در  صدق و ا سقوط دولت م سعه ایران نیز پس از  و تو

سمی  1955جانب داری ایران از بلوک غرب با الحاق ایران به پیمان بغداد در  روابط با غرب برآمد. صورر ر

مل دیگر می توان به تیرگی روابط دو کشور با شوروی سابق که منبع تهدیدی برای از دیگر عوا به خود گرفت.

ــبت به  ــور نس ــر، دو کش ــاره کرد. وهمچنین  مقابله با رادیکالیزم عرب به رهبری جمال عبدالناص ایران بود اش

ساس خطر و تهدید می کردند. ظامی عدم موفقیت اعراب در عملیار ن تحرکار ملی گرایی عربی در منطقه ال

صرف نظر از اختالفار مذهبی ایران و  یهود کشاند.دولت  علیه اسرائیل، آن ها را به محاصره سیاسی اقتصادی

ــنن مطرد و نمایان بود، اختالفار دیرینه ایران وعراق،  ــیع و تس ــورر تقابل اعتقادی تش جهان عرب که به ص

از دیگر  طنتی و محافظه کار خاورمیانه،دشــمنی رادیکالیزم عرب به رهبری جمال عبدالناصــر با رژیم های ســل

 اسرائیلهای مناسبار دوجانبه دو رژیم، بنا بر انگیزهعوامل تیرگی مناسبار ایران با کشورهای تندرو عرب بود. 

صره شکست للقه محا شت برای  در  یمتحدان نیرومند ،در پی اجرای طرد راهبردی پیرامونی بود و تالش دا

سایگی اعراب پیدا کند. ست ش هم سیا سیونالیزم مهبت»اه ایران نیز در پی تبیین  ست « نا سیا صه  خود، در عر

شوروی و رادیکالیزم عرب کانون شمار می رفتند، لذا  خارجی ایران بود.  شور به  های تهدید برای امنیت دو ک

ـــایانی نمودنداین عوامل در تقویت انگیزه های روابط دوجانبه کمک ـــران دو رژیم، ا. های ش یران و به نظر س

ــی، فرهنگی،  ــاورزی، آموزش ــترک در زمینه اقتصــادی، کش ــرائیل از توان بالقوه ای برای همکاری های مش اس

فناوری، انرژی، نظامی و اطالعاتی و امنیتی برخوردار بودند، لذا برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشــور ولو 

ـــتین گام در جهت تحقق این  ـــمی و دو فاکتور، نخس ـــمار می رفتبه صـــورر غیررس  همکاری ها به ش

 .(272-239:1381)قانون،

 و اسرائیل: ایران جمهوری اسالمیروابط 

ایران از غرب و  تغییرداد،، جهت گیری سیاست خارجی کشور را 1979انقالب اسالمی ایران در سال  پیروزی 

ستعمار و  کردگیری  آمریکا کناره سوم، متعهد نبودن به ا سائل جهان  سوی لمایت از م آن لرکت  برضدو به 

سایی دو فاکتوی لکومت قبل از ر شنا ستا  سرائیلژکرد و در این را سرطانی  را یم ا پس گرفت و آن را غدۀ 

سی و فرهنگی با این رژیم را قطع کرد ازهمه ی و  برودنامید که باید از میان  سیا صادی،  آن زمان تا  روابط اقت

ـــرائیل نمی پذیرد کنو ـــرائیل ن دولت ایران موجودیت اس برنامه های  راس در تا کنون  و مبارزه با رژیم اس

در ایران  امام خمینی )ره( تاسیس لکومت اسالمی نگاهاز  دارد،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران قرار 

 اهداف ایشان بودآزادی بین المقدس و سرزمین فلسطین  مهم ترین ، بود، در خارج از کشوراولویت اول  در 

سرمایه داران غرب  امام )ره( ست ها با بزرگ ترین  صهیونی شاره به پیوند  ستگاه و  به خصوص با ا آمریکا  خا

اسرائیل با تبانی و هم فکری دولت های استعماری غرب و »این چنین بیان می کنند: را علت پیدایش اسرائیل  

ق زاییده شده و برای سرکوب و استعمار ملل اسالمی به وجود آمد و امروز از طرف همه ی استعمارگران شر

سلحه های مرگبار در  شتن ا شتیبانی می شود. انگلیس و آمریکا با تقویت نظامی و سیاسی و با گذا لمایت و پ

 .( 107:1393شهبازی،)«گیزداختیار اسرائیل آنرا به تعاوزار پی در پی علیه اعراب و مسلمین بر می ان
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لمایت از مسلمانان جهان بود، مسأله فلسطین آن های اصلی  که انقالب اسالمی که یکی از آرمان بود حپرواض

مخالفت جمهوری اســالمی ایران با رژیم صــهیونیســتی مبتنی بر این  را در صــدر اهداف منافع خود قرار دهد

سان دوستانه قرار دا سرزمین فلسطین به عنوان اعتقاد ایدئولوژیک و ان سرائیل دولتی غاصب بوده که  شت که ا

بخش مهمی از سرزمین اسالمی را اشغال نموده و موجب آوارگی فلسطینی ها و محنت فراوان آنان شده است 

 .(145، 1382این سیاست بدون ماللظار مادی  در چارچوب منافع ملی قرار داشت )لاج یوسفی، 

 مساله فلسطین: )ره( در مورد امام خمینیدیدگاه لضرر 

دیدگاه های امام )ره( یکی از شاخصه های سیاست خارجی ایران در مورد اسرائیل می باشد که از زمان شکل 

سال  سالمی امام خمینی با رژیم پهلوی از  ضت ا سراییل 1342 گیری نه همواره بیانار و نظراتی را در مورد ا

نفی کامل اســرائیل و غیر مشــروط دانســتن آن لزوم نابودی این رژیم و ابراز نموده اند، به طور کلی ایشــان با 

 تشکیل دولت فلسطین تاکید داشتند.

اسرائیل و مساله فلسطین، رئوس این مطالب به  خصوص رژیمدر دیدگاه های ایشان  هر چه بهترآشنایی برای 

 صورر نیل می باشد : 

ــ نامشروع بودن اسرائیل: 1 به اسرائیل و غاصب بودن آن صحبت کرده ایم همیشه بنای ما از سالها قبل راجع »ـ

دوش و هم رزم آن  ما این است که در کنار برادران فلسطینی خود باشیم و هر وقت هم قدرتی پیدا کردیم هم

  .(1382، خمینی)« ها باشیم

اسالم و قرآن و  مسلمانان از هر ملت و مذهبی که هستند بدانند که دشمن اصلی»ـ دشمنی اسرائیل با اسالم: 2

ست سالمی دوخته  ا شد که چشم طمع به کشورهای ا سرائیل می با سدش ا  خمینی)« پیامبر، آمریکا و ولیده فا

،1382). 

زاد کنند و شر این فساد را از سر آاصوال   این تکلیف همه مسلمین است که قدس را »ـ لزوم نابودی اسرائیل: 3

 .(194:1382،خمینی)« بالد اسالمی قطع کنند

سرائیل: 4 ستن ا سعه طلب دان شغال »ــــ تو سرائیل تنها با ا همه باید بدانند که هدف دولتهای بزرگ از ایعاد ا

« فلسطین پایان نمی پذیرد . آنها در نقشه هستند که تمام کشورهای عربی را به سرنوشت فلسطین دچار کنند 

 ( .193 :1378، خمینی)

 

 

 اسرائیل دالئل خصومت ایران با رژیم 

ـ عامل  2ـ عامل ایدئولوژیک 1:از دو منظر مورد توجه قرار دادبین ایران و اسرائیل  خصومت ور کلی دالیلبط

 ژئوپلیتیکی که در ادامه به تشریح هر کدام از آنها می پردازیم. 

 عامل ایدئولوژیکی 
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ست،ا سی که متن پایه نظام ا سا شکارا در قانون ا ست  یدئولوژی لکومت ایران آ شده ا سی تدوین  سا قانون ا

سند برای   مطالعه بنیادین ویژگی ها شد.  معتبرترین  سالمی ایران می با و ارزش های لاکم بر نظام جمهوری ا

سی، سا سالت  مهم ترین نکته در مورد قانون ا ست ر سالم ا شرط هماهنگی با دین ا سمیت یافتن هر چیز با  ر

سالمی را ست زمینه های اعتقادی انقالب ا سی این ا سا ست  قانون ا سیا صلی  شد و یکی از ارکان ا تحقق بخ

فارغ از دسته بندی  و لمایت از مستضعفین در هر جای از جهان، خارجی، کمک به نهضت های رهایی بخش

ست.  سئله ایدئولوژیک ا سالمی ایران قرار دارد م ست خارجی جمهوری ا سیا ضاعار مهم که در  از جمله مو

نه منافع مادی و  در مورد فلســطین، نیاســت خارجی ایرامهم ترین عامل در جهت گیری ســ فلســطین اســت،

می ماللظار بین المللی بلکه لمایت از فلسـطین و نپذیرفتن مشـروعیت اسـرائیل مطابق وظیفه دینی و اسـال

است بنابراین اقدامار و جهت گیری های دیپلماسی ایران در قبال فلسطین برطبق وظیفه شرعی و قانونی خود 

م دین اسالم و اصول قانون اساسی که بر لزوم لمایت از مسلمانان دستور داده است می یعنی بر اساس تعالی

  .(17:1391باشد)سنائی،

صلی ترین سمیت  ا سالمی ایران را بهندلیل به ر سط جمهوری ا سرائیل تو  یکژیایدئولو دالیل شناختن رژیم ا

 فاقدغاصب به سرزمین فلسطین است و  اساس ، این چنین استنباط می شود که رژیم ایرائیلهمین بر می دانند

در این زمینه امام خمینی )ره( طرد تشــکیل دولت اســرائیل وشــناســایی این رژیم را برای  اســت. مشــروعیت

ــالمی بر  ــه بزرگ اس ــالمی یک انتحار و مخالفت با آن را فریض ــلمانان یک فاجعه و برای دولت های اس مس

ر گونه رابطه شمردند و ضمن تاکید بر قطع رابطه با اسرائیل را اعالم لالت جنگ بین مسلمانان و این رژیم، ه

، نا مشروع، غاصب ژیمسیاسی، تعاری و نظامی را با  این رژیم لرام اعالم کردند . چرا که از نظر ایشان این ر

 (.52:  1381و دشمن تمامی مسلمانان است )لسینی مقدم، 

ست خارج سیا سطین را در اولویت  ساله فل ست که م شوری در منطقه ا ساس ایران تنها ک ا خود قرار یبر این ا

سطین هم  سرائیل و تالش برای ملت فل شروعیت زدایی از ا ست و بنا بر دیدگاههای امام خمینی )ره( م داده ا

 و با ایدئولوژی اسالمی است.س

 عامل ژئوپلیتیکی :

عنوان هدفی عمده در سیاست ه لاکم بر روابط بین الملل بگفتمان نفون با توجه  به  افزایشاز سیاست پیروی 

شورها امری منطقی و توجیه پذیر خارجی برای همه  سدک شد . به نظر می ر ضح می با ست در وا سیا اگر این 

دسترسی به این اهداف با مشکالر کمتری باشد  هژمونبا خواست های قدرر های  هم سوجهت تامین منافع 

ـــت  ـــد،   مغایر بزرگقدرر های ورد نظرنظم مبا اما چنانچه همراه اس فراهم زمینه تقابل و رویارویی را باش

ست خارجی را به  بنابراین کردخواهد  سیا سالمی، امام خمینی )ره( یکی از اهداف   به دنبال پیروزی انقالب ا

سلطه جهانی اعالم کرد:  سالم و مقابله با نظام   سترش ا ست خارجی و »صرالت گ سیا ما این  واقعیت را در 

سلطه جهانخواران بین المللی مان بارها اعالم نموده ایم که در صدد گسترش نفون اسالم در جهان و کم کردن 

سی شکیل امپراطوری می گذارند، ابوده و هستیم. لال اگر نوکران امریکا نام این  ست را توسعه طلبی و تفکر ت

 ( .169 : 1378)خمینی، « از آن باکی نداریم
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جمعیت،منابع  وسعت، جمهوری اسالمی ایران برای تبدیل شدن به یک قدرر منطقه ای ویژگی های الزم نظیر

ـــت.  و موقعیت ـــانی مطلوب برخوردار اس ژئوپلیتیک را دراختیار دارد.ایران از منابع غنی انرژی و منابع انس

همچنین به خاطر وسعت سرزمین ایران لمله و تهاجم زمینی را بسیار دشوار ساخته است.تسلط ایران بر تنگه 

منطقه ای که بزرگترین منابع  هرمز که یکی از مهم ترین راه های انتقال انرژی است و همین طور قرارگرفتن در

ــد عالوه براین  ــی برخوردار باش ــتراتژیکی خاص ــده که از ویژگی اس و نخایر انرژی در آن قرار دارد باعث ش

سایه ایران  ،ویژگی ها شور هم شی رژیم لاکم بر دو ک ساله اخیر در منطقه خاورمیانه نظیر،فروپا تحوالر چند 

ی این دو کشــور به جمهوری اســالمی ایران، شــکل گیری محور یعنی عراق و افغانســتان و نزدیکی دولت ها

مقاومت که باعث لضــور ایران در لبنان و فلســطین گردیده و همچنین لمایت از گروه های اســالم گرا نظیر 

ــیه  ــوریه، افزایش همکاری های منطقه ای با روس ــورهای عراق و س ــکســت داعش در کش لماس و غیره، ش

سوریه ب اعث گردیده که ایران به عنوان یک قدرر منطقه ای در معادالر منطقه مورد خصوصا در قبال بحران 

 توجه قرار گیرد.  

تا این کشور  هتالش نمود، اسرائیل به سبب عدم موفقیت در برقراری ارتباط با جمهوری اسالمی ایران طرفیاز 

ـــۀ منطقه ای و بین المللی منزوی  ماید،را در عرص ـــالمی، دکت ن عد از انقالب اس رین محورهای پیرامون از ب

شد سرائیل می کو ستای این  دکترین، ا صرۀ ایران تغییر کرد. در را صره ی اعراب به محا که ائتالف های  محا

در این راستا اسرائیل اقدام به همکاری  امنیتی علیه ایران شکل دهد و ایران را از هر طرف به محاصره در آورد.

ــترده و ائتالف با برخی از کشــور های منطقه و خارج از منطقه کرده که امنیت ملی ایران را تهدید می های گس

مقابله با بنیادگرایی اســالمی، مقابله با نفون ایران در منطقه،  :نماید که هدف از این ائتالف ها عبارر اســت از

ــکوالری ــارائه الگوی س یه ایران، تی، بر هم زدن توازن راهبردی منطقه به زیان ایران، انعام عملیار هوایی علس

تشــویق آمریکا به جنگ با ایران، رژیم صــهیونیســتی ســعی می کند جمهوری اســالمی ایران را به عنوان عامل  

ــأر گرفته از  ــول گرایی نش ــان دهد. این رژیم خظر اص تهدید کنندۀ نظام های لکومتی دولت های منطقه نش

سیای مرکزی بزرگ جلوه می دهد و برای خود ن شورهای آ سالم ایران را در ک صلی در مقابله با خطر ا شی ا ق

ها را قائل اســت و دولت ایران را به عنوان کانون بنیادگرایی اســالمی در منطقه و جهان معرفی می کند، به  گرا

شود )جعفری ولدانی، شورها معرفی می  ( 83: 1382این  ترتیب ایران به عنوان خطری علیه ثبار داخلی این ک

. 

ستا سرائیل در ت در همین را شورهای عربی جبهه والدی علیه ایران در منطقه ا ست تا با اتحاد ک شکل الش ا

شان دهدو دهد صلی کشورهای منطقه ن سرائیل، ایران را دشمن ا دو در یک رقابت  بنابراین هر .به این ترتیب ا

ستند هر منطقه ای  شتر در منطقه  ه به همین کدام به دنبال کنترل وکاهش نفون دیگری و افزایش تاثیرگذاری بی

گر خود در ایاالر متحده للقه  ســـبب اســـرائیل می کوشـــد از طریق ائتالف های منطقه ای و نهادهای البی

شدن  سالمی در منطقه به کاهد و زمینه را برای قدرتمندتر  صره ایران را تنگ تر کرده تا از نفون جمهوری ا محا

 خود در منطقه میسر سازد.

 

 : پیروزی انقالب اسالمی روابط بین ایران و اسرائیل بعد از
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شور  سبار دو ک شور ، شکل منا سالمی و قطع روابط بین دو ک زمانی را در چند دوره پس از پیروزی انقالب ا

 :مورد بررسی قرار می گیرد

 تا پایان جنگ ایران و عراق1979از پیروزی انقالب اسالمی در سال :  دوره اول

  1990 مناسبار ایران و اسرائیل در دهه:  دوره دوم

سوم : سال  از زمان لادثه یازده دوره  سته ای ایران در آژانس بین المللی 2001سپتامبر  شدن پرونده ه ومطرد 

 .انرژی اتمی

جنگ ایران  ثر از موضوعار مرتبط بامناسبار بین ایران و اسرائیل در دهه اول انقالب اسالمی متا در دوره اول:

سرائیل دیدگاه های متناقضی مطرد می گردد با در این دوره در خصوص رو می باشد،وعراق  ابط بین ایران وا

شور قطع گردید، یک دیدگاه که عموما از  سالمی روابط دو ک صله بعد از پیروزی انقالب ا توجه به اینکه بالفا

یران ا ســوی رســانه های غربی و منابع اســرائیلی مطرد می گردد این اســت که در جریان جنگ ایران وعراق،

ست،مقادیری  سرائیل خریداری نموده ا ست که  سالد و جنگ افزار از ا به عنوان مهال ،هرش گودمن مدعی ا

قصد معامله تسلیحاتی مخفی با جمهوری اسالمی را داشته  1985-86و 1982، 1979-80اسرائیل در سال های 

(به تاسیسار هسته ای عراق موسوم به 1359مهر8)1981یا لمله هفتم ژوئن  .(1382:146است)لاج یوسفی ،

ه نشــان دهنده این نکته اســت که اســرائیلی ها در موضــوع لفظ موجودیت وبقان هی  گونه چاگر  اوســیراک،

ــار، برای ایرانیان  انعطافی ــیس دارند، ولی انتخاب زمان پس از لمله ی ناموفق نیروی هوایی ایران به این تاس

ــکســت عراق در جنگ علیه ایران بود ــرائیل عالقه مند به ش از نقطه نظر این دیدگاه  لاوی این پیام بود که اس

شت که در  شه در این موضوع دا سرائیل از ایران در جنگ علیه عراق علیرغم مخالفت امریکا ری لمایت های ا

ت و منابع مالی لاصــل از فروش ان زمان اســرائیل، عراق بعهی را یک تهدید اســتراتژیک برای خود می دانســ

ــمرند،)رکن  ــایی،و  بادیآتعهیزار نظامی به ایران نیز یکی دیگر از دالیل برمی ش ــاس  .(149:1389رض براس

ــالمی ایران برقرار کند واز  ــکلی ارتباط مخفیانه با جمهوری اس ــرائیل به دنبال ان بود که به ش مطالب فوق اس

صور می کرد که جمهور سرائیل ت سالمی دوام نیاورده واز بین خواهد رفت و براطرف دیگر ا ایعاد یک  یی ا

ـــرائیل به  کودتای طرفدار غرب در ایران و برقراری ارتباط با نیروهای ملی و محافظه کار تالش می کردند، اس

سعی کرد تا این کشور را در سطح منطقه ای بین المللی  سالمی ایران  سبب عدم برقراری ارتباط با جمهوری ا

یک دیدگاه دیگر که برخی از رسانه ها و دستگاه های خبری منطقه . (146 : 1382سازد.)لاج یوسفی،منزوی 

نها آ عاملی برای تعزیه توان عراق و ایران می داند،که اســـرائیل جنگ ایران وعراق را  خاورمیانه مدعی بودند،

لالت نه جنگ  ،ائیل در عراق و ایرانبرای اثبار این ادعا استدالل می کردندکه وضعیت ایده ال برای منافع اسر

   .(1391نه صلح است)لسینی مقدم،

سرائیل را رد می کردند و  سویدیدگاه دیگر که از سالمی ایران مطرد می گردید هرگونه رابطه با ا ن آانقالب ا

ــمنا ــتند، امام خمینی )ره(را توطئه دش ــوص اظهار می دارند ن می دانس ــقوط و "دراین خص ــدام نگران س ص

صا  برادران عرب ما ننگ صو سلمانان و خ ست. باید م سرائیل و ایران  ابدی برای خویش ا سأله، ا بدانند که م

شیده اند به امید آنکه اعراب را از سلحه را پیش ک سرائیل و خریداری ا سألۀ ا ست، م ایران جدا کنند و بین  نی

ــمنی ایعاد نموده راه را برای ــلمانان دش ــتر افزایش دهند، لیکن ابرقدرت مس ــلطۀ آنان را هر چه بیش ها باز و س



 

764 

ان
ایر

ی 
الم

 اس
ی

ور
مه

 ج
ال

ر قب
ل د

رائی
 اس

جی
خار

ت 
اس

سی
 

 
سرائیل بوده و چه سخت ا سر شمن  ست که نداند ایران د ست، و نداند که یکی از موارد  شخص مطلعی ا ه

سرائیل بود. و چه کسی است که نداند ما بیشتر از بیست اختالف ما با شاه مخلوع، روابط سال  دوستانۀ او با ا

سرائیل را همردیف امریکا در ست که در خطابه ها و اعالمیه ها ا ستمگری و دنبالۀ او در تعاوز و غارتگری  ا

ست شور تظاهرار میلیونی، ملت محکوم کردیم. و کی سالمی و در  سلمان ایران،  که نداند در طول انقالب ا م

شمن خود خواند و نفت سرائیل را در ردیف امریکا د شم و نفرر خود را نهار هر ر ا ست و خ ا بر روی آنان ب

برادر کوچک بگین سرداده  که این نغمۀ مشئوم از گلوی امریکا مادر نامشروع اسرائیل و صدام دو کرد. تععب

 دو چه! که آن ضربه که این ،امریکا به طور وسیعی در پخش آن کوشیدند شد و بوقهای تبلیغاتی آنان، خصوصا 

سالم واقعی خورده اند، دیگران نخورده اند، و آن نگرانی که آنان سلمان عرب با ایران  از ا از ولدر برادران م

خواران شرق و غرب، اسالم  جهان امریکا نگران منافع خود در منطقه است وصلی برای دارند، دیگران ندارند.

سلمانان جهان را ست که می تواند م کشورهای  افتخار تولید معتمع و دست جنایتکاران را ازپر تحت پرچم ا

ـــلطه بر ـــالمی و ازس ـــتضـــعفان جهان کوتاهاس ـــه  ومکتب مس ـــمند و مترقی الهی را بر جهان عرض ارزش

  .(8913)خمینی،"نماید.

 دوره دوم : 

ـــاهد تحوالر  90دهه * معادالر منطقه خاور مهم بین المللی و منطقه ای بود.که تاثیر فراوانی در میالدی ش

صه بین المللی و منطقه ای ایعاد کرد، شوروی اثرار عظیمی را در عر شی  شت، فروپا تا پیش از این  میانه گذا

تقابل با آمریکا و بازی با لاصــل جمع صــفر بود زمانی که این تقابل  هدف اصــلی شــوروی در جهان ســوم،

از بین رفتن یک کشور  اهمیت خود را از دست داد جهان سوم نیز )در روابط میان آن دو قدرر( برچیده شد،

ــت، بر روی منطقه،لامی اعراب و اثر عدم تعادلی آن  ــلح بوده اس  عاملی برای روی آوردن اعراب به روند ص

بدیهی است اثر این عامل بر رژیم صهیونیستی از آن جهت که می توانست از موضع قدرر بیشتری نسبت به 

ب شرکت کند،نقش مهمی داشت ودر کنار سایر عوامل اصلی )مانند اسالم گرایی گذشته، در مذاکرار با اعرا

یا فرا روی آن  تحمیل کرده وگر فلسطین  نده، معموعآ شرایطی نوینی را بر رژیم اشغالنو انتفاضه( و تسریع ک

 ی شــد،قرار داده. فروپاشــی شــوروی از نظر رهبری رژیم اســرائیل به عنوان یک فضــای نوین بین المللی تلق

ست دادند، شوروی را از د شمنان آن رژیم چتر لمایتی  سی  د سیا نظامی که عامل مهمی در توانایی –رابطه 

شدن روابط مبتنی بررقابت، سیه تبدیل  اعراب برای رویارویی با آن رژیم بود و تبدیل  به همکاری آمریکا با رو

ــد، ــلح  ش ــبرد فرایند ص ــبی را برای پیش ــا موقعیت مناس از دیگر ( 93: 1379فراهم آورد )کریمی ،که این فض

ایاالر متحده بود.  سوییاز « نظم نوین جهانی»لمله ی عراق به کویت و اتخان سیاست  تحوالر در این دوره

آمریکا به شــکل قدرر برتر در منطقه خاور میانه ظهور  1991با فروپاشــی نظام بین المللی دو قطبی در ســال 

ــلط آمریکا در منطقه  ــتکرد، تس جنگ خلیا فارس که در آن برای اولین بار  پیامدهای عمده ای را در بر داش

ـــیه در کنار آمریکا به رهبری ائتالف بین المللی، عراق را از کویت بیرون راندند و پایانی عملی بر جنگ  روس

سال  صلح مادرید در  سپس برگزاری کنفرانس  ستهای جهانی آن نهادند .  سیا سیا 1991سرد و  ر یک تحول ب

ــعی  می کرد که از  ــت، س ــوب می گردید. آمریکا که دیگر رقیب و مانعی در منطقه خاورمیانه نداش مهم محس

سرائیل را پایان دهد.  شکل دلخواه خود ، منازعه اعراب و ا ستفاده را برده و به  صله کمال ا صت لا ایاالر فر

ـــال  ـــد به عنو1991متحده روند صـــلح را که از کنفرانس مادرید در س ان یک فرآیند دارای محتوا و آغاز ش

سرائیل و  صلح، پایان دادن به لالت درگیری بین ا سرزمین با  چارچوب هدایت نمود، این چارچوب به مبادله 
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در بهار و تابستان مقاماتی از اسرائیل  .( 134:1384کشورهای عربی و برقراری روابط عادی بین آنها بود )جنتی،

ش برای تعیین چارچوبی برای مذاکرار منعر به یک توافق صلح دائمی و سازمان آزادی بخش فلسطین در تال

ر هایی در نزدیکی اسلو پایتخت نروژ ابه طور محرمانه در چند کشور اروپایی با یکدیگر مالقار کردند مذاکر

صورر گرفت و منعر به تبادل نامه به رسمیت شناختن متقابل بین اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل و یاسر 

سپتامبر عر سطین در نهم  سازمان ازادی بخش فل سمی در  1993فار رهبر  ضای ر در  1993سپتامبر  13و ام

 .(406:1381واشنگتن گردید.)عبدالهی ،

سرائیل هی  گاه به پیمان های خود پایبند  ضوع که ا شاره به این مو ضمن ا سالمی ایران،  در مقابل جمهوری ا

قراری یک صــلح جامع و عادالنه در پرتو مقاومت و ایســتادگی در نبوده، تنها راه لل موضــوع فلســطین را بر

ست.  سطینی دان صلی و آوارگان فل ساکنان ا ستی، جهت القاق لقوق کلیه ی  صهیونی شغالگری رژیم  مقابل ا

مخالفت جمهوری ادعایی که ســیر لوادث  پس از آن امضــای موافقتنامه ی اســلو، لقانیت آن را اثبار نمود 

از نظر اسرائیلی ها بر اساس این هدف بود که  زش اعراب بدون در نظر گرفتن لقوق مردم،اسالمی با روندسا

شتن سرائیل رابه چالش  ضمن منزوی نگه دا سبار منطقه ای، قدرر منطقه ای ا شور از منا و دور نمودن این ک

  .(153: 1389رضایی،و  )رکن آبادیبکشاند

پرز در راستای گسترش سلطه اسرائیل بر منطقه خاور میانه در این دوره طرد خاورمیانه بزرگ توسط شیمون 

شکل ممکن ایران را  شوروی دریافت که باید به هر  شی  سرائیل پس از فروپا صره ایران طرد گردید. ا و محا

 1993منزوی گرداند تا بدین شکل بتواند امنیت خود را لفظ کند. امضای قرارداد سلح اسلو با فلسطینی ها در 

صلح ب سپس  ستراتژیک 1994ا اردن در و  سیای مرکزی و قفقاز، آغاز اتحاد ا سرائیل برای ورود به آ ، تالش ا

ستای  صادی خاورمیانه، همگی در را سرائیل به خلیا فارس به بهانه اجالس اقت سرائیل و ترکیه، ورود ا میان ا

صورر می گرفت صره ایران  سفی،محا سرائیلی ها با  .(154: 1382)لاج یو سوی دیگر ا ستفاده از البی از  ا

صویب قوانینی  سنای آمریکا پرداخت، ت ضد ایرانی در کنگره  و  صویب قوانین  قدرتمند یهود در آمریکا  به ت

ـــکارا را به تهران مخابره نماید که منافع و  نظیر قانون داماتو با رویکرد تحریمی، از آن جمله اند تا این پیام آش

ـــ تل آویو در هم تنیده اس ت متهم  نمودن ایران به نقض گسترده ی لقوق بشر، لمایت از روابط واشنگتن ـ

ـــم، برهم زنندۀ امنیت منطقه و تالش در جهت براندازیدولت های منطقه اتهاماتی بودند که جمهوری  تروریس

شد  سالمی از ابتدای انقالب با آنها مواجه بود، لکن در این دوره بر لعم و کیفیت این اتهام ها افزوده  )رکن ا

 .(1389،154رضایی،و  آبادی

در  معموع، آغاز فرآیند صلح میان اعراب و اسرائیل و التمال موفقیت آن موجب شد تا نیاز سابق اسرائیل به 

ست  سیاری از د شورهای عربی مرتفع گردد. ب ایران در چار چوب دکترین پیرامونی بن گورین در مواجهه با ک

سرائیلی بر این باور بودند از آن عا که برقراری صلح با کشورهای عربی غیر ممکن  است در نتیعه اندر کاران ا

صلح ا  شان داد که برقراری  صلح مادرید ن سرائیل باید پیوندها و ارتباطاتش با ایران را ادامه دهد. اما مذکرار  ا

اعراب غیر ممکن نیسـت. از این زمان اسـت که اسـرائیل رویکرد جدیدی نسـبت به جمهوری اسـالمی اتخان 

صومت با ایران به طور نمود.  شده و خ سرائیل تلقی  سالمی ایران به عنوان مهم ترین تهدید برای ا جمهوری ا

ستای  ساس در انزوا قراردادن ایران )دقیقا در را سرائیل در این منطقه بر ا سیاست خارجی ا شکار بیان گردید.  آ

 .(1389:155)لاج یوسفی،سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران( قرار گرفت
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 وره سوم : د

ـــپتامبر آمریکا تالش کرد خاور میانه را به کانون بازدارندگی مورد نظر خود 11بعد از لادثه  تیدیل کند،  س

ی می سـپتامبر نه روسـیه، بلکه دولت ها وگروه ها 11مقامار دولت بوش اصـلی ترین دشـمن آمریکا پس از 

شتند. دالی ضربه زدن به منافع آمریکا و متحدان آن را دا صد  ستند که ق سته ای بل مخالفت آمریکا با دان رنامه ه

ست ایران از جم آمریکا در منطقه مورد توجه قرار داد.ایران و ایران را باید با توجه به موقعیت  شور های ا له ک

کا در جهت بر موفقعیت یا عدم موفقیت ســیاســت های آمریکا دارد. در این راســتا، تالش آمریکه تاثیر زیادی 

ین مسئله در و بزرگ نمایی ا های هسته ای ایران با بمب اتمی،گروه های تروریستی،پیوند زدن مسئله فعالیت 

ــانه ای در جهت تحقق رویکرد مبارزه با افزایش قدرر ــطح نظام بین المللی از طریق ابزارهای رس ایران در  س

 .(48:1389سطح منطقه و بین المللی صورر می گیرد)سعادپور،

ه دولت بوش درصدد انتقام جویی و تنبیه لامیان و طرفداران القاعده بود سپتامبر هنگامی ک 11پس از لمالر 

ی ها را با شعار پس از افغانستان نوبت عراق و سپس ایران به لمله ، مقامار اسرائیلی می کوشیدند تا آمریکای

ــویت   .(192:1396نظامی وا دارند .)لطفیان، ــته ای ایران و با وجود عض ایران در با مطرد گردیدن پرونده هس

ــان قرارداد  1آژانس بین المللی انرژی اتمی ــازی های ایران در زمینه فعالیت های  NPT2و امض ــفاف س و نیز ش

هسته ای، اسرائیل سیاست خارجی و امنیتی خویش را در قالب امنیتی سازی جمهوری اسالمی ایران و فعالیت 

سته ای آن و تالش برای انزوای ایران مورد توجه قرار د سبت  ادهای ه سرائیل ن شت ا این امر از نگرانی و بردا

ــته ای که تا لد  ــته ای در خاور میانه و برقراری توازن هس ــته ای و ظهور یک قدرر هس به تهدید ایران هس

زیادی ممکن اســت با بر هم زدن موازنه قوای موجود، موقعیت اســرئیل را در معموعه امنیتی خاورمیانه دچار 

 .(118: 1397)زبردست ،چالش نماید نشأر می گیرد 

کردن  با مطردتهدید وجودی عبارر است از هرگونه خطر و تهدید علیه امنیت ، بقان و موجودیت یک کشور 

سلیحار اتمی دست یا سعی دارد که اگر ایران به ت سرائیل در طرد این موضوع  بد ،بی بحث تهدید وجودی ،ا

نامه های هسته ای تردید آن را برای نابودی اسرائیل به کار می گیرد در راستای این استراتژی، رژیم اسرائیل بر

ــیعی را علیه ایران آغاز کرده،و نظامی ایران را بهانه قرار داده و تبلیغار و فع ــ الیت های وس ــیاس ت، با این س

ــکنی  ــت آوردن لمایت بین المللی ،جهت کارش ــرائیل به دنبال به دس ران و در علیه تعامالر بین المللی ایاس

 .(1391،173قاسمی :و )برزگر نتیعه انزوای ایران است

سال  سته ای ایران 2003از   شد و لتی قبل از IAEAدر  میالدی پرونده ای بنام فعالیتهای ه آن غرب و  باز 

انیوم قصــد به خصــوص  ایاالر متحده و اســرائیل بر این مدعا بودند که ایران با اســتفاده از  غنی ســازی اور

ل توانمندی به دلی یدستیابی به سالد هسته ای را دارد ، در همین راستا، ایران به ساخت کالهک های هسته ا

 د خورد. تالش می شود فعالیت های هسته ای ایران  با فعالیت های نظامی پیونهای موشکی اش متهم شده و 

شدن ایران را تهدیدی جدی برای امنیت  سرائیل،اتمی  صمیم گیر در ا سرائیلی و نهادهای امنیتی و ت مقام های ا

سرائیل و اهدخود می دانند . شمنی های ایران با ا شاره دارند که به دلیل د ضوع ا اف جاه طلبانه آنها به این مو

منطقه ای ایران ،دسترسی تهران به تسلیحار اتمی تهدیدی جدی برای اسرائیل و شکست سیاست پیشگیرانه 
                                                           

1 . International Atomic Energy Agency 
2 .Non Proferation Treaty 
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شگران منطقه ای به توانمندی اتمی  سترسی کن سرائیل از د ساس آن ا ست که برا تل آویو و البته دکترین بگین ا

ــی  جلو گیری کند، ــترس ــته ای تهدیدی وجودی با توجه به وجود این نوع تفکر که دس ایران به توانمندی هس

صورر ناکامی تحریم ها در  شاره دارند که در  ضوع ا سرائیلی ها به این مو سیاری از ا ست، ب برای این رژیم ا

سته ای ایران، شد . توقف برنامه ه سلح انعام لمله نظامی بهترین راه لل ممکن می با آنها معتقدند که ایران م

ــته ای نه  ــلیحار هس ــرائیل در مقابل گروه های به تس ــمار می رود بلکه توانایی اس تنها تهدید وجودی به ش

همچون لزب اهلل و لماس را کاهش خواهد داد، وهم چنین اعتقاد دارند که ایران به قدرر تهاجمی در منطقه 

ن تبدیل می شــود و در صــدد گســترش نفون خود در منطقه خاور میانه برخواهد آمد، ودســترســی ایران به ای

 .(200:1393ثمودی پیله رودی،و  تسلیحار، گزینه های بازدارندگی اسرائیل را کاهش خواهد داد)معیدی

سرائیل   برای عملی کردن برنامه های خود علیه ایران کوشش می کند تا ایران و فعالیت های هسته ای آن را  ا

تهدیدی برای صـــلح وامنیت بین المللی و همچنین برای بقای خود جلوه دهد ،به عبارر بهتر، مســـئله القای 

عملیاتی نمودن اهداف بعدی  ترس، هراس از ایران در ســطود بین المللی، به عنوان پیش نیاز و زمینه ای برای

 مخالفت و موضع خصمانه اسرائیل نسبت به برجام، .(174:  1391،قاسمیو اسرائیل به شمار می رود )برزگر 

سته ای تا پذیرش برجام، شدن برنامه ه شکار  ست وزیر این رژیم بنیامین نتانیاهو، بارها  از زمان آ از طرف نخ

پیش می رود(و امنیت اسرائیل، به سمت هسته ای شدن سریع تر یران تکرار شد) توافق بد( که به موجب آن )ا

ـــت)المدی  ـــته ای بوده اس منطقه و جهان را تهدید می کند ،محور ثابت اظهارار نتانیاهو علیه توافق هس

ــلی ایران و برجام 159:1395، ــمن اص ــرائیل که به عنوان دش ــوی اس (. اما علیرغم همه ای این تالش ها از س

نه تنها نتوانست جلوی موفقیت در مذاکرار و دستیابی به آن را  اما تا زمان اعالم توافق برجام، شناخته می شد

نتیعه این وضعیت،  بگیرد بلکه همانند گذشته نتوانست لساسیت های منطقه ای بر علیه ایران را نیز برانگیزد

المللی تا قبل از تصــویب و  انزوای روز افزون رژیم اســرائیل در بین کشــورهای منطقه و لتی در ســطح بین

 .(21:1396 ،اجرای برجام بود )یاری

گ اندازی و مانع ، سیاست این رژیم به  سن2013وامبر ن 24از این رو با امضای برنامه اقدام جامع مشترک در 

شنگتن ـــــ تل آویو در پرتو اختالف  سته ای تغییر یافت به طوری که روابط وا شی برای برای مذاکرار ه ترا

سرائیل به سردی  ـــ نخست وزیر ا نظرهای آشکار میان باراک اوباما ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو ـ

ست جمهوری ، گرائید سیار  2016انتخابار ریا سرائیل ب امپ در بود اعالم لمایت دونالدترمهم آمریکا برای ا

سرائیل و نیز ایده هایی همچون، انتقا طی رقابت انتخاباتی خود از ل پایتخت از تل آویو به بیت المقدس و نام ا

ــته ای  بعنوان فاجعه ای  که باید هر چه زودتر از بین برود  القا می کرداین باور را به نهن  ،بردن از توافق هس

سبت به کلینتون  ستکه گزینه ترامپ ن سرائیل بهتر ا پیروزی نامزد جمهوری خواهان در برا و این رژیم  برای ا

عنوان به و راهیابی او به کاخ سفید دونالد ترامپ  پیروزی  با  . (59:  1395)المدی ،  می کردتالش  انتخابار

سبت سرائیل و نهادهای البی گر آن در آمریکا ن توافق هسته ای مخالفت به  ریاست جمهوری ایاالر متحده ، ا

صمانه  ضع خ ستی علیه بر آنهاو مو صهیونی شتری بخود گرفت نخست وزیر رژیم  صطاللاتی شدر بی جام، ا

شود»، «توافق بد»همچون  شدن ، پیش بده می  سته ای  سمت ه سریعتر به  سرائیل، منطقه و » و « ایران  امنیت ا

ـــته ای « جهان را تهدید می کند بود. ترامپ خود نیز بارها در جریان مبارزار انتخاباتی خود، توافق جامع هس

ــالمی ایران را  ــته ای ایران، توافقاریکی »قدرر های جهانی با جمهوری  اس ، «از بی معنی ترین به توافق هس

ــت خارجی» ــیاس ــته ای منعقد نموده ایم می »و « فاجعه س اینکه ایرانیان به لماقت اوافقی که ما در مورد هس
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یکی از اولویت های وی پس از روی کار « مذاکره معدد»دانســـته، اظهار نمود که مختل نمودن آن یا « خندند

 (. 2: 1397یاری، آمدن خواهد بود )

سرائیل در آمریکا همچون آیپک ست جمهوری ترامپ نهادهای البی گر ا ــــ کنگره یهودیان   اما در دوران ریا

سایمون ویزنتال ضاعف کردند تا با  1آمریکا مرکز  ستی آمریکا، تالش م صهیونی سازمان  کمیته یهودیان آمریکا، 

باما، ایاالر متحده آمریکا را از توافق هســته ای خارج تاثیر گذاری بیشــتر بر دولت ترامپ نســبت به دولت او

 کنند که در نهایت موفق به این کار شدند. 

رجام( این بود مبنی بر متقاعد کردن دولت ترامپ  برای خروج از برنامه جامعه اقدام مشـترک )بقدام اسـرائیل ا

قر می یک کنفرانس خبری از بنیامین نتانیاهو، نخســـت وزیر رژیم صـــهیونیســـتی، ط 2018آوریل  30که در 

ه هسته ای وزارر دفاع اسرائیل، مدعی شد که دستگاه جاسوسی موساد، مقادیری زیادی از اسناد آرشیو برنام

الد ترامپ را ســرقت کرده و آنرا مهمترین دســتاورد اطالعاتی تاریر اســرائیل معرفی کرد، بر همین اســاس دون

ــان داد  ــخنرانی نتانیاهو نش ــته ای موجه بودهاعالم کرد که س ــت و با بی  که انتقاد او )ترامپ( از توافق هس اس

ید کرده بود تای به برجام  ندی ایران را  پایب بارها  به آژانس بین المللی انرژی اتمی که  تاریر  توجهی  س  8در 

ج کرد. او نیز رسما   کشورش را بطور یک جانبه از توافق هسته ای میان ایران و شش قدرر جهانی خار 2018

به موجب  همزمان با خروج از برجام، فرمانی را امضــان کرده که بر اســاس آن تحریم های هســته ای ایران که

ریق دستورار برجام تعلیق شده بودند، طی یک دوره زمانی معددا   اعمال شود. او همچنینی تالش کرد تا از ط

ـــرکت ها و بانک های اروپایی و ـــیایی که  با ایران تع اجرایی و تحریم های جدید برون مرزی، ش امالر آس

ستم مالی آمریکا منع کند و بدین ترتیب ایران را معبور کند  سی ه دوباره برای کتعاری دارند را از دسترسی به 

 ( .51، 1398، بصیریو  جوانشیریضوع هسته ای پای میز مذاکره با ایاالر متحده آمریکا بنشیند )ولل م

یگیری برنامه پبه مساله هسته ای جمهوری اسالمی ایران، ایران در سایه  بر اساس نهنیت امنیتی اسرائیل نسبت

ای دستیابی ایعاد تأسیسار چرخه کامل سوخت هسته ای برای غنی  سازی اورانیوم در سطح باال زمینه الزم بر

 یهودی ـ»به ســالد هســته ای را فراهم ســاخته که هدف اصــلی آن محور نســل کشــی و از بین بردن تمدن 

ی منعر و است . از طرفی دیگر ایران هسته ای به تشدید رقابت تسلیحاتی در سطح منطقه ای و جهان« مسیحی

س صر و عرب ضور دیگر بازیگران منطقه همچون م ساختن توازن منطقه به نفع ایران، به ل تان در ضمن متحول 

ست. اینگونه دومینوی هسته ای در نهایت موجودیت ا شده ا سرااین عرصه رقابتی منعر   ئیل( را با ین رژیم )ا

ـــرائیل و  تهدید بنیادی مواجه می نماید و در دراز مدر عالوه بر امنیت نظامی، با کاهش روند مهاجرر به اس

سازد. سرائیل  را نیز متاثر می  شدید مهاجرر معکوس، امنیت اجتماعی ا سرا بلکه ت ساس ا ئیل تالش بر این ا

عالیت های نظامی ران، فعالیت های صلح آمیز هسته ای یاران را با فکرده است تا با امنیتی سازی مسئله هسته ای

سبت به تهدی سرائیل ن ستیابی ایران، به توافق هسته ای، الساس نا امنی ا سطح پیوند دهد. در واقع د د ایران تا 

چالش  از سطح امنیت هستی شناسانه یا وجودی ارتقا یافته است و جایگاه ایران در دستور کار امنیتی اسرائیل

 . (127: 1391،تامنیتی ـ کانون منطقه ای یا تهدید نامتقارن به سطح تهدید وجودی رسیده است )زبردس

                                                           
1 . Simon wisenthal 
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ــی و جنعال برانگیز، به  ــیاس ــعی س ــرائیل، غرب )آمریکا( با اتخان موض ــازی، اس ــاس دکترین امنیتی س بر اس

ست.  سته ای پرداخته ا ستیابی ایران به توان ه صل از د سته ای بزرگنمایی تهدید لا سرائیل، ایران ه از نظر ا

مهمترین عامل و تحریک کننده بی ثباتی در منطقه است . اسرائیل تالش کرده است تا با شکل دهی به اجماعی 

سار و افکار عمومی در  سا سانه های گروهی و تحریک نمودن ال سیع و ر ستفاده از تبلیغار و جهانی و با ا

سطح جهان، شورهای منطقه و نیز در  سرائیل بلکه  درون ک سته ای را نه تنها تهدیدی برای منافع ا خطر ایران ه

خطری برای منافع آمریکا و جهان جلوه دهد که نظم و وضـــعیت فعلی منطقه و جهان را بر هم خواهد زد. 

اسرائیل با سیاست بازدارندگی از طریق در انزوا و بن بست قرار دادن جمهوری  اسالمی ایرن، هزینه هسته ای 

 .(119:1397، همان منبع)ا برای ایران به شدر افزایش داده است شدن ر
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 نتیعه گیری 

مبنای دو بر  که روبرو بوده اســتروابط دو کشــور جمهوری اســالمی ایران و رژیم اســرائیل با روند خاصــی 

سرائیل از زمان . استماللظه قابل « تداوم»و « تغییر»ویژگی  به علت روابط خصمانه ای که بین ایران و رژیم ا

 . از اینبخشیده است« تداومی» ویژگیشکل گیری جمهوری اسالمی به وجود آمده است روابط دو کشور را 

سبت به ایران همواره از ماللظار ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و نظامی  دیدگاه سرائیل ن ست خارجی رژیم ا سیا

ـــبت به تأثیر پذیرفت ـــت. در این ارتباط دامنه ای از متغیرهای گوناگون به ویژه رویکرد مذهبی ایران نس ه اس

سعه توانمندی های نظامی و تکنولوژیک و بویژه در لوزه توانمندی های دفاعی و نفون منطقه ای   سرائیل، تو ا

 .ایران قابل تشخیص است

سالمی ایران شکل گیری انقالب ا سرائیل در  ، جنگ ایران وعراقو در دوران  در دهه اول  ست خارجی ا سیا

لکایت از آن دارد که اسرائیل تمایل به ارتباط و همکاری  برخی شواهدعلیرغم قطع روابط طرفین مورد ایران 

ست، شته ا سویبرخی مدارک به بر  که می توان بنا با ایران را دا سال تعهیزار نظامی به ایران  از  سرائیل  ار ا

سین را یک تهدید  صدام ل سرائیل در آن زمان لکومت وقت عراق یعنی  شاره کرد و از طرفی دیگر از نظر ا ا

ایران نیز با شعار راه قدس از کربال می گذرد از  و مقابله با آن در اولویت قرار داشت.جدی در نظر می گرفت 

میالدی تغییرار مهمی در عرصــه بین  90در دهه  یل پرهیز می کرد.ئمواجه مســتقیم و تشــدید منازعه با اســرا

المللی و منطقه ای رخ داد که باعث تغییر در سیاست خارجی اسرائیل نسبت به ایران گردید، پایان جنگ سرد 

سطح  سرائیل و اعراب در  صلح بین ا سطح بین المللی وآغاز فرآیند  شوروی در  شی  از این  منطقه ایو فروپا

شی نظام بین الملجمله اند شکل گیری نظم نوین جهانی به رهبری آمریکا گردید و ، فرو پا لی دو قطبی باعث 

قدرر برتر در منطقه خاورمیانه تبدیل شـــد که این امر باعث تســـهیل در روند مذاکرار صـــلح به به تبع آن 

 لی ها القا می کرد که دسترسی به صلح باخاورمیانه گردید، از طرف دیگر مذاکرار صلح این باور را به اسرائی

سرائیل به  طرف های فلسطینی و همسایگان عرب قابل لصول است و طبق دکترین پیرامونی بن گورین نیاز ا

سرائیل  کشورهای عربی اهمیت خود را از دست می داد. ایران در مقابله با  در این مقطع زمانی اغلب مواضع ا

ن به مخالفت با روند مذاکرار صلح از مهمترین موضع گیری های ایران می توا علیه ایران لالت سلبی داشته،

سطینیان نمی شاره کرد وآن را در جهت تامین لقوق فل ست،  در دهه  ا سبت  90دان سرائیل رویکرد جدیدی ن ا

شده و خصومت  سرائیل تلقی  سالمی ایران اتخان نموده و ایران به عنوان مهم ترین تهدید برای ا به جمهوری ا

 .شکل گرفتدر انزوا قرار دادن ایران  بر مبنای مقطعقدامار اسرائیل در این ابا ایران به طور آشکار بیان گردید 

ست ا سرائیل توان ضد ایرانی نظیر قانون داماتو با رویکرد تحریمی ا ز طریق البی های یهودی در آمریکا قوانین 

سرائیل علیه ایران  ساند از دیگر اقدامار ا صویب بر سنای آمریکا  به ت در این دوره متهم علیه ایران در کنگره و

ـــر، ـــم و برهم زننده امنیت منطقه از دیگر اتهاماتی بود که  کردن ایران به نقض لقوق بش لمایت از تروریس

 اسرائیل علیه ایران مطرد می کرد. 

سپتامبر  سته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ، 2001بعد از تحوالر یازده  شدن پرونده ه و مطرد 

ست خارجی  سرائیل مطرد سیا این رژیم در قبال ایران متحول گردیدو ایران به عنوان تهدیدی وجودی برای ا

ـــی در  گردید. ـــته ای ایران به عنوان ابزار و کاتالیزوری برای ایران هراس از آغاز این دوره تا کنون فعالیت هس

سرائیل برای وارد کردن فشارمنطقه و  ستفاده رژیم ا های بین المللی بر ایران مورد یک تهدید بین المللی مورد ا
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ضوع  ست های منطقه ای ایران در لمایت از جبهه مقاومت نیز در این مو سیا ست البته  ستفاده قرار گرفته ا ا

ــته ای را بیش از پیش افزایش داده  ــتیابی ایران به تکنولوژی هس ــت که این روند هزینه دس تاثیر گذار بوده اس

ــت. ــرااگرچه  اس ــالمی در دوره جنگ ایران وعراق و در دهه روابط ایران و رژیم اس  90ئیل بعد از انقالب اس

سال  سپتامبر در  شدر آن بعد از لادثه یازده  شته اما میزان و  افزایش یافته به  2001میالدی لالت خصمانه دا

سال سایه میان ایران و نوعی که در  شاهد یک جنگ در  سوریه  های اخیر ما  ستیم که نمود  آن را  این رژیم ه

ــاخت های  ــیســار و زیر س ــتیم ویا اینکه هر کدام از طرفین دیگری را متهم به خرابکاری در تاس ــاهد هس ش

شته اما در دوره اخیر  سلبی دا سرائیل علیه ایران لالت  شتر اقدامار ا صادی می کنند. اگر در دو دوره اول بی اقت

 اقدامار ایعابی نیز به آنها اضافه شده است .
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 : منابع فارسی 

 . 72، راهبرد اسرائیل درمورد برجام، مطالعار راهبردی شماره 1395ـ المدی، ولیده ، 

سعیده، -  ست "، 1393امیدی، علی، مرادی فر،  سیا صلنامه پژوهشی  سته ای ایران، ف سازی امنیتی فعالیت ه بر

 .4، دوره سوم، شماره "جهانی

تحلیلی بر روابط ایران ورژیم صهیونیستی در دوره پهلوی: توازن "، 1392آرائی، ولید، نعف پور، شعبان، -

  . 56، فصلنامه تاریر روابط خارجی، شماره "یا وابستگی

فصــلنامه  صــهیونیســم مذهبی و نقش راهبردی آن در ســیاســت خارجی اســرائیل،"، 1393آهویی، مهدی، -

 .66، شماره "مطالعار راهبردی

، فصلنامه روابط  "استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران "ـــ برزگر  ، کیهان ، قاسمی ، مهدی ،

 .1،  شماره 5خارجی سال 

ــ  توسلی رکن آبادی، معید، رضایی، نیما ،  تاثیر ساختار لزبی در سیاست خارجی اسرائیل در قبال "، 1389ـ

 . 3سیاسی و بین المللی، ش ، فصلنامه تحقیقار "جمهوری اسالمی ایران

ــ جوانشیری، امیر صدرا، بصیری، محمد علی،  مقایسه نقش البی اسرائیل در سیاست خارجی ایاالر  "،1398ـ

، "متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالت ترامپ با تاکید بر توافق هســته ای با جمهوری اســالمی ایران

 . 16فصلنامه مطالعار بین المللی، سال 

ـــ لاج یوسفی، امیر محمد،  ، تهران ، دانشگاه امام "ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه "، 1382ـ

 صادق  )ع( .

 . 3فصلنامه نگین ایران، شماره  "راهبرد اسرائیل در جنگ ایران و عراق"، 1381ـ لسینی مقدم، محمد، 

 مطالعار راهبردی ، سال نهم، شماره سوم.، فصلنامه "تبار شناسی مطالعار امنیتی"خلیلی، رضا،  - 

 .موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(، 15،ج "صحیفه امام"،  1368)ره( ، ،1378،رود اهلل ،خمینی  -

سید رود اهلل ،  سطین از دیدگاه امام خمینی)"، 1382ـــــ خمینی ،  شر آثار امام  ،" (رهفل سه تنظیم و ن س مو

 .  )ره(خمینی

 . (ره)، موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی 15ج ،"امام صحیفه"،  1389رود اهلل ، ـ خمینی ، سید 

( ، تهران ، 1357ـ  1327، بررسی روابط رژیم پهلوی و اسرائیل ، ) "ارتباط ناشناخته"،  1384ـ زارع ، رضا ، 

  .موسسه مطالعار تاریر معاصر

سرائ"، 1397زبردست، میالد، - ، فصلنامه پژوهش ملل ، "یل در قبال محور مقاومتسیاست خارجی و امنیتی ا

 .35دوره سوم ، شماره 
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ـــ سعاد پور ، کاظم ، اجتهادی ، سعیده ،  نگرش  امنیتی غرب و تهدیدار بین المللی پس از جنگ  "، 1389ـ

 ." سرد

ـــ سنائی ، اردشیر ،  اسالمی بررسی جایگاه ایدئولوژی و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری "،  1391ـ

 5، فصــلنامه علمی مطالعاتی روابط بین الملل، دوره "ایران با نگاهی به بحران های چچن، بوسـنی و فلسـطین

 ، پاییز. 19شماره 

 . 12، خردنامه، شماره "ایران و اسرائیل از همکاری تا منازعه "، 1393ـ شهبازی، الهام، 

سماعیل ، مهدی زیبایی ،  ست"،  1381ــــ عبدالهی،ا سرائیلبرآورد ا سه فرهنگی مطالعاتی و "راتژیک ا س ، مو

 تحقیقار بین الملل ابرار  معاصر تهران . 

ـــ قانون، مرتضی،  دیپلماسی  پنهان، جستاری در روابط ایران و اسرائیل در عصر پهلوی با مروری بر "، 1381ـ

 ، تهران، طبرستان ."پیشینۀ تاریر یهودیان ایران

 .1379، تهران کیهان، "لحپشت نقاب ص"، 1388ـ کریمی محمد ، 

ـــ کیوان لسینی ، اصغر ، زارعی هدک ، معصومه    یازدهم سپتامبر و تبدیل تهدید ایران به تهدیدی "،  1391ـ

 .(1، فصلنامه سیاست بین الملل، سال اول، شماره )"وجودی برای اسرائیل و البی مدافع آن

سطینیه،  سار فل ـــ موسسه الدرا ستیساختار دولت "، 1384ـ ، ترجمه علی جنتی، موسسه فرهنگی "صهیونی

 مطالعار و تحقیقار بین المللی ابرار معاصر تهران . 

سعیده ،  سرائیل و برآورد تهدید امنیتی آن برای خاورمیانه "، 1396ــــ لطیفیان،  صلنامه "دیدگاه راهبردی ا ، ف

 .1، شماره 47سیاست، دوره 

تالش های رژیم صهیونیستی برای برنامه هسته ای  "، 1393علیرضا، ، محمد رضا، ثمودی پیله وری، ـ معیدی

 . 10،  شماره "ایران بعنوان یک تهدید امنیتی

  .، تهران ، انتشارار آوای نو" روابط خارجی ایران )بعد از انقالب اسالمی("،  1382ـ ولدانی ، اصغر ، 

ـــ یاری، السان،  ـــ  بر جام و پیامدهای سیاسی سیاست ایاالر متحده آمریکا در قبال"،  1397ـ ، "امنیتی آنـ

 فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی، سال نهم، شماره سی و پنا .


