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چکیده
مطالعة کانونهای بحرانی بیانگر آن است که بسیاری از آنها ،هدفمندانه ایجاد شدهاند .از مصادیق
عینی این کانونها ،رژیم صهیونیستی است .جنایات این رژیم تنها در قبال مسلمانان فلسطین
نبوده بلکه پیروان تمام ادیان را نشانه گرفته و ادعای دینی آنان فقط یک بهانه و توجیه بوده
است؛ اما جریان بیداری اسالمی از دسامبر سال  ،5232صهیونیستها را در ترس و انفعال عجیبی
فرو برد .آنان برای مقابله با این وضعیت به کمک طراحان اروپایی و آمریکایی ،درصدد تغییر
جهت و محتوای انقالبها برآمدهاند و تالش کردند اختالفات شیعی -سنی را پر رنگ نمایند و
گروههای تروریستی همچون داعش تأسیس کنند .نکته جالب توجه ،اشتراک در افکار ،رفتارها،
رویهها و مبانی دینی -عقیدتی رژیم صهیونیستی و داعش است که اتفاقی بودن این اشتراکات
را غیر منطقی مینمایاند .در این مقاله با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و گردآوری اطالعات
به شکل کتابخانهای در پی شناخت اشتراکات داعش و رژیم صهیونیستی در مبانی فکری ،اهداف
و اقدامات تروریستی هستیم .سه سناریوی کشمکش ،همکاری و تداوم اتحاد طبیعی برای این
دو متغیر قابل اشاره است که با توجه به نشانههای موجود محتملترین سناریو ،استمرار اتحاد
طبیعی بین آنان است.

کلید واژها :اقدامات تروریستی ،داعش ،رژیم صهیونیستی ،وجوه اشتراک ،مبانی فکری
� .نویسنده مسئول :استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران .ایران ،تهران.
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بیان مسئله
شـرایط منحصر به فرد غرب آسیا در حوزة انرژی و نیز رشد و نمو اسالم به عنوان دینی
با اندیشـهها و ارزشهای ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتعماری ،موجب شده است تا نظام
سلطه طرحهای ویژه ای را برای سلطه بر این منطقه طراحی و اجرا نماید .از اقدام نظامی
مستقیم گرفته تا تجزیه کشورها و یا ایجاد جنگهای قومی و فرقهای برای مشغول کردنِ
منطقه به بحرانهای داخلی و عقب ماندن از پیشـرفت و توسـعه و نیز ترویج دموکراسی
غربی برای تهیســازی ملتهای منطقه از ارزشها و الگوها و برنامههای اســالمی را به
کار گرفته اسـت .تأسـیس رژیم صهیونیستی از مهمترین کارکردهای غرب در این عرصه
بوده اســـت کـه در چند دهه اخیر نقش حافظ منافع نظام ســـلطه را در منطقه ایفا کرده
اســت .از ســال  ،)5913( 2757یعنی از آغاز بیداری اســالمی در کشــورهای عربی روند
جدیدی در منطقه شـکل گرفته و آن رشـد و گسترش گروههای تکفیری و تروریستی با
عناوین مختلف اسـت .در این میان ،نام داعش بیش از سـایر گروهها بر سـر زبانها آمده
اسـت .بسیاری از جریانهای تکفیری ˚ تروریستی با آن بیعت کرده و تحت امر آن قرار
گرفته اند .روند رفتاری داعش در منطقه از جمله در عراق و ســوریه نشانگر آن است که
مأموریتی از پیش طراحی شـده برای آن در نظر گرفته شـده است که شباهت بسیاری به
رفتارها و اقدامات صـهیونیسـتها دارد .مقابله با جبهه مقاومت ،نابودسازی منابع منطقه،
زمینهسـازی برای حضور نظامی غرب در منطقه ،ایجاد تفرقه و شکاف در جهان اسالم و
بَد نام کردن اسالم در صحنة جهانی و در نهایت ایجاد حاشیة امن برای رژیم صهیونیستی
از کارکردهای اصلی داعش است که مشابه رفتارها ،تحرکات و اهداف رژیم صهیونیستی
اســت .لذا شــناخت اشــتراکات داعش و رژیم صــهیونیســتی در مبانی فکری ،اهداف و
اقدامات تروریستی ،برای تبیین سناریوهای پیش روی این دو پدیده ضروری است.
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مبانی نظری
در باب مبانی نظری مربوط به داعش و رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه هر دوی آنها
دارای بیشترین ابعاد ایدئولوژیک هستند ،رفتارهای آنها بر اساس آن ،قابل تعریف است.
ایدئولوژی سیاسی نوعی تفکر سیاسی است که بر مبنای برخی اصول اولیه از پیش پذیرفته
شده شکل می گیرد ،اصولی که از نوعی جزمیت و قطعیت برخوردار بوده و از هر گونه
انتقادی مصون است .این واژه در اصل واژهای فرانسوی و به معنای ،علم یا مطالعه ایدهها
بوده و سپس معنای بینالمللی و مهمتری پیدا کرده و در مقام داللت بر مجموعهای از
باورها و رفتارها که با یکدیگر ارتباط دارند به کار رفته است (پالسناتس ،5909 ،صص-2
 .)5معنای اصطالحی خاص ایدئولوژی عبارت است از سیستم فکری که شکل و طرح
کلی رفتار انسان را تعیین میکند و به عبارت دیگر ایدئولوژی یک سلسله آرای کلی
هماهنگ دربارة رفتارهای انسانی است (مصباح یزدی ،5965 ،ص .)9واژه ایدئولوژی
ترکیبی از «ایده» و «لوژی» است و در نخستین کاربرد به معنای دانش «ایده شناسی» یا
«علم مطالعه ایدهها» بود .اصطالح ایدئولوژی ،نخستین بار در سال  5036میالدی توسط
دوستوت دوترسی 5استفاده شد .وی متعلق به کانون متفکران فرانسوی عصر روشنگری
بود .این واژه در بستر دانش جدید و برای درک و بیان «ریشه اندیشهها» وضع شده بود؛
اما مدلول آن به مجموعة اندیشهها ،ارزشها و پندارهایی گفته میشد که به جامعه و تاریخ
مربوط بوده و فرد یا گروه خاصی حامل آن هستند .ایدئولوژی نزد مارکسیستهای اولیه،
نخست به مفهوم آگاهی کاذب و مسخ شده طبقهای خاص درباره مسائل اجتماعی بود
ولی به مرور زمان بار معنایی منفی آن کم شد ،سپس مفهوم جامعهشناختی و بیطرفانهای
یافت و به مجموعة اندیشهها و پندارهایی گفته میشد که تودة مردم درباره جامعه دارند
(سبیال ،5917 ،صص.)522-529

Destute De Tracy
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نقاط اشتراک رژیم صهیونیستی و داعش
بررسی کارنامة رژیم صهیونیستی و داعش در ابعاد فکری ،اهداف و رفتار ،نشانگر نقاط
اشتراک قابل توجهی میان آنان است که همین امر همگرایی آنان را آشکارتر میسازد .از
آنجا که اقدامات داعش در نهایت به تحقق خواست صهیونیستها در بحرانسازی در
منطقه و حفظ امنیت این رژیم منجر میشود ،چنانچه ساخته صهیونیستها تلقی نشود،
باید دست کم یکی از اقمار و ابزارهای مهم صهیونیستها در منطقه قلمداد گردد .در ادامه
وجوه اشتراک این دو در سه حوزة مبانی فکری ،اهداف و روشها مورد پردازش قرار
میگیرد.
مبانی فکری
الف– مهاجرت سیستماتیک :تأمل در اظهارات و نوشته های سران داعش و رژیم
صهیونیستی حاکی از نقاط اشتراک فراوان در مبانی فکری آنان است .مهاجرت
سیستماتیک ،خود برتربینی ،تشکیل حکومت ،تفرقهافکنی و در حاشیه قرار دادن مسئله
فلسطین از جمله شباهتهای کانون اندیشههای این دو تفکر است.
در ایدئولوژی داعش ،بر اساس نقلقولی از خلیفه دوم ،به ترتیب «خالفت ،جماعت،
امارت ،اطاعت»  ،نقش اساسی را در تشکیل حکومت خود خوانده آنان ایفا میکند .به
عالوه آنان بر اساس حدیثی نقل شده از پیامبر ،جماعت ،سمع ،اطاعت ،هجرت و جهاد
را مبنای تفکر کالن خود معرفی میکنند ( Islamic State (ISIS) Magazine,

 .)2014,Dabiq - Issueبه همین دلیل است که با اهمیت قائل شدن به بحث هجرت،
تبلیغات خود را بر این موضوع متمرکز کرده و از مخاطبان خود میخواهند از آنجا که
شام ،اولویت محوری در تأسیس خالفت دارد به این منطقه مهاجرت کنند و در این زمینه
یکی از شمارههای نشریه اختصاصی خود به نام دابق 5را به این مهم اختصاص دادهاند
-5گفتنی است که دابق ،نام یکی از شهرها در شمال سوریه است که محل جنگ سلطان سلیم اول پادشاه عثمانی با
حکومت های مملوکی در سال  5156میالدی بوده است .این نبرد باعث پیروزی عثمانی و فتح حلب و تصرف
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(شماره  .)4به نظر میرسد که آنها نیز همانند صهیونیستها به دنبال جمعیتسازی و
گرد هم آوردن نیروهای هم فکر با خود از سراسر جهان هستند .در این زمینه ،مهاجرت
سیستماتیک و گسترده یهودیان به فلسطین اشغالی بینیاز از ذکر مجدد است.
ب – خود برتربینی :یکی دیگر از موارد اشتراک اندیشهای داعش و رژیم صهیونیستی
تفکر نژادپرستانه و خود برتربینیِ آنهاست به طوری که اعتقاد راسخِ دینیِ صهیونیستها
به برگزیده بودن نژاد یهود در دنیا ،سنگ بنای تعصبات نژادی و عامل اصلی انزوای آنها
از دیگر مردمان است .اعتقاد به برتری نژادی قوم یهود در جای جای پروتکلهای آنان به
چشم میخورد .مثالً در پروتکل  51آمده است« :میان قوم ما و غیر یهودیان تفاوتهای
قابل توجهی از لحاظ استعدادها و تواناییها وجود دارد و همین امر موجب شده است که
قوم برگزیده ما از باالترین میزان انسانیت برخوردار باشد و از غیر یهودیان متمایز گردد».
بر اساس اعتقادات یهودیان ،تنها راه هدایت الهی و نجات و رستگاری این است که انسان
یهودی باشد .یهودیان بر این عقیدهاند که تمام دنیا به آنها تعلق دارد و نه مردمان دیگر.
شاهد این مدعا سخنان خاخام «ریچران» است .او در سخنرانی خود که در سال 5163
میالدی در شهر پراگ و در کنار قبر «سیمون بن یهودا» ایراد کرد ،چنین میگوید :اگر ما
یهودیها در دنیا پراکندهشدهایم به این جهت است که دنیا تماماً از آن یهود است (حسینی،
.)5916
در همین حال ،داعش نیز به عنوان یک گروه تکفیری با محدود کردن دایره اسالم به
پیروان اندیشه خود تنها آنان را نماینده اسالم حقیقی میداند و دیگران را مشرک قلمداد
میکند .داعش مدعی است که تنها راه نجات و رستگاری بشر ،تبعیت انسانها از خالفت

دمشق و پیشروی آنها به سمت مصر شد در نهایت موجب گسترده شدن دامنه خالفت عثمانی گردید
( .)www.aljazeera.net, 15 July 2014طبق برخی احادیث ،بین مسلمانان و غیر مسلمانان نبردی در آخرالزمان
در این ناحیه رخ میدهد که به پیروزی نیروهای الهی بر دجال و رومیها منجر میگردد ( http://arabic.cnn.com,
.)14 October 2014
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این گروه است .به عنوان مثال در مجلة شماره  2دابق صفحه  55با عنوان The Flood

آمده است که بسیاری از گویندگان «ال اله اال اهلل» مشرکاند که از جمله مصادیق شرک
آنها ،دعا و توسل است.
ج  -در حاشیه قرار دادن مسئله فلسطین :نکته دیگری که در زمینه اشتراک فکری آنها
قابل اشاره است ،تالش برای در حاشیه قرار دادن مسئله فلسطین هرچند با توسل به
بهانه های مختلف است .مثالً در اندیشه داعش درباره فلسطین میتوان به استناد آنها به
سیره سلف و اقامه دلیل و برهان شرعی برای اینکه فلسطین در اولویت فعالیت آنها
نیست ،اشاره کرد .آنها به بسط خالفت مد نظر خود اولویت میدهند و آزادی فلسطین
را در مرحله پس از ایجاد خالفت در شام و سپس مکه و مدینه میدانند (جلد دوم نشریه
دابق صفحات  9و  .)4این اندیشه در عمل نیز تسری یافته است که مصادیقی برای آن نیز
میتوان یافت .در همین راستا میتوان گفت که موضعِ داعش در جنگ سوم غزه ،سکوت
طوالنی مدت و سپس موضعگیری علنی دربارة آن بود .بر اساس اعالمیهها و فیلمهای
منسوب به داعش ،این جریان تروریستی اعالم کرده است که اولویت آن ،جنگ در عراق
و شام است زیرا بر اساس آیات قرآن ،دشمن نزدیک یعنی منافقان در اولویت مبارزه قرار
دارند .آنان بر عملکرد ابوبکر استناد میکنند که به مبارزه با مرتدین به جای فتح قدس
اولویت داد .در دیدگاه آنان سیرة صالحالدین ایوبی ،مؤسس دولت ایوبیان در مصر و شام
و نورالدین زنگی ،از حاکمان ترک حکومت زنگیان ،درباره مبارزه با شیعیان در مصر و
شام قبل از قدس ،نمونه خوبی به شمار میرود .گفتنی است صالحالدین قبل از ورود به
قدس ،بیش از  17جنگ با شیعیان انجام داد .در آن هنگام از او پرسیدند که چرا اشغالگران
رومی صلیبی قدس را به حال خود گذاشتهای و با این حال با شیعیان مصر میجنگی؟ او
در پاسخ گفت که از این رو با رومیها نمیجنگم که شیعیان از پشت ،قدرت مقابله با من
را دارند .آنها ادعا میکنند تا زمانی که خانوادههایی خاص و حاکمان کافر بر جامعه
اسالمی حکومت می کنند ،قدس آزاد نخواهد شد .عالوه بر این آنان استدالل میکنند که
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خداوند در کتاب خود به ما برای مبارزه با اسراییل دستور نداده است
( .)ammonnews.net,7 October 2014از جمله مصادیق عملی این امر ،موضوع
لگدمال کردن پرچم فلسطین ( )alalam.ir, 23 July 2014و ممانعت از برگزاری روز
قدس (تارنمای فرارو 2 ،مرداد  )5939است.
د– تفرقهافکنی :صهیونیسم بر اساس مبانی اعتقادی خود و بر اساس نگرشی که به جهان
و انسان دارد .بایدها و نبایدهایی را در تبلیغات خویش اعمال میکند ،تفرقهافکنی و ایجاد
جنگ و خونریزی بین کشورها یکی از اصول مسلم تبلیغی صهیونیسم است .از نظر آنان
باید بین کشورها تفرقه ایجاد کرد و آنان را به جنگ و اختالف کشاند تا قدرتشان از بین
برود .از جمله اموری که رهبران صهیونیسم برای برهم زدن اوضاع کشورهای دیگر به
ویژه کشورهای اسالمی برای نابود ساختن نظامهای سیاسی آنان در نظر گرفتهاند ،ایجاد
بینظمی و اختالل در انسجام میان مردم آن کشورها است .صهیونیستها بر این باورند
که باید در بین غیر یهودیان بینظمی ایجاد کرد .در بخشی از پروتکلهای رهبران یهود
آمده است« :ما وظیفه داریم که گوییم (غیریهودیان) را در جایگاه آموزشی قرار دهیم که
در آن تمامی مبانی و قواعد و اصولی که نظام و بنیاد اجتماعی آنها را نابود میکنند فرا
گیرند؛ اما زمانی که ما خود زمام حکومت و قدرت را به دست گرفتیم ،کلیه موادی که
ممکن است افکار جوانان را دگرگون و بیتاب کند از برنامههای آموزشی حذف میکنیم
و جوانان را طوری به بار خواهیم آورد که فرمانبردار حکومت باشند» (عجاج نویهض،
،5909ص.)991
داعش نیز تالش می کند با برجسته کردن جنایات خود علیه شیعیان همانند کشتار آنان و
انفجار و انهدام اماکن مقدس آنان ،همزمان با معرفی خود به عنوان به اصطالح ناجی اهل
سنت ،سیاست تفرقهافکنی در جهان اسالم مانع ایجاد یک جبهه واحد اسالمی علیه خود
شود .حال آنکه جنایات داعش موجب انزجار اهل سنت در جهان اسالم نیز شده است.
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اهداف مشترک داعش و رژیم صهیونیستی
پس از شروع بیداری اسالمی در پی احساس خطر رژیم صهیونیستی از اتحاد گروههای
جهادی علیه خود ،این رژیم راهبرد جدیدی را اجرا کرد که مبتنی بر خوانش جدیدی از
راهبرد «شکاف در پیرامون» بود .دلیل انتخاب این راهبرد از جانب صهیونیستها ،جهت-
گیری انقالب های منطقه و اتحاد در ضدیت و دشمنی با اسرائیل بود و این رژیم باید برای
جلوگیری از این اتفاق سیاست شکاف در پیرامون خود را اعمال کند.
در همین حال گروههای تروریستی نظیر داعش که دستنشانده آمریکا بودهاند ،بیداری
اسالمی و حرکت مردمی به سوی اسالم حقیقی را مغایر با اهداف خود میدانند و لذا
محور برنامههای خود را مقابله با آن قرار دادهاند ،چنانکه از برخی مسلمانان به عنوان
کفاری سخن گفتهاند که خونشان حالل است .در این میان اهداف و اقدامات قابل تأمل
و مشابه بین صهیونیستها و داعش میتوان مشاهده کرد از جمله:
الف -کشتار مسلمانان و هدر دادن قوای جهان اسالم :به طوری که در جنگهای رژیم
صهیونیستی و اعراب و تجاوزهای گاه و بیگاه صهیونیستها به امت اسالمی ،مانع رشد
و بالندگی کشورهای اسالمی میشوند؛ مثالً با به کارگیری راهبرد ضاحیه زیرساختهای
لبنان و غزه توسط صهیونیستها نابود شدند .در همین حال گروههای تکفیری نظیر داعش
تمام زیرساختهای اقتصادی سوریه و عراق را هدف گرفتهاند.
ب -تخریب جهانی چهره اسالم و زمینهسازی برای توجیه اسالمستیزی در جوامع غربی
از سوی صهیونیستها :صهیونیستها با تروریست جلوه دادن مقاومت اسالمی ،سهم
شایانی را در این مسیر به خود اختصاص دادهاند .اقدامات داعش نیز باعث تأیید ادعاهای
صهیونیستها و اسالمهراسی در جهان میشود.
ج -تضعیف ارتش های کشورهای منطقه با محوریت حفظ برتری نظامی رژیم
صهیونیستی :به واسطه تحرکات داعش و حمایتهای صهیونیستها و غرب از آنها

وجوه اشتراک رژیم صهیونیستی و داعش در مبانی فکری ،اهداف و اقدامات تروریستی *523

ارتشهای برخی از کشورهای اسالمی درگیر جنگهای فرسایشی هستند که نمونه آن در
عراق و سوریه قابل مشاهده است.
د -تضعیف جریان مقاومت :نمونه آن را در لبنان و سوریه و پیوند داعش با صهیونیستها
علیه جبهه مقاومت میتوان مشاهده کرد.
ه -تخریب جایگاه حزباهلل در منطقه به ویژه افکار عمومی اهل سنت :به طوری که
گروههای تروریستی وابسته به داعش در لبنان ،حزباهلل را عامل جنایات خود معرفی
میکنند و این خط رسانهای از سوی صهیونیستها نیز ترویج میشود.
و -زمینهسازی برای بازگشت نظامیان آمریکایی به منطقه :نیروهای غربی در منطقه نقش
حافظ امنیت صهیونیستها و تروریستها را دارند .چنانکه آمریکا از حامیان همیشگی
رژیم صهیونیستی است و در یک سال اخیر هم که ائتالف ضد داعش به رهبری آمریکا
ایجاد شده ،آمریکا بارها برای این گروهها در سوریه و عراق سالح ارسال کرده است.
ز -مهار جمهوری اسالمی ایران و ارزشهای انقالبی آن در منطقه :گروه تکفیری
تروریست داعش اقداماتی که انجام میدهد در نهایت چنین هدفی را دنبال میکند و هم
سیاستهای رژیم صهیونیستی مؤید چنین امری است.
ح -به انحراف کشاندن جریان بیداری اسالمی از مسیر حمایت از فلسطین به درگیریهای
درون جهان اسالم :داعش نگاه حمایتی به فلسطین ندارد چنانکه در سال  5939داعش به
طور رسمی شرکت در راهپیمایی روز قدس را حرام اعالم کرد.
ط -اجرای پروژه تجزیة منطقه در دو قالب قومی (تجزیه مناطق کردنشین) و دینی (شیعه
و سنی و پیروان سایر ادیان) در قالب سایس پیکوهای جدید.
ی -تبدیل منطقه به زمین سوخته برای بازگشت نئواستعمار به منطقه در لوای بازسازی
ک -تضعیف و حذف فرهنگ اسالم ناب محمدی (ص) از طریق ویرانسازی آثار اسالمی
و تاریخی منطقه و هویتسازی جعلی داعش و صهیونیستها که در این کار سیاستی
آشکار دارند .رژیم صهیونیستی در دوران حیات نامشروع خود ،دهها اماکن مقدس را در
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فلسطین نابود کرد و در حال حاضر طرحهایی برای تخریب مسجداالقصی دنبال میکند.
داعش نیز دهها مرکز مقدس اسالمی را به بهانههای واهی تخریب کرده است.
روشهای مشترک داعش و رژیم صهیونیستی
سران داعش برای رسیدن به مقصود خویش تمام راههای غیر مشروع را پیشنهاد میکنند
و دلیل و شاهد تاریخی میآورند .ولی هیچ دلیل موجهی برای مشروع بودن عقاید و
اندرزهای خود ندارند (جمعی از نویسندگان،5939 ،صص  .)56-50صهیونیستها نیز از
یک سو هر ابزاری را برای رسیدن به مقصود مجاز میدانند .در پروتکل صهیونیسم نیز به
کرات به این امر تأکید شده است که آنان حق دارند برای رسیدن به مقصود و سود بیشتر
از هر ابزاری حتی کشتار دو سوم جهانیان بهره گیرند (عجاج نویهض،5909 ،ص .)921
الف– بهرهگیری از ترور :مهمترین مشابهت در روشهای داعش و رژیم صهیونیستی،
استفاده رسمی از ابزار ترور است .در واقع تروریسم دولتی و رسمی وجه اشتراک
رفتارهای دو طرف محسوب میشود .از سوی دیگر صهیونیستها همواره از ماهیت
یهودی سرزمین فلسطین و حاکمیت بنیاسرائیل بر این سرزمین سخن میگویند و تالش
دارند تا سلطه خود را بر فلسطین مشروع جلوه دهند و در این راه ،حقایق تاریخی جایگاه
اسالم و مسلمانان در فلسطین را پنهان میسازند .نکته قابل توجه آنکه صهیونیستها در
حوزة تحریف تاریخ از واژه کشور یهود استفاده میکنند تا مشروعیت تاریخی برای خود
جعل نماید و داعش از واژه خالفت اسالمی یا دولت اسالمی سخن میگوید تا مشروعیت
تاریخی برای خود ایجاد کند.
ب– منابع مالی :منابع مالی داعش از طریق غارت اموال مردم و بانکها ،گرفتن مالیات،
تولید و فروش مواد مخدر ،فروش اشیا عتیقه ،آدمربایی و خرید و فروش برده ،قاچاق
انسان و اعضای بدن او ،فروش نفت با تسلط بر منابع نفتی عراق و سوریه روزانه به میزان
 37هزار بشکه در روز ،حمایت مالی و اطالعاتی گسترده کشورهای غربی و متحدان
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عرب ،ترکیه و رژیم صهیونیستی و...تأمین میشود ( .)alalam.ir,24 June 2014کارنامه
صهیونیستها نیز نشان میدهد که آنها نیز روشهای مشابهی را در دستور کار داشتهاند
و دارند .به عنوان مثال ،صهیونیستها بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر ،سالح و انسان
در جهان هستند .در این زمینه ،شواهد عینی بسیاری وجود دارد؛ به طور نمونه ،میتوان
به قاچاق کودکان اوکراینی به رژیم اسرائیل اشاره کرد (aljazeera.net,4 December

) .2009همچنین گزارشها نشان میدهد که در جریان زلزلههای هائیتی)روزنامه جام
جم5 ،بهمن )11و نپال در سال  ،2751صهیونیستها در لوای امدادرسانی ،ضمن قاچاق
کودکان زلزلهزده به سرزمینهای اشغالی ،قاچاق اعضای بدن انسان را نیز انجام دادهاند
(  . (alwatanvoice.com, 29 April 2014در همین حال رژیم صهیونیستی در صدر
قاچاق زنان و استفاده از آنان به عنوان برده جنسی قرار دارد (almaalomah.com, 21

). June 2015
ج– خشونت فزآینده :داعش با تأثیرپذیری فراوان از حزب بعث عراق که معتقد به
خشونت فوقالعاده بود ،سیاست «النصر بالرعب» را سرلوحه خود قرار داده است .در تفکر
صهیونیسم نیز خشونت و سرکوبگری از اصول و ارکان اولیه است که نمود عینی آن در
کشتار دیر یاسین ،کفر شوبا ،جنین ،صبرا و شتیال ،سه جنگ غزه و ...میتوان مشاهده کرد.
همچنین از ابتدای انتفاضه دوم (از سال  2777تا  117 )2751هزار فلسطینی از جمله 59
هزار نوجوان زیر  51سال به دست رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند
).(alwatanvoice.com, 18 April 2015

بررسی روشهای رفتاری رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی نشانگر ابعاد مشابه
بسیاری است که همسانی و پیوند آنان را آشکارتر میسازد .به عنوان نمونه ،صهیونیستها
پیش از  5341برای حذف آنانی که از اجرای دستورات سر باز میزدند از گروههای
تروریستی همچون هاگانا ،ایرگون ،اشترن و ...برای کشتار ساکنان فلسطین ،غارت اموال
و داراییهای آنان و تسویه حسابهای درونی ،بهره میگرفتند .رژیم صهیونیستی برای
اتحاد با گروههای تروریستی و بهرهبرداری از آنها همواره تالش کرده است؛ در این راستا

 *521پژوهشنامه رسانه بینالملل /سال اول /شماره اول /تابستان 3135

میتوان به تالش رژیم صهیونیستی برای اتحاد با تروریستهای «فاالنژیست» لبنان و
تشکیل کشور «لبنان جنوبی» و تجزیه لبنان به سرکردگی مزدوران مسیحی مارونی لبنان،
افسران نظامی سعد حداد و آنتوان لحد در سال  5301میالدی اشاره کرد .اکنون نیز
گروههای تروریستی از جمله داعش با ایجاد ساختارهای متعدد ضمن اشغالگری و غارت
دارایی و اموال ساکنان مناطقی که به آنها وارد میشوند ،افرادی از درون خود را که از
اجرای دستورات سرپیچی میکنند ،حذف مینمایند .ضمن اینکه داعش با برخی از
گروههای تکفیری -تروریستی در اقصی نقاط جهان نظیر بوکوحرام که تعداد آنها به 97
گروه میرسد ،بیعت کرده است.
د– تاکتیکهای تبلیغاتی :روشهای تبلیغاتی داعش و رژیم صهیونیستی نیز دارای
مشابهتهای فراوانی است .روش تبلیغاتی داعش ،دارای محورهای متعددی است که
برخی از آنها عبارت اند از تأکید بر تشکیل خالفت اسالمی از طریق سرنگون کردن
حاکمان در بِالد اسالمی ،تأکید بر از میان بردن مرزها میان دولتهای اسالمی به منظور
ایجاد یک قلمرو گسترده برای جهان اسالم که مسلمانان آزادانه در آن با یکدیگر ارتباط
خواهند داشت ،ادعای اینکه سرزمین خالفت اسالمی ،محلی ایدهآل برای همه مسلمانان
است و تنها حکومت مشروع در جهان است .توسعه و گسترش تفکرات تکفیری میان
کودکان و نوجوانان و آموزش نظامی آنان ،معرفی تحرکات خود به عنوان قیام آخرالزمان،
فعالیت گسترده و آزادانه در شبکههای اجتماعی ،پخش مستقیم فیلم از عملیاتها برای
نمایش قدرت و جذب بیشتر نیرو و( ...تارنمای مشرق نیوز.)5939 ،
مشابه داعش ،صهیونیستها نیز با تکیه بر اصول و ادعاهای دینی به توجیه رفتارهای خود
میپردازند چنانکه آنان خود را کشور یهود میدانند که محلی امن برای تمام یهودیان
جهان است .مباحث آموزشی برای کودکان نیز در قالب امور دینی و ارزشهای
صهیونیست است که با تدریس تِلمود در مدارس این رژیم اجرا میشود .آنها فلسطین
را سرزمین موعود و خود را تنها ساکنان زمین میدانند که در نهایت بر زمین حاکم خواهند
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شد .رسانهها از اولویتهای صهیونیستها است ،چنانکه تئودور هرتزل در زمان
بنیانگذاری مکتب صهیونیسم بر لزوم سلطه صهیونیستها بر افکار عمومی جهان تأکید
و رسانه را ابزاری قدرتمند برای رسیدن به اهداف خویش عنوان نمود (تارنمای
راسخون .)5932،به طوری که به جرأت میتوان گفت تاکنون هیچ ساختار تروریستی به
اندازه رژیم صهیونیستی و داعش نتوانسته از ابزار رسانه و شبکههای اجتماعی در راستای
اهداف نامشروع خود استفاده کند.
ه– حذف جمعیت بومی اصلی :راهبرد صهیونیستها برای سلطه بر فلسطین بر محوریت
حذف جمعیت عربی و ایجاد جمعیت جایگزین استوار بود .این پروژه دو بُعد دارد.
اسرائیل در سرزمین فلسطین نسلکشی کرد و فلسطینیان را اخراج کرد که نمود آن را
میتوان در جنین ،دیریاسین و دهها نقطه دیگر فلسطین مشاهده کرد .نکته مهم در آن
جنایات ،آن بود که صهیونیستها از طریق شبکههای رسانهای و تلویزیونهای خود و
کشورهای غربی ،آشکارا به انتشار تصاویر آن کشتارها میپرداخت .هدف از این کار ایجاد
فضای رعب و وحشت میان فلسطینیان و کوچ اجباری آنان بود .صهیونیستها برای کسب
سرزمین بیشتر و تشدید فضای وحشت در جهان ،کشورهای منطقه از جمله مصر ،لبنان،
سوریه ،اردن و ...را نیز مورد هجوم قرار دادند .همزمان با این اقدامات ،فاز دوم تحرکات
اشغالگرایانه صهیونیستها اجرا میشد و آن بهرهگیری از آژانس یهود و کشورهای غربی
برای انتقال یهودیان سراسر جهان با هدف جمعیتسازی برای رژیم صهیونیستی در اراضی
اشغالی بود .اخراج و کشتار فلسطینیها در حالی صورت میگیرد که بیشترین امکانات
برای یهودیانی که به سرزمینهای اشغالی کوچ کردهاند ،در نظر گرفته میشود .نکته جالب
توجه آنکه برجستهسازی نام سرزمینهای اشغالی به عنوان مرکزی رفاهی و سراسر عیش
و خوشگذرانی از ابعاد راهبردی صهیونیستها است .محور آن را نیز تشویق زنان و حتی
قاچاق زنان به اراضی اشغالی برای جذب گردشگر و حتی اسقرار ساکنان اجارهای در
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سرزمینهای اشغالی تشکیل می داد .مجموع این اقدامات و رفتارهای توسعه طلبانه در
قالب این شعار توجیه میشد :سرزمینی بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین.
رفتارهای داعش در عراق و سوریه نسخهای از همین رفتارها است .کشتار گسترده
مسلمانان مخالف عقاید داعش و نیز کشتار اقلیتهای مذهبی و قومی و به نمایش گذاشتن
آن از طریق رسانهها ،فرار ساکنان اصلی شهرها به دلیل رعب و وحشت و انتقال
جنگجویان و مزدوران افراطی از سایر کشورها و نقاط جهان در این رابطه قابل ذکر است.
ایجاد جاذبههای پیوستن به داعش و کوچ به سرزمینهای مورد نظر آنان با عناوینی
همچون جهاد نکاح که در اصل اجرای همان پروژه صهیونیستی بهرهکشی ابزاری از زنان
برای جذب نیرو و در نهایت جمعیتسازی از طریق آنان است .نکته مهم در عملکرد
داعش آنکه آنها ابتدا تمام آثار تمدنی را در شهرها و مناطق تحت اشغال نابود یا قاچاق
میکنند و با سیاستهای خاصی عمالً موجب فرار ساکنان اصلی مناطق اشغال شده به
ویژه اقلیتهای نژادی و دینی میشوند .صهیونیستها با نام یهود این کار را انجام دادند
و داعش با ادعای اسالم به این جنایات دست میزند .همچنین حذف و نابودی آثار
تاریخی و دینی برای فرهنگزدایی از راهبردهای مشترک صهیونیستها و داعش است.
سناریوهای فراروی تعامالت مشترک داعش و رژیم صهیونیستی
چه احتماالتی در بابِ تعامالتِ دوجانبه و مشــترک میان داعش و رژیم صــهیونیســتی
وجود دارد؟ آیا مبانی ،اهداف و روشهای مشــترک میان این دو ،موجب خواهد شــد تا
روابطی راهبردی مبتنی بر همکاری و تعامل نزدیک میان آنان برقرار شـــود؟ و یا اینکه
اختالفات و یا فزونیخواهی آنان ســبب دســتاندازی به حوزة نفوذ یکدیگر میش ـود و
ســرانجام درگیری و کشــمکش جایگزین همکاری و تعامل خواهد شــد؟ آیا ســناریوی
سومی در کار است؟ و آن اینکه اتحاد طبیعی فعلی برای دراز مدت ادامه یابد.
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الف -سـناریوی همکاری و تعامل :این سناریو مبتنی بر این پیشفرض است که داعش
در توسـعه و پیشروی ارضـی ،توفیقات جدید و جدی به دسـت آورده است و به ویژه
میتواند در سـوریه بر دمشـق و شهرهای اصلی حاکم شود و حکومت قانونی بشار اسد
را سـاقط نماید .چنین وضـعیتی به معنای توسـعه قدرت و نفوذ گروه تروریستی داعش
محسـوب میشـود و بدین ترتیب در مرزهای جوالن با فلسطین اشغالی همسایه خواهد
شـد .در آن صـورت رابطه این دو همسـایه چگونه خواهد بود؟ طبیعتاً داعشیها با ارائه
تفســیری مبتنی بر اینکه باید فعالً جنگ با دشــمن نزدیک یعنی شــیعیان و ســنیهای
مخالف داعش را در اولویت قرار داد ،هرگونه درگیری و کشــمکش با اســرائیلیها را از
دســتور کار خود خارج خواهند کرد .چرا که در غیر این صــورت با واکنش گســترده و
هدفمندانه آمریکا و قطع حمایت از جانب ترکیه و عربستان سعودی مواجه خواهند شد.
پس در این شــرایط ســناریوی همکاری و تعامل دوجانبه و نزدیک میان داعش و رژیم
صــهیونیســتی منطقی به نظر میرســد .هرچند که با توجه به حمایتهای مردمی از نظام
بشــار اســد و حمایتهای محور مقاومت ،رســیدن به این نقطه بعید به نظر میرســد؛ اما
میتواند به عنوان یکی از سـناریوها و احتماالت در تجزیه و تحلیلها مورد محاسبه قرار
گیرد.
یکی از نتایج این ســناریو ،احتماالً تقویت قدرت کردها در عراق و ســوریه اســت .اگر
شـــرایط میدانی ســـوریه و عراق را در بازة زمانی (بهار  )5931مالحظه کنیم ،شـــاهد
پیشروی دائمی کردها در مقابل داعشــیها در شــمال ســوریه با همکاری نیروی هوایی
آمریکا هسـتیم .کردها از یک سو با آمریکاییها ارتباط نسبتاً خوبی دارند .از سوی دیگر
نفوذ اسراییلیها در کردستان غیر قابل انکار است و روابطی مبتنی بر رفاقت و دوستی را
در کارنامه دارند .به نظر میرسـد کردها در آزادسـازی دیگر مناطق کردنشین با همکاری
آمریکا توفیقاتِ روزافزونی داشته باشند و این در حالی است که داعش در دیگر جبههها
و علیه نیروهای بشــار اســد از حمایتهای آشــکار و پنهان آمریکا ،ترکیه و عربســتان
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ســعودی برخوردار اســت .در نتیجه بر اســاس این ســناریو احتمالِ تشــکیل کردســتانی
متشـکل از دو منطقه کردنشین عراق و سوریه با هدف ایجاد یک کانون بحران جدید در
کنار مرزهای ایران و ترکیه زیاد است.
یکی از تاکتیکهای مورد نظر اسـرائیل شـبیهسازی در منطقه است به گونهای که با ایجاد
سـاختارهای مشـابه خود (ساختاری اشغالگر) ،خود را از انزوای منطقهای به عنوان رژیم
اشغالگر خارج سازد .به عنوان نمونه جنوب لبنان در سال  5301در این راستا اشغال شد.
اســـرائیـل در آن زمان بر آن بود تا با توجه به فاالنژیســـت های لبنان و تجزیه لبنان به
سـرکردگی مزدوران مسـیحی مارونی ،افسـران نظامی سعد حداد و آنتوان لحد ،کشوری
مسـیحی ایجاد نماید تا با شـبیهسـازی مدلی از خود (اسـرائیلیها خود را کشور یهودی
مینامند) ضـمن کسـب مشروعیت ،از انزوای منطقهای خارج گردد .این طرح با تشکیل
هستههای مقاومت حزباهلل شکست خورد و به نتیجه دلخواه آنها منجر نشد.
اکنون رفتـارهـای داعش در منطقه که داعیهدار مطالبات دیانتی هســـتند ،بُعد جدیدی از
اجرای این پروژه اســت که هدف آن تجزیه کشــورهای منطقه و ایجاد ســاختاری جدید
اسـت تا اسرائیل با بهرهگیری از آن ،طرح خود برای پایان دادن به انزوای منطقهایاش را
محقق سـازد .نکته دیگری که در سـناریوی همکاری و تعامل میان رژیم صـهیونیستی و
داعش میتواند مورد توجه قرار گیرد ،طرحهایی اســـت که از ســـوی رژیم اســـرائیل و
آمریکا برای ســـلطه بر منابع انرژی منطقه اجرا می گردد .به عنوان نمونه طرح خاورمیانه
بزرگ جورج بوش پســر ،رئیس جمهور پیشــین آمریکا که در ســال  2777ارائه شــد و
طرح خاورمیانه جدید شــیمون پرز ،رئیس پیشــین رژیم صــهیونیســتی در دهه ،5337در
همین چارچوب بوده که همواره با بهره گیری از گروههای تروریستی و تکفیری پیگیری
شده است.
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ب -ســناریوی درگیری و کشــمکش :آیا گروهها و رژیمهای متجاوز ،خود را مقید به
مراعاتِ سقفی از اهداف میکنند؟ به بیان دیگر آیا توسعهطلبیها و زیادهخواهیهای آنان
حد و مرزی میشــناســد؟ شــواهد تاریخی خالفِ این امر را بازگو میکند .آلمان نازی با
وجود پیمان عدم تجاوز با روسـیه پس از تصرفاتِ خویش در اروپا رو به جانب روسیه
کرد که همان عامل شکست ارتش هیتلر شد .رژیم صهیونیستی نیز با وجود پیروزیهای
بزرگ و اولیـه در جنـگهای  5360 ،5316 ،5341و  5309و حتی پیشروی ســـریع و
بزرگ در لبنان در ســال  ،5312اما در ســال  2777مجبور به فرار از جنوب لبنان شــد.
داعش نیز سـوریه و عراق را عرصه تاخت و تاز خویش قرار داده و در لبنان و اردن نیز
نفوذ و طراحیهـای عملیاتی خود را آغاز کرده اســـت .این گروه انجام چندین عملیات
انتحاری در عربسـتان سعودی ،فرانسه ،بلژیک ،ترکیه و  ...را نیز بر عهده گرفته است .با
این توضـیحات و بر اسـاس سناریوی «درگیری و کشمکش» به نظر میرسد در صورت
سـقوط حکومت قانونی بشـار اسـد و سلطه داعش بر کشور سوریه و مرزهای قنیطره و
جوالن ،احتماالً درگیری ها و زد و خوردهایی میان آنان (داعش و رژیم صــهیونیستی) به
وجود آیـد .حـال اینکه این درگیریها از چه حجم و گســـترهای برخوردار باشـــد به
مشــکالتِ داعش در کنترل و مدیریت ســوریه و عزم و اراده و توان این گروه بر تمرکز
کردن درگیریها بر رژیم صـهیونیسـتی بسـتگی دارد .البته از آنجایی که داعش محصول
ســرویسهای امنیتی آمریکا ،رژیم صــهیونیســتی و انگلیس با اســتفاده از برخی خ ها و
سرخوردگیهای اجتماعی و سیاسی در جهان اسالم است ،بعید به نظر میرسد که گامی
علیه رژیم صهیونیستی بردارد.
ج -ســنـاریوی تداوم اتحاد طبیعی :اتحادهای طبیعی زمانی به وجود میآید که دو یا
چنـد دولـت در یـک منطقـه خاص دارای منافع مشـــترکی باشـــند .ولی به علت آنکه
خواسـتها و منافع یکی از طریق دیگری تأمین میشود ،آن دولت ضرورتی نمیبیند که
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خود را از لحاظ نظامی و اقتصـادی به دیگری متعهد سازد (قوام .)512 ،5916 ،بر اساس
این تعریف در حال حاضـر بین داعش و رژیم صـهیونیستی اتحادی طبیعی برقرار است،
چرا که هر دو خواهان تضـعیف شدید و حذف دولتهای سوریه و عراق هستند .ضمن
اینکه ایران و حزب اهلل نیز در این بحران هزینههایی را متحمل شـدهاند .این کشورها که
در حقیقت محور مقاومت محسوب می شوند در جبهه مخالف رژیم صهیونیستی هستند.
عالوه بر این ،آنان از نظر داعش ،دشمن نزدیک (قریب) محسوب میشوند.
البته برخی از کارشـناسـان معتقدند که اتحاد میان داعش و رژیم صهیونیستی برقرار شده
اسـت .چرا که جنبش جهانی صهیونیسم به صورت مستقیم وارد کارزارها نمیشود بلکه
با حمایتهای پشـت پرده و با نقاب جریانسازیهای حاشیهای ،برای رسیدن به اهداف
خود گام برمیدارد .این راهبرد از طریق سـلطه بر ارکان سیاسی ˚ اقتصادی و فرهنگی و
نظامی آمریکا از کاخ ســفید تا کنگره اجرا می گردد .بر این اســاس جریانهای تکفیری
تروریســتی از طریق ســیســتم هدایت از راه دور جنبش صــهیونیســم و پیوند آن با رژیم
صــهیونیســتی هدایت میشــود که ارســال تســلیحات نظامی ،کمکهای مالی و امنیتی و
مداوای تروریستها در بیمارستانهای اسرائیل در جوالن اشغالی و مناطق مرزی سوریه،
نمودی از آن اسـت .عالوه بر داعش و رژیم صـهیونیسـتی ،کشـورهای آمریکا ،عربستان
سـعودی و ترکیه نیز به دلیل احسـاس نفع مشـترک در اتحادی طبیعی به سر میبرند .از
همین رو در حالی که رژیم اســراییل با هدف تطویل بحران ســوریه و تضــعیف بیشــتر
حکومت اسـد ،با مخالفان این حکومت (مانند جبههالنصره) همکاری میکند ،ترکیه نیز با
همین هدف همکاریهای لجستیکی ،اطالعاتی و نظامی خود را نصیب این گروهها کرده
است.
به نظر میرســد در حالی که عربســتان ســعودی و ترکیه در پی ســاقط نمودنِ هر چه
سـریعتر نظام بشـار اسـد هسـتند .تداوم درگیری و استمرارِ تخریب و کشتار در سوریه
میان داعش و معارضان نظام بشار اسد ،در مجموع به سود رژیم صهیونیستی خواهد بود.
چرا کـه طی  6-0دهـه گـذشـــتـه نظـام ســـوریـه همواره تهدیدی برای موجودیت و
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سـیاسـتهای رژیم اسـراییل بوده است .همانگونه که صهیونیستها چنین نگاهی را به
ایران و حتی عراق دارد .در یک جمله ،رژیم صـهیونیسـتی خواهانِ حضـور هیچ کشــور
قـدرتمنـد عربی و اســـالمی در منطقـه خـاورمیانه نیســـت چرا که چنین دولتی اگر با
مشــروعیت مردمی همراه باشــد ،قطعاً با اشــغالگری و نژادپرســتی اســراییلیها مخالفت
خواهد کرد پس دولتهای کوچکتر (تجزیه شـده) ،ضعیفتر و در حالِ جدال داخلی،
همواره مطلوب آنان بوده اســـت و در این راســـتا اقدامات و طراحیهای بلند مدتی نیز
دارند.
با توجه به حمایت برخی از کشــورهای غربی و مرتجع عربی از داعشــیها در عراق و
سـوریه ،امکان طوالنی شدن حضور داعش در این کشورها وجود دارد و در واقع تطویل
این بحران از خواستهها و منافع رژیم اسرائیل است پس اتحادی طبیعی میان آنان در این
زمینه وجود دارد .از آنجایی که داعش بیش از آنکه بر نیروهای خودی ،داخلی و مردمی
تکیه داشــته باشــد بر ضــعف و قوتِ حامیان خارجیاش متکی اســت پس توفیقات و
شــکســتهای این گروه تا حد زیادی قابل کنترل اســت .با توجه به این گزارهها میتوان
گفت که آمریکا و رژیم صـهیونیسـتی با تنظیم پیروزیها و شــکسـتهای داعشــیها در
حقیقت به طوالنی شــدن این بحران که هدف ســیاســتها و اقدامات آنان اســت ،کمک
میکنند .پس به نظر میرســد در میان مدت ( 5تا  9ســال آینده) ســناریوی تداوم اتحاد
طبیعی میان داعش و رژیم صهیونیستی برقرار خواهد بود.
الزم به ذکر اســت که رژیم صــهیونیســـتی با دامن زدن به پدیده جریانهای تکفیری و
تروریســـتی در منطقه اهداف متعددی را دنبال میکند از جمله پنهانســـازی و کم رنگ
سـاختن جنایات تروریسـم دولتی خود در اراضـی اشـغالی فلسـطین .رژیم صهیونیستی
همچنین به دنبال رو در رو قرار دادن کشــورهای اســالمی نظیر جنگ یمن ،ایجاد جنگ
داخلی در لبنان ،سـوریه و عراق است .در نهایت اسرائیل با ایجاد تفرقه میان مسلمانان از
جمله فلسـطینیها هدف فراموش شـدن مسـئله اشغال فلسطین را دنبال میکند .در واقع
رژیم صـهیونیسـتی همواره از اصل ناآرامسازی منطقه برای ادامه حیات خود بهره گرفته
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است.
نتیجهگیری
در جمعبندی کلی از آنچه در باب داعش و رژیم صـهیونیسـتی ذکر شد ،میتوان گفت
که هر دو بر اســاس ابعاد ایدئولوژیک بنا نهاده شــدهاند؛ یکی بر اســاس اســالم جعلی و
دیگری بر اســاس یهودیت جعلی .بدین ترتیب میتوان گفت که همزادیهای بســیاری
میان این دو وجود دارد و عمالً تقابلی میان آنها نیست که بخواهد به سایش آنها منجر
گردد بلکه بر عکس هر دوی آنها برای هدفی واحد طراحی شـــدهاند و آن فرســـایش
جبهه مقاومت و بیداری اســالمی در منطقه اســت .البته این تفاوت وجود دارد که داعش
برای نظام سـلطه تاریخ مصرف دارد .چنانکه گروههایی مانند القاعده به چنین سرنوشتی
دچار شــدند؛ اما رژیم صــهیونیســتی برای نظام ســلطه دارای ماهیتی ثابت اســت و حتی
بسـیاری از بحرانهای منطقه و حتی تشکیل گروههایی مانند داعش برای بقای این رژیم
نامشـروع بوده اسـت .چنانچه هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه سـابق اوباما ،در کتاب
خود با عنوان «گزینههای دشـوار» رسماً اعالم میکند آمریکا داعش را برای منافع خود و
تلآویو ایجاد کرده اســت .در همین حال آمریکا و کشــورهای غربی با حمایت از داعش
به دنبال اهدافی ویژه نیز بودهاند که تضــعیف جمهوری اســالمی ایران در منطقه ،درگیر
شـدن حزباهلل در حاشیهها و غفلت آن از مقابله با رژیم صهیونیستی از آن جمله است.
تهـدیـدات پیشِ روی از قِبَل داعش نیز می تواند شـــامل مواردی از جمله ارائه الگویی
جعلی از اسالم سیاسی توسط داعش در مقابل اسالم ناب محمدی (ص) ،تضعیف محور
مقاومت ،ایجاد حاشیهای امن برای رژیم صهیونیستی ،ایجاد ناامنی در مرزهای جمهوری
اسـالمی ایران و ...باشـد .به نظر میرسـد از میان سـناریوهای مطروحه ،سناریوی تداوم
اتحاد طبیعی در میان مدت ،منافع دو طرف (داعش و رژیم صــهیونیســتی) را بهتر تأمین
میکنند .چرا که آنان در حال حاضـر از منافع و دشمن مشترک برخوردارند .ایدئولوژی،
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اهداف ،منافع ،ابزارها و روشهای مشــترک آنان ســبب شــده اســت تا داعش و رژیم
صهیونیستی به شیوههای گوناگون به تداوم حیات همدیگر کمک کنند.
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