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Abstract 

Messianism is one of the most important concepts in Judaism. The Zionist 
movement succeeded in establishing a Jewish state in the land of Palestine 
based on the changes it made to the traditional meaning of this concept. On the 
other hand, Messianism is the only common concept on which all the various 
Jewish sects agree. Accordingly, after the establishment of the Jewish state in 
1948, Messianism entered into all aspects of Israeli domestic and foreign 
policies. Also, simultaneously with the Islamic Revolution in Iran, right-wing 
and religious groups came to power in Israel in 1977 after thirty years. One of 
the common traits of rightists is that they are Messianic; thus, the variable of 
Messianism in the foreign policy of Israel towards Iran became an objective 
factor and appeared in a hostile manner. Therefore, the present article uses the 
theory of constructivism, which in addition to material issues such as power, 
also considers immaterial variables such as religion to be important in 
international relations; it seeks to answer the question of how Jewish 
Messianism led Israel to pursue a hostile foreign policy toward the Islamic 
Republic of Iran.   
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یهود در سیاست یارجی یممانه اسرائیم در  یینقش موعودگرا
  قبا  جمهوری اس می ایران

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم المللنیروابط ب  ی دکتر   مصطفی گودرزي
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم المللنیگروه روابط ب اریدانش سید علی منوري
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم المللنیگروه روابط ب اریدانش غالمرضا کریمی

 

 چکیده
اساس تغييراتی که   ترین مفاهي  موجود در یهودیت است و جنبش صهيونيس  برموعودگرایی یکی از مه 

يس حکومت یهودی در سرزمين فلسطين شد. از طرف  در معنای سنتی این مفهوم ایجاد کرد، موفق به تأس

نظر دارند. یهود بر روی آن اتفاق   ای مختلف هکی است که تمام فرقه گرایی تنها مفهوم مشتردودیگر، موع

های  اجبار در تمام شئون سياست   ، موعودگرایی به 1948بنابراین بعد از تأسيس حکومت یهودی در سال  

در اسرائيل    ،نزمان با وقوع انقالب اسالمی در ایراد. از طرف دیگر ه داخلی و خارجی اسرائيل وارد ش

راست مذهبی نيز  و  بعدگرایان  س  ها  سی  مشترک  از  خصوصيات  از  یکی  رسيدند.  قدرت  به  ال 

آنراست بودن  موعودگرا  قبال  گرایان،  در  اسرائيل  خارجی  سياست  در  موعودگرایی  متغير  لذا  هاست؛ 

رو این مقاله با این  زر عينيت یافت و به شکل خصمانه ظهور و بروز پيدا کرد. اایران بعنوان یک عامل مؤث

ه در کنار مسائل مادی مانند قدرت، متغيرهای غيرمادی مانند مذهب را نيز انگاری کستفاده از نظریه سازها

بين این پرسش است که چگونه موعوالملل مه  می در روابط  برای  پاسخی  یافتن  دنبال  به  دگرایِی داند؛ 

  دنبال کند؟سياست خارجی خصمانه را  یهود باعث شد تا اسرائيل در قبال ج.ا.ایران یک

جمهوری اسالمی   ل،یاسرائ  ،یانگارسیاست خارجی، سازه  ،ییموعودگرا  واژگان کلیدی:

 .ایران

 

دکتری    مقاله  این  - رساله  از  رژی   مستخرج  و  ایران  خارجی  سياست  در  موعودباوری  تأثير  »بررسی  عنوان  با 

 باشد. گاه خوارزمی میشاناصمه بين آنها« در دی بر مخونيستصهي 
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 مقدمه

ميالدی، یهودیان در اراضی فلسطين حکومتی را موسوم به »دولت یهودی«    1948در سال  
باع  س يتأس که  روابط  کردند  در  شد  فل  بای  اپرونده   المللن يبث  »قضيه   1«ينسط عنوان 

ترین پرونده سال، چالشی  70د از گذشت بيش از  پرونده هنوز ه  بع  مفتوح گردد که این
دولتی تشکيل شد که نام   دیآیبرمکه از اس  آن    طورهمانشود.  المللی محسوب میبين 

یه »دولت  داشت؛  همراه  به  خود  با  را  دین  ابتدا  یک  از  لذا  سياستِ    ري تأثود«.  در  دین 
ی شریعت یهود، موعودگرایی  هاآموزه  ن یتربرجسته. یکی از  شودیم  یداها هوصهيونيست

و    واسطهبهاست که اهميت آن    به موضوعاتی همچون »آوارگی  با عنایت  گذر زمان و 
افزایش یافت. موعودگرایی در یهودیت با مفاهي     پراکندگیِ« یهودیان در سراسر جهان 

  یا   »دیاسپورا   ار«، »انتظ  »اميد«،  گزیده«،رب  م»قو  مقدس«،   »سرزمين   کليدی از قبيل »ماشيح«، 
  «نجات »،  « رهایی »دوران آوارگی«،    هایمصيبت  ها و رنج  و  »تحمل دردها   یهودیان«،  تبعيد

یهودیان   است.  شده  عجين  »رستگاری«  و    بطورو  آوارگی  که  بودند  باور  این  بر  سنتی 
تا ظهور ماشيح    ایدب   در جهان، عقوبتی از جانب یَهوه )خداوند( است و  هاآنی  پراکندگ

درد )منج این  یهودیان(،  و  هی  وظيفه    هارنجا  که  بودند  معتقد  یهودیان  کنند.  تحمل  را 
از    هاآن تضرع  و  مویه  با  تنها  و  است  منفعالنه  انتظار  یک  صرفاً  ماشيح  ظهور  از  قبل  تا 

 قوم برگزیده« را که همانا قوم یهود باشد، برساند.  خداوند بخواهند تا منجی »
عهد گرفته است تا قبل از ظهور منجی    هاآنخداوند از  ن سنتی معتقد بودند که  دیایهو

ی نکنند و در آنجا  جمعدستهاخراج شده بودند، مهاجرت    آنجا  ازبه سرزمين مقدس که  
چراکه   ندهند؛  تشکيل  عهدهمأموریت    ن یاحکومت  گذ  بر  تمام  ماشيح  است.  اشته شده 

مهافرقه و  موعود  به  یهودی  مختلف  بردگروعوی  و  دارند  باور  آن    ایی   نظر اتفاقروی 
اختالفی در کليت موضوع وجود ندارد و به ظهور منجی به چش     گونه چي ه وجود دارد و  

و   امر حتمی  نگاه  شدنواقعیک  امّا گروهی تحت عنوان دوستداران صهيون،  کنندیمی   .
قرائت جدیدی ی،  راینام »صهيونيس « را ایجاد کردند که در ارتباط با موعودگجنبشی به  
. این قرائت جدید به یک »انتظار فعال« اعتقاد داشت  ئه دادندبه نوع سنتی آن ارا  را نسبت

ارمغان   به  یهودیان  برای  پایين  از  را  رستگاری  دخالت  آوردیمکه  به  که  معنی  بدین  ؛ 
ح  اشيظهورِ ماشيح باور داشتند و معتقد بودند که برای ظهور مبشری، در راستای وقوع امرِ 

 

1. The Palestinian Cause 
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ی ظهور ماشيح، یهودیان را به  سازنهيزم  هدف  با  ها ستي ون ي صهآورد.  اید زمينه را فراه   ب
ارض موعود یعنی اراضی فلسطين سوق دادند که بتوانند در آنجا حکومتی تشکيل دهند  

 تا زمينه را برای ظهور ماشيح آماده کنند.
حدود  بع گذشت  از  صهيونيست  30د  حکومت  عمر  از  ارسال  در  سطين،  فل  اضیها 

انقالبی تحت لوای اسالم شيعی صورت دادند  ی )ره(،  به رهبری امام خمين  مردم در ایران
زمينه را  انقالب خود  اصلی  از  که هدف  اعالم کردند.  شيعيان  موعود  برای ظهور  سازی 
تر از  تر و افراطیگراتر، مذهبیاسرائيل که راستاین تاریخ به بعد بدنه نخبگان حاک  در  

بشد  گذشته اصول سنتی سياسته  قب   ود،  در  را  ایران ال جمهور خارجی خود  اسالمی  ی 
های موعودی خود، ایران را از »دوست و همکار« تبدیل به  تغيير داد و با توجه به آموزه

 »دشمن« و یک »تهدید وجودی« کرد. 

 پژوهش  پیشینه و روش
آن پژوهش از  این  که  به   جا  است،  ارتباط  در  اسرائيل  موضوع  بنوعبا  ازی  یکی   عنوان 

ایران در نظر گرفته میت مبتال موضوعا نتایج به جمهوری اسالمی   پيامدهای  و شود که 

 نگارش تحليلی توصيفی م روش با پژوهش  آن مه  تلقی خواهد شد. این  عينی و عملی

بوده ایبخانهکتا نوع از  مقاله  هایداده است. یافته اینترنتی   اصلی منابع از و و 

 .است شده برداریفيش 
این مقاله باشد توسط محقق یافت نشده است. بطور     منطبق با موضوعادبياتی که کاماًل

اما   دارد  وجود  یهودیت  در  موعودگرایی  با  ارتباط  در  فراوانی  مقاالت  و  کتب  کلی 
ب  کدامچي ه تأثير موعودگرایی  به  مستقي   تأثيرگذار در سياست  به شکل  متغير  عنوان یک 

اسرائ  خصمانه  نکدر  يل  خارجی  اشاره  ایران  رویردهقبال  همچنين  دینیاند.  این    کرد 
 شود. المللی در نوع خود یک نوآوری محسوب میپژوهش به یک موضوع روابط بين 

»تبيين  مقاله  سياسی    الهيات  در  موعودگرایی  گفتمان  گرایانهعمل  وجه  تطور  سير  در 
ی« )حاجی یوسفی،  ماعاجت   برساخت  یک  مثابهبه  یهودی   اسرائيلی: موعودگرایی   ودی میه

موعودگرایی،    مسئله  خاصه  سياسی  الهيات  از  منبعث  عملی  و  نظری  مبادی  و  ( مبانی1397
  جامعه   و  سياست  بافت  در   و  یهودیت  گفتمان   متن   در  اجتماعی  برساخت   یک  مثابه به
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نيز    موعود  سرزمين   احيای  و  اسرائيل  دولت  مسئله  به  همچنين .  واکاوی شده است  اسرائيل
 است.  شتهدا  اشاراتی

»ماش  مقاله  آکردی،    در  موعود  ماشيحانی  دولت  و  يحدر  )طاهری  (  1396یهودیت« 
این مقاله  باوری مطرح    بحث صهيونيس  دینی در کنار موعود   نتيجه شده است. نویسنده 

 و ورات ت  در  ماشيحانی موعود ت لدو اب فلسطين  در یهودی کنونی دولت که گيردمی
 تا است ترنزدیک  یيحسم صهيونيس  تفکرات هب تدول  این  و دارد فاصله تلمود

 .تلمود و توراتوابسته و برخاسته از   دینی صهيونيس 
کتاب   Hastening Redemption: Messianism and the“  در 

Resettlement of the Land of Israel”  (Morgenstern, 2006  )این  هنویسند  
  منجر را تشریح کرده است که    طين فلس  به  نوزده   قرن  یهودیان  مهاجرت  تاریخچه  کتاب 

شد.    ویلنا  پيروان  مورد  در  علمی  بازنگری  به انگيزه   گائون گائون  که  بود    فردی 
شوند. این کتاب برای    مستقر  اسرائيل   سرزمين   در   تا   برانگيخت   را   موعودگرایی یهودیان 

می بيان  بخوبی  ميان  پژوهشگران  در  ماشيح  ظهور  و  موعود  به  باور  چگونه  که  دارد 
 د. حرک و خيزش ایجاد کرن ت دیایهو

 نظری  چارچوب
آنجایی بعنوان  که  از  پژوهش،  وابسته  متغير  »موعودگرایی«   و  غيرمادی  عنصری  این 
دانست؛    هویتی   مؤلفه   یک  یا   و  باور، اعتقاد، فرهنگ  یک  را  آن  توانمی  و  است   غيرعينی 
دقيقترین  مناسب چه  هر  تبيين  برای  سازهنظریه  نظریه  مفهوم،  این  از  گارانتر  است.  ی 

اختصار  الملل نيز به  ری، رویکرد دینی روابط بين انگاازهش از ورود به مبحث س رو پياین 
 مورد مداقه قرار گرفته است. 

 الملل بین روابط دینی رویکرد
بين سال  30های  جنگ دی که در پی ظل  کليسای  ميال   1648تا    1618های  ساله مذهبی 

باعث بود،  آمده  بوجود  ساح  که  شد   کاتوليک  که  ساحت  »سکوالریس «  و  »عل «  ت 
ا»سيا را  معنوی جدا میست«  و  قدسی  امور  وستفاليا در سال  ز  متولد شود. صلح  ساخت 

»شخصی  1648 ایده  که  شد  سبب  و ميالدی  کنشگران  دیگر  و  یابد  رواج  دین«  سازی 
بين پژوهشگران آن را وار و  بنابراین در  د محيط سياست داخلی  نسازند.  ت  لعامطاالمللی 
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  طبيعت،   بر  تاکيد  با  »دنيوی«   و  »فانی«   موارد  سایر  برداشته شد و به  ن ید  از  تمرکز  سياسی،
  سازی«، »جهانی  سپرده شد. در ادامه این جریان مفاهيمی مانند »دموکراسی«،  عل    خِرَد و

و همچنين رخد  و  »نوسازی«  انقالب»فناوری«  مانند  تفتيش    ادی  مانند  و تحوالتی  فرانسه 
گباععقاید   ایده شد کهث  این  امور   هایگزاره  سترش  در  نباید  »قدسی«  و  »آن جهانی« 

 کاماًل دنيوی مانند »سياست« و »حکومت« دخالت کند.  
مانند   پژوهشگرانی  اخير  دهه  چند  بررسی    2اسنایدر   جکو    1توماس   اسکاتدر 

گ و  مفاهي   پژوهش زارهمتغيرها،  در  را  دینی  بين های  م  سياسی  اجت های  پذیر  نانابالمللی 
آ بر  و  داشتهدانسته  تأکيد  راند.  ن  این  درکدر  که  است  معتقد  توماس    از   متعارف   استا 

کهبين   روابط قادر    تمرکز  استراتژیک  تعامالت  و  مادی  هایقابليت  بر  الملل  حّتی  دارد، 
  در   اصلی و بنيادی  دهنده  سازمان  نيروی  یک  تواندمی  دین   بدهد که  را  احتمال  این   نيست
که  Fitzgerald, 2011: 207-8)  باشد  ملللان بي   نظام است  معتقد  نيز  اسنایدر   .)

مانند  بين   روابط   اصلی  نظرانصاحب   کوهن  رابرت  و  دویل  مایکل ،  والتز  کنتالملل 
 :Snyder, 2009)اند  بررسی نکرده  خود  مفهومی  هایچارچوب  در  را  مذهبی  متغيرهای

در سياست و    هاغفلت از مطالعه آنث  باعدینی    و این نحوه نگاه به متغيرها و مفاهي  (  1
 الملل شده است.  ن روابط بي

  در   دینی   بنيادگرایی  ظهور   الدن،بن   به رهبری اسامه  القاعده  های اخير اقداماتدر سال
  از جمله   ماسال   جهان  سراسر  در  مخالف  هایجنبش   و  مذهبی  هایشورش  جهان،  سراسر
س مذهبی    هایجنبش   افغانستان،  و   الجزایر  مصر،   اتی هي ال  هایجنبش   مانند  یياس م 
  چچن،   هایدرگيری  مانند  مذهبی  -قومی   هایدرگيری  التين،   آمریکای  در  بخش رهایی
ورود    و  سودان  تبت،  شرقی،  تيمور زمينه  که  شد  باعث  دیگر  متعدد  موارد  و  سریالنکا 

   الملل مورد توجه قرار گيرد.ای تأثيرگذار در روابط بين مفاهي  دینی بعنوان متغيره

 انگاریسازه  
ای در الملل است که تالش گسممتردههای روابط بين نظریه  یکی از جدیدترین   یانگارسازه

 و 3»خردگرایمممی«  متعمممارف پمممارادای  دو همممایتوانایی و هممماجهمممت نزدیکمممی قابليت

 

1. Scott Thomas 

2. Jack Snyder 

3. Rationalism 
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 فممردریش و    2اونممف  نيکالسد ميالدی  در دهه هشتا.  کرده است  حرکت  1گرایی« »انعکاس
 وعات روابممطسياسممی وارد موضمم  هایرا از پدیممده رانممهگاان قرائممت سممازه 3کراتوچویممل

یعنممی   والتممز  ميالدی با نقممد اثممر مشممهور کنممت  90در دهه    ونت  کردند. الکساندر  المللبين 
تبع آن پيممدا کنممد و بممه ظهممور 4گراییباعممث شممد کممه سمماخت « الملمملبين  سياسممت نظریممه»
کشممورها   از  بسممياری  هروزام  .شود  آغاز  المللبين   روابط  ادبيات  در  شناسی جدیدیعرفتم

و تحليممل قممرار   تجزیممه  مممورد  خارجی خود را  سياست  و  راهبردی  فه  ونت، مسائل  بر پایه
 .(72: 1388  فرخی، و  اشلقی  عباسی)  دهندمی

سازهگزاره در  که  میای  تلقی  بنيادی  »انساانگاری  که  است  این    موجودی   نشود 
معتقدسازه  .است  اجتماعی«  .  سازدمی  را  مردم  جامعه  و  را  همعجا  مردم  که  است  انگاری 

های متفاوتِ افراد، باورها و مفاهيمی که در ذهن دارند برای  تجربه  اونف معتقد است که
جهانآن میها  را  متفاوتی  اجتماعیسازه(.  Onuf, 2013: 21)سازد  های    در   انگاری 

دنبال   اصل که  فرآیندی  کردن  روشن   به  دنيایی به  مردم  است  آن،    آن   در  که   واسطه 
  (.Gergen, 1985: Xii)  دهند کنند و یا توضيح  وصيفرا ت کنندمی زندگی

 معتقدند  انگاران امّا سازه  است   ثروت  و   قدرت  بر  المللبين   اصلی روابط  تأکيد جریان 
  عالیق   و  هویت  بر  نيز  ينقوان  و  هنجارها  دانش،  اندیشه،  مانند  اجتماعی   نيروهای  که

مکتب لا.  گذارندمی  تأثير  انهج   ی هاسياست  دهی سازمان  و   هادولت   و   انگليسی  بته 
ادعاهای  فمينيستی  رویکردهای دارند  نيز    به   بيشتری  توجه  انگارهاسازه  امّا  مشابهی 
  و   جنگ  الگوهای   فرهنگ   و   هنجارها  هویت،   گيریشکل  همچون چگونگی  موضوعاتی 
 (.Baylis, 2014: 155-156) اندصلح داشته

ری در نظممر گرفتممه نگاار اصمملی نظریممه سممازهمحمموو    مفهوم »هویت« بعنوان نقطممه ثقممل
کني  که نقش خاصی را شود. هویت عبارت است درک و تعریفی که از خود ارائه میمی

گيرنممد و بممه ذات، در ها در یک بستر اجتماعی شممکل میکند. هویتبرای ایفا تعریف می
(. 82 :1388 ؛ خضممری،332: 1388شمموند )مشمميرزاده، یکممدیگر تعریممف می رابطممه بمما
بمما توجممه بممه منممافع خممود کممه برخاسممته از   معتقدند کممه کممارگزاران  نگاراسازه  پژوهشگران

 

1. Reflectionism 

2. Nicholas Onuf 

3. Friedrich Kratochwil 

4. Constructivism 
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-Onuf, 2013: 75) کنندمی در نهایت عمل گيرند، انتخاب وهویتشان است تصمي  می

6; Onuf, 1989 .)همما هویت بر این اعتقاد است کممه دولت باارتباط  در نيز قوام عبدالعلی
: 1384 قوام،)کنند ی میخود و دیگری کنشگراساس تعریفشان از    رن بارانيز مانند کارگز

 ,Dessler)کنممد در همين خصوص، دسلر نيز بر ارتباط هویممت و نقممش تاکيممد می (.225

1989: 454.) 
 چراکه عمممده رفتمماربسيار اهميت دارد؛ « گيری یک هویت، جایگاه »دیگرىدر شکل

با خودش نقممش بممه  تیتوان گفت که هومی این ابرشود. بن »دیگرى« تنظي  می اساس ما بر
بندی را دسممته دو نمموع هویممت ونتهمچنين  (.Rittberger, 2004: 8-9)آورد همراه می

. اولممی مربمموط بممه خممود »هویممت مبتنممی بممر نقممش«  -2و   « هویت شخصممی»  -1کرده است؛  
ش در هویممت مبتنممی بممر نقمم   گيممرد.میرابطممه بمما دیگممران شممکل  در    شخص است امّا دومی

 :1384 ،)ونممتگيری هویت نقش خواهند داشممت  کله در شانداز  و دشمن به یک  وستد
483) . 

 یهودیت در موعودگرایی سیر
یهود    شریعت  گانهزدهي س  اصول  از  موضوع موعود و موعودگرایی که در اصل دوازده 

ویژه جایگاه  است،  شده  صهيونيستامطرح  و  دارد  یهود  دین  در  بهی  نيز  این  ها  واسطه 
اسرائه،  یگاجا به تأسيس  )موفق  فلسطين شدند  خراسانی،    فقيه  و  زواردهی  شاکریيل در 

(. باور به موعود و تشکيل دولت موعودی )ماشيحانی( در تمام کتب یهودی  233:  1396
یهودی    ازجمله عرفان  و  فلسفه  تلمود،  زوهَر،  تورات،  باالیی  تََنخ،  اهميت  از  )کاباال( 

این اعتقا بر  تبرخوردار است و   (.122:  1396  طاهری آکردید فراوانی شده است )اکي د 

سال   در  روميان  توسط  یهودیان  تبعيد  از  یهود  70بعد  زعمای  و    ميالدی،  »تبعيد« 
باور رسيدند که این  به  و  تفسير کردند  »یهوه«  از جانب  را عقوبتی    راه   تنها   »پراکندگی« 

  در مقابل   پناهگاهی  به  اییبنابراین، موعودگر  ماشيحِ منجی است.  ظهور  قوم یهود،   اتنج
  (. Werblovsky, 1983) شد    تبدیل  ظل «   و   »ویرانی  و  مذهبی«   اذیت  و  »آزار  »تبعيد«،

  اراده   بر اساس  طبق اعتقاد سنتی یهودیان )تا قبل از ظهور طبق ایده صهيونيس ( ظهور باید
  به   گناه  منجی  ظهور  برای  تعجيل   و   خدا  امر  در  دخالت  ونههرگ  و  پذیرد  صورت   الهی
همين خاطر   .رودیم  رشما برای  و  سياست   از   استفاده   به  قهریه    دوران   به   دادن   پایان  قوه 
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بر این اساس یهودیان    .شدیم و گناه محسوب    الهی   اراده  آوارگی قوم یهود، دخالت در
  الهی«  فرامين   برابر  »شورش درعنوان  ب  آن  تشکيل  با  اسرائيل  رژی   تشکيل  ابتدای  سنتی در

)  ارائه   جدید  ی خاخام  تفاسير  جی بتدر  هکنیا  تا  مخالفت ورزیدند فائق  و  داراشد    ، حسينی 
1397  :241-240  .) 

خاخام   شانزده   قرن  آن  1572م    1534)  1لوریا  اسحاق در  تا  که  داد  ارائه  نظریاتی   )
یهودیت   در  از    سابقهیبزمان  وی  کاباليستی  تفسير  و  بود.  عبارات  از  مملو  یهود  دین 

بود   موعودی  وی  (.  Sepehr, 2015: 14-17)مفاهي   از    زوی   شبتای خاخام  بعد 
  در   یهود  موعود  ترین زوی در واقع مه   »رستگاری از طریق گناه« را مطرح کرد. شبتای

به جریان  تاریخ   طول موفق  که  است  است  بوده  (.  Maciejko, 2017: xi)سازی شده 

  با  را 2ا دخ توصيف غيرقابل  سرخوشی، نام لحظات  در یکی از ميالدی 1648 سال زوی در
  اعالم   بعد از اینکه  کوتاهی  با فاصله   کرد. او  معرفی  مسيح  را  خود   و  کرد  تلفظ  بلند  صدای
  دیاسپورای   ميان  در   پيام  این.  داد  را   موعود   ارض   به   بازگشت  وعده  است،  مسيح  کرد

 (.  Sepehr, 2015: 5-9) آورد  بدست ایگسترده حمایت  جهان سرتاسر  در یهودیان

ز  شبتای  مرگ  از  اف ميال   1676سال  در  وی  بعد  او  دی،  دکترینکار  محوریت    با 
در    3های معروف بنام »جکوب فرانک«توسط یکی از کاباليست  « گناه   طریق  از  رستگاری»

  پيامدهای   از   یکی   کرد که  ایجاد   را  فرانکيس    ادامه یافت. جکوب فرانک،  19و    18قرن  
 (.  Sepehr, 2015: 5)بود   زوی  شبتای بشجن

ی دیگری نيز بودند که در ارائه  هاتيشخصو جکوب فرانک،    ویی زشبتا  از  ري غ  به
توسط   موعودگرایی  سنتی  مفهوم  از  یهودیت  جدید  داشتند.   هاستي وني صه قرائت  تأثير 

 زوی (  1825-1760)  5فرانسوی   سيمون  سن ،  (1878-1798)  4آلکاالی   یهودا   خاخام
  عصر   که  رباو  این   با(  1875-1812)  7هس  موسیو  (  1795-1874)  6کاليشر   شهيرا

 

1. Isaac Luria 

 نامی   نامند،می  تتراگراماتون  را  آن  اغلب  که  (The Ineffable Name of God)  ندخداو  توصيفغيرقابل    . نام2

 .  شودمی گردانینویسه( یهوه ) YHWH  التينِ حرفِ چهار با  عموالًم و  است خدا برای  اعظ  اس  و  مذهبی

3. Jacob Frank 

4. Rabbi da Alkalay 

5. Henri Saint-Simon 

6. Z. H. Kalisher 

7. Moses Hess 
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کردند.   ترکيب   انهیگراعملبا موعودگرایی    یهود را   ناسيوناليس   است،  کنزدی  ماشيحانی
 :Duncan, 1989)یهودیان در امر ظهور ماشيح تأکيد داشتند    سازنهي زمبه نقش    هاآن

17; Markham, 1952.)   
ان  ودییه زده  با سخت شدن شرایط یهودیان در اروپا، ضرورت مهاجرتدر اوایل قرن نو

به  معروف    زالمن   سليمان  بن   ایلياخاخام  سته شد.  نظر بزرگان یهود برجبه ارض موعود در  
شاگردان  گائون  ویلنا که  و  مهاجرت    بودند،  1پروشي    به  معروف  وی  موعود  ارض  به 

قباحت مهاجرت دسته با هدف زندگیکردند و  بردند؛    جمعی  بين  از  در آن سرزمين را 
 (.Morgenstern, 2006: 79ا نداشتند )ر رکا ها اجازه این چراکه آن

 صهیونیسم  توسط موعودگرایی مفهوم تغییر
  سراسر جهان   برای مهاجرت دسته جمعی یهودیان  مذهبی  یک تالش سياسی م  صهيونيس 

بود     اصلیِ   مکانبعنوان    را  لاسرائي  تا(  Louis & Shlaim, 2012: 3) به ارض موعود 
هاتکس«بری  ع در    کار   این   .کند  بازسازی   یهودی«   »هویت معنی  »دحيکات  مجبور  »  به 

  (. همچنين 22، ص  1: ج  1384الفلسطينيه،    الدراسات  ر« است )موسسهکردن مسيح به ظهو
مکتبی   ماست  صهيونيس   بخشد    « رستگاری»فرآیند    خواهدیکه  سرعت  )المسيری،  را 

 یهودیان مهيا سازد.   گانهسهیط را برای عدول از سوگند ( و شرا8:  1374
مف   نيس صهيو از  سنتی  »ظهور« تعاریف  همچون  و اهيمی  »رهایی  »نجات«،  »انتظار«،   ،

رستگاری«، »عصر ماشيح«، »بازگشت به ارض موعود« و ... را تغيير داد تا بتواند نظر تمام  
  سيطره   دنبال  ب کند. صهيونيس  بهی برای بازگشت به ارض موعود جلنوع  بهیهودیان را  

م  از  خود  خاص  قرائت ایده    زي انگبحث   فاهيآن  و  فعالبود  هرتزل  »انتظار  تئودور  که   »
یوسفی و رضایی پناه   ؛ حاج5:  1395شود )احمدوند  مطرح کرد، در این راستا استفهام می

یی  گراعمل(. صهيونيس  در واقع »موعودگرایی« را از ایدئولوژی محض به عرصه  1397
فرم  ردن دمان  سنتی  ودیانیه(.  Ohana, 2010: 43)   وارد ساخت از   انتبعيد را اطاعت 

  -3،  انتظار  -2  ،تبعيد  -1ی برای ظهور متصور بودند که  بندفرمولو چنين    دانستندیم  یهوه
ماشي  وبازگشت  تبعيدیان  -4  ح  موعود.  بازگشت  ارض  فرمول    هاستي ون ي صهامّا    به  یک 

به  شت  بازگ  -2  ،تبعيد  -1  ی با نظ  سنتی آن در تضاد بود:کل  بطورکه  کردند    ارائهجدید  

 

1. Perushim 
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)المسيری،    ماشيحبازگشت    -4  و  انتظار  -3  ح، بازگشت ماشي   تمهيدِور  منظبهارض موعود  
موعودگرایی47-46:  1374 حقيقت  در   . بود  پویایی  مستلزم  ،هاستي وني صه   مدنظر  (. 

ی ارض  ري گبازپس رسيدن به »رهایی«،    خود را برای  متیعزنقطه    هاستي وني صه بنابراین  
 (.  Schwarz, 2018: 26)کردند  تعریفآنجا موعود و مهاجرت به 

حاال با مشخص شدن هدف صهيونيس  از تغيير مفهوم موعودگرایی در راستای توجيه  
به ارض موعود و تشکيل حکومت در آنجا، بررسی تأثير و تأثر موعودگرایی   مهاجرت 

 يل تسهيل خواهد شد. در سياست خارجی اسرائ 

 اسرائیل خارجی سیاست   ماهیت
  در   است که  گوناگون  زبان  50  با  ت مختلفلّم  102  از  متشکل   اسرائيل  ودیه ی  جمعيت
بعنوان    خود  ی ميانبخوبتوانند  و نمی  دارند  یکدیگر  با  شدیدی  اختالفات  نژاد،  و  فرهنگ
ب139:  1394)نجات،    کنند  ایجاد   مشترک«   »هویت   احساس   ملّت  یک دليل  (.  همين  ه 

این راستا    ر یکدیگر نيست. درر کنا ها دچيزی جز »موعودگرایی« قادر به جمع کردن آن
اسرائيل    گذاراناني بن ،  1948ها در سال  بعد از تأسيس »دولت یهودی« توسط صهيونيست

برای تثبيت حاکميت و جذب بيشتر یهودیان، استفاده از اهرم موعودگرایی را دوباره در  
و    ونیگور  بن   ين موعودگرایی ب  خود قرار دادند. برای مثال بحث و مناظرات  دستور کار
  ، هایلي اسرائ  هویت  بر  ميالدی  شصت   دهه   اوایل  و پنجاه    دهه   در   ئيلی رااس  روشنفکران 

دولت  ساخت تثبيت  بود  ملّت  م  و  تأثيرگذار    مورد   در  تبليغ  از  هرگز  گوریون   بن .  یهود 
  بسيج   در  را  موعودگرایی  نقش   او.  نشد  خسته  يلاسرائ  مردم  ميان   در  موعودگرایی  دیدگاه
  اقشار  تمام و توانست  بود شناخته جوان   ملت یکشدن ساخته برای دنيا ر اسسر در یهودیان
مفهوم Yanai, 1989)  درآورد   مملکت  یک  قالب   در   را   جامعه   مختلف  1»مملکت«   (. 
  م   رایی گخاص  اصول  که   داشت  قرار   وی   سياسی  ایدئولوژی  مرکز  در   گوریونبن   برای
 : دیگویم  بارهن یا  در  وی.  کردیم  جمعه     با  را  موعودگرایی  م  یشمولجهان  و  ییگرایمل

رستگاری   اسرائيل   دولت  و  باستانی  ميهن   به  عميق  یبستگدل  موعود،  به  اميد  بدون  »... 
  در   او  .(Goldberg, 1991; Kedar, 2013: 395)   شد«   نخواهد  محقق  هرگز
نخستبع  خود   مکتوبات  و  ها یسخنران   »دیدگاه   مانند  عباراتی  از   اغلب  ،ریوز  نوان 

 

1. Mamlachtiut   
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  »رستگاری   ،4«هاملت  برای   »نوری  ،3نمونه«  جامعه   ک»ی  ،2برگزیده«   »قوم  ،1«گراییموعود
  سال   مبارزات  از  پس   الگو  این .  کردیمتعابيری بسيار استفاده    چنين   از  و  5بشریت«   و  ملت
در  1956 سينا   ميالدی  )  خود  اوج  به  صحرای  از  Kedar, 2013: 394 - 395رسيد   .)
ائيل به  سياست اسرر تعيين کننده در  ک عنصایی یگردد که موعودگررو مشخص میاین 

 رود.  شمار می
ی جز این نداشته و ندارد تا اهداف کالن سياست خارجی خود  اچارهبنابراین اسرائيل  
مشروعيت در  ممکن است با مشکل    صورت  ن ی ای کند؛ در غير  زیربرنامهرا نيز بر این مبنا  

 آن ضعف در خارج مواجه شود.  تبعبهداخل و 
سی فعال و تهاجمی سعی کردند تا در  یک دیپلما  با کاربست  هاستي ونيصه  چنين مه

و امنيت خود را به امنيت کشورهای بزرگ    کنندی مقاومت  المللن ي ب مقابل تمام فشارهای  
اقدا هيچ  حقيقت  در  غربی  کشورهای  دليل  همين  به  بزنند.  عليه  گره  جدی  و  عملی  م 

  عمومی  مجمع توسط دیميال  1975 سال در  رائيلسا ثالبرای م .دهندینمها انجام اسرائيلی
  در   ه   بعد  سال   چند.  شد  معرفی  »نژادپرست«   موجودیت   یکبعنوان    متحد  ملل  سازمان
  وظيفه   که  کرد  تصویب  را  منشوری  آفریقا  وحدت  سابق  سازمان  ميالدی،  1981  سال

  تأکيد   نيس « »صهيو  و  »آپارتاید«   »استعمار«،  بردن  بين   از  برای  را  ییآفریقا  کشورهای
قطعنامه.  (Schwarz, 2018: 6)  درکیم این  و  بانی  عربی  اسالمی،  کشورهای  ها 

امّا دولت بودند  نمیآفریقایی  اجازه  اسرائيل  اسرائيل  های غربی حامی  بر  این فشارها  داد 
   اثر سوء بگذارد.

تند  شود که عبارست خارجی اسرائيل به دو دوره کلی تقسي  میاز منظر این مقاله، سيا
و  1977تا    1948از    -1ز:  ا احزاب  که  و    گراچپی  ها تي شخص   ميالدی  سياست  بر 

و مذهبی    گراراستميالدی که احزاب    1977بعد از    -2حاکميت اسرائيل تفوق داشتند و  
لی این مقاله بر دوره دوم است؛ بر سياست و جامعه اسرائيل استيال یافتند. البته تمرکز اص

 است.  ق افتادهدر دوره دوم اتفا الدی در ایران نيزمي  1979می چراکه وقوع انقالب اسال 
 

 

1. Messianic Vision   

2. Chosen People 

3. A Model Society 

4. A Light Unto the Nations 

5. The Redemption of the Nation and of Humanity 
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 1977 تا  1948 از اسرائیل  خارجی سیاست   کلی روند
پس از پذیرش »قطعنامه تقسي « سازمان ملل توسط اسرائيل، بالفاصله همسایگان عرب با  

  ود به تی که در بيانيه استقالل، خود را »دولت یهود« ناميده بهدف نابودی کامل موجودی
کردند.  اسرا حمله  سال    هابرعئيل  و   1948در  نشدند  اسرائيل  نابودی  به  موفق  ميالدی 

 ,David)  ی بعدی شدهاجنگبود که منجر به وقوع    بس آتش نتيجه آن جنگ، تنها یک  

دی، رهبران اسرائيل برای خروج ميال  1948 سال  در  اسرائيل تأسيس از  بعد (. 300 :2018
انزوا، یک سياست خار  فعاز  دادند و سعی  در دستور کار خود  ال را جی  ت   قرار  ا  کردند 
های اروپایی، اصول فکری  های بزرگ مانند آمریکا و دولتضمن کسب حمایت دولت

تازه   و  کشورهای کوچک  با  همچنين  و  کنند  جهان صادر  نقاط  اقصی  به  را  صهيونيس  
ترین مشکل  زرگرهه باین بیافته نيز ارتباط سياسی م دیپلماتيک برقرار کنند. در  استقالل

کشورهای عربی قدرتمند مانند مصر و تا حدودی سوریه  رزهایش،  ائيل در خارج از ماسر
دکترین   بکارگيری  با  اعراب  توسط  شدن  احاطه  به  توجه  با  اسرائيل  دوران  این  در  بود. 

پيرامونی« تالش کرد تا محاصره خود توسط اعراب را    گوریون تحت عنوان »دکترین بن 
ه تا حدود زیادی نيز موفق  ان کند ک رکيه و اتيوپی جبررب مانند ایران، تغيرع  وستان با د

بود. اولویت دیگر سياست خارجی این دوران اسرائيل، تثبيت اسرائيل بعنوان یک کشور  
این  به اجرای یک دی   مشروع بود. اسرائيل برای  پلماسی عمومی موفق زد. در  کار دست 
ان  يز در زمکه در ایران نوریای انجام داد بطهگستردهنگی  این دوره اسرائيل تبليغات فر

می اسرائيل  با  غيرآشکار  روابط  از  استقبال خوبی  دوم  استفادهپهلوی  سابقه    ابزار   از  شد. 
م اجالس  صهيونيس   سران  مصوب  هایپروتکل  به  فرهنگی  تبليغاتی    يسسوئ  بال  در 

  غيرصهيونيست   هایدولت  دبای»  کند که هفت  تصریح می  پروتکل   در  5  گردد. مادهبازمی
 (. 1395)گودرزی،  « بردارند گام ما هایخواسته  جهت در که  کني   مجبور را

سال   تا  دوران  این  در  اسرائيل  خارجی  حزب    1977سياست  سيطره  تحت  ميالدی 
بود که همواره  گراچپ کارگر(  )یا حزب  ماپای  تشکيل  ی  را  امّادادیم دولت    از   پس   . 

اع  1967روزه    شش   گن ج   در  اسرائيل  پيروزی به  ميالدی،    ی ها ستي وني صه فس  نتماد 
  کردند بخشی شدند که ادعا می  ییهان يسرزم  خواستار آزادسازی   مذهبی افزایش یافت و

  ا ر   موعودگرایی  شوق  و  ها شورمذهبی  راستا  همين   است. در  اسرائيل  تاریخی  سرزمين   از
اسرائي  سياسی  ییگراافراط.  برانگيختند  اسرائيل  در  هاستي وني صه   مذهبی  جامعه  در ل  در 
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دليل  عمدتاً به  روزه  شش   پيروزی در جنگ  به  منتج    موعودگرایی   ظهور  ظهور کرد که 
سياست    و  موعودگرایی  بين  ارتباط  مسئله  این .  شد  مذهبی  صهيونيس   صفوف  در  مذهبی

  1967بعد از جنگ سال    .(Yehiya, 2014: 240-241)   سازدیم  روشن   را  در اسرائيل
اراضی اشغالی کشورهای عربی را آزاد نخواهد    ازکدام  الم کرد هيچيل اع اسرائ ميالدی،  

کشورها   این  تا  مرزهای   طوربهکرد  و  شوند  صلح  مذاکرات  وارد  اسرائيل  با  مستقي  
سال بعد یعنی    6شد که  ی اسرائيل باعث  خواه تي تمامرا به رسميت بشناسند. این    لي اسرائ

سال   ا  1973در  ميان  دیگری  جنگ  دهد.ميالدی،  ر   اسرائيل  و  سال    عراب   1967تا 
ک فهميدند  شورميالدی،  عربی  کند،    کهی مادامهای  ناامنی  احساس  به    توانندینماسرائيل 

برسند  نیترییابتدا خود  راهبردی    یوم   جنگ   از   پس(.  Mufti, 2000: 67)  اهداف 
اسرائيل    ميالدی،  1973  اکتبر  در  کيپور خارجی  سياست  تا  اچارهدستگاه  نداشت  ی 

سازمانهایگریانجيم  واسطهبه صلح  حفظ  به  مربوط  سازوکارهای  و  آمریکا  با   ملل  ی 
بين  مذاکرات  به  ورود  برای  اسرائيل  پذیرش  شود.  صلح  گفتگوهای  وارد  المللی  مصر 

گرایان به عرصه قدرت در  جهت حفظ صلح در منطقه، بتدریج فضا را برای ورود راست
 .(Mufti, 2000: 87)اسرائيل فراه  ساخت  

ی سياست خارجی اسرائيل در این دوره، القای ناامنی  ها مؤلفه  ن یترمه برخی دیگر از  
داشتن   اشغال  در  جهت  به  عربی،  هان ي سرزم دائمی  کشورهای  بودن   ریناپذاجتنابی 

پيشگ طلبتوسعهجنگ،   حمله  و  خود  به  اتکا  ارضی،  شمار  ی  به  و ریميرانه  )خرمشاد  ود 
 (. 47: 1399سهرابی، 
دگاه موعودگرایی در سياست خارجی اسرائيل صرفاً بر تثبيت  ن در این دوره، دیبنابرای

دولت یهود و گسترش اراضی مقدس یهودیان و جنگ با همسایگان عرب از جمله مصر  
دو این  تهاجمی  خارجی  سياست  که  اینجاست  مه   امّا  دارد.  پایه  تمرکز  بر  اسرائيل  ره 

 اعتقادات یهود و موعودگرایی بوده است. 

 2020 تا  1977 از اسرائیل  جیخار سیاست   کلی وندر
انتخابات    یگذار قانونمجلس    انتخابات به  در   1977  مه  17  در  کنستموسوم    ميالدی 
دوره  انتخاب  برای  اسرائيل نهمين    تاریخ   در  بار   اولين  برای.  شد  برگزار  کنست   اعضای 
پارلماهایکرس   اکثریت  ليکود   رهبری  به  راست  جناح  اسرائيل،  سياسی   بدست   را  نی 
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اسرائيلی    انیگراچپبسياری از  .  داد  پایان  انیگراچپ  ساله  30  حکومت  به  تقریباً  و  آورد
که منجر به تحولی عظي  در سپهر    کنندیم»کودتای سياسی« یاد    بعنواناز این انتخابات  

نفوذ افزایش  و  اسرائيل  قدرت    سياسی  )موسسه   ها یمذهب ی  زنچانهو    الدراسات   شد 
ميالدی    1977که از سال    بسياری از اعضای حزب ليکود(.  282:  1384،  1ج  الفلسطينيه،  

به کنشگری می »بنيادگرایان  در رأس هرم قدرت در اسرائيل قرار دارند و  پردازند، جزء 
  و   شکوری) روندیمه شمار ب نع صلح اعراب و اسرائيل ام نیتربزرگ موعودباور« هستند و

 (. 135-137: 1395، حسينی فائق
ستون    6ميالدی به قدرت رسيدند، دارای    1977که از سال    گراراستی  هاستي ون ي صه

  ز ي چ همهمعيار سنجش    بعنوانتاکيد بر قدرت ملّت    -1ایدئولوژیک هستند که عبارتند: از  
ی ملّی، عدالت اجتماعی و یا  هاروهگمانند صلح و سازش با سایر  هاارزشو باالتر از سایر 
برابری ی  -2طلبانه؛  جامعه  غير  و  خارج  یهود    تنهانههودی،  جهان  قوم  خص   نيروهای 
یهود تالش میمحسوب می اسرائيل و قوم  نابودی  برای  فعال  بطور  بلکه    -3کنند؛  شوند 

رائيل،  بيش از هر اردوگاه سياسی دیگری در اس  انیگراراستتاکيد آشکار بر »قدرت«:  
  ژه یبواسرائيل  سازی همه مخالفان  هيوال  -4دارند؛    المللن ي بیک رویکرد نظامی به روابط  

اعراب:    هاین ي فلسط سایر  مانند    انیگراراستو  تاریخی  منابع  از  استفاده  با  غالباً 
  -5؛  دانندیم»هولوکاست« و تابوهای کتاب مقدس مانند »عماليق«، غير یهودیان را انسان ن

از  طلبتوسعه سرزمين  برپایی  دنبال  به  ارضی:  و    نهری  هستند  بحر  یهودیان م  -6تا  عرفی 
 :Peleg, 2000) »دشمن مردم«، خائنين به وطن و هواداران دشمن  بعنوانف داخلی مخال

142-143; Pedahzur, 2001  .) 
بيشتر    ییگرامذهبی و راست  گریِسمت افراطی  به  بطور روزافزونجامعه صهيونيستی  

 شدیدار  پدضعف و تفرقه    گراهای چپجریاندر طرف دیگر درونِ  و  ا کرد  پيد  گرایش 
  1973و    1967،  1956ی  ها جنگ(. بعد از پيروزی اسرائيل در  165:  1394  لحمحمد صا)

راست که  ميالدی،  رسيدند  باور  این  به  و    سازنهي زم  توانندیمگرایان  باشند  ماشيح  ظهور 
درستی    هاآن  ها ستي ون ي صه مسير  در  به  اندکردهراهبری  را  دیگر  نباید  بنابراین  ؛ 

و   کاگرچپسکوالریس   تا  داد  فرصت  احزاب  یی  راستا  همين  در  کنند.  اداره  را  شور 
با نفوذ  نيز که تا آن روز در سياست دخالت زیادی نداشتند،    در   خودروزافزون    مذهبی 

  کنند   تأمين   را  آنان  اهداف  که  برسانند  یریوز  نخست  به  را   سياستمدارانی  توانستند  کنست
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(Yehiya, 2014: 239-240; Pedahzur, 2001: 28)  .ميراث   وانستندتها  آن  بعالوه  
  ی هاآموزه  نظریه  تحقق  در  را   آن   و  ساخته  متزلزل  را  و پرورش  ارتش و همچنين آموزش

 & Kampinsky؛  281:  1384،  1الفلسطينيه، ج    الدراسات  گيرند )موسسه  بکار  تورات

Sandler, 2020: 84-85.)   
، اسرائيل  اقدامات عملی عراقها و  با وقوع انقالب اسالمی در ایران و همچنين لفاظی

مرز خود وارد صلح شود. در واقع اسرائيل مجبور به  ی ه عربهای  سعی کرد تا با دولت
 :Mufti, 2000)  در نظر گرفتن منافع همسایگان خود شد و به صلح با مصر رضایت داد 

از    برای قرار گرفتن در موضع برتر نسبت به سایر دشمنان عرب خود  بعالوه اسرائيل(.  67
و   سوریه  سال  جمله  در  بعد  کمی  رساند.  امضا  به  مصر  با  را  صلح  توافق   1994اردن، 

ميالدی نيز   2007در سال    آن  از  بعدميالدی، اردن نيز با اسرائيل قرارداد صلح امضا کرد.  
اسرائيل ابتکار عربستان سعودی را که در    عضو اتحادیه عرب موافقت کردند که اگر  22

ه کرده بود، قبول کند آن را به رسميت خواهند  اجالس بيروت ارائ  ميالدی در   2002سال  
در    شده  اشغالی  هان ي سرزمشناخت. عربستان سعودی پيشنهاد داده بود که اگر اسرائيل از  

شرقی    المقدستي بخارج شود و استقرار یک کشور فلسطين را به پایتختی    1967جنگ  
کند، وجود اسرائيل را  ان فلسطينی را حل  عادالنه مشکل پناهندگ  حلراهبپذیرد و با یک  

شناخت خواهند  رسميت  دوره    (.David, 2018: 300)   به  این  در  رژی   همچنين 
هيئت حاکمه  در داخل    ژهیبو  یالمللن ي صهيونيستی با توجه به نفوذ باالی خود در جامعه ب

بعنوان   کشور  آمریکا  از  شده    مطرح  «فراقانون»یک  ی  ها ستي وني صه ی  هاتیحماو 
 (. 260-261: 1394، محمد صالحست )مسيحی بهره برده ا

چشمگير تحوالت  احزاب    وقوع  آمدن  کار  روی  و  اسرائيل  سياسی  صحنه  در 
اسرائيل  راست و  شد  مقارن  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقوع  با  موعودگرا  و  مذهبی  گرا، 

 :Schwarz, 2018)ستراتژیک خود یعنی ایرانِ زمان پهلوی را از دست داد عماًل متحد ا

از این    واقع  درب اسالمی در ایران منجر به تغيير تعاریف »خود« و »دیگری« شد.  (. انقال 9
مشخص   »یهودیت«  و  »اسالم«  را  طرف  دو  مناسبات  بعد،  به  عواملی    کردیمتاریخ  تا 

 ی« و غيره. امنطقه«، »ترتيبات کي تي ژئوپل» همچون »منافع مشترک«، »دشمن مشترک«،
نوامبر    14در تاریخ    عرفات  یاسرت این بود که  این دوره در حقيق   یکی از نقاط عطف 

قطعنامه    1988 پذیرش  با  »  242ميالدی  را  اسرائيل  ملل،  در    بعنوانسازمان  کشور  یک 
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  1993در سپتامبر  به رسميت شناخت و دست از مبارزه مسلحانه با اسرائيل کشيد و    منطقه« 
کرد  امضا  را  اسرائيل  با  صلح  قرارداد  راستا  (.  Mufti, 2000: 89)  ميالدی  این  در 

دهه   در  فلسطينی  مقاومت  و    90نيروهای  اشغالگران  با  مقابله  جهت  به  را  حمالتی 
ترتيب  نشين شهرک صهيونيستی  با  دادندیمهای  تنش  افزایش  عدم  برای  نيز  عرفات   .

ا  فعاالن حماس و جهاد اسالمی را دستگير و به حماس هشدار داد ت اسرائيل، صدها نفر از  
ميالدی    1995عماًل از سال  (.  Rubin, 2012: 179-180)   وقف کند حمالت خود را مت

به بعد اسرائيل دیگر با اردن، مصر و تشکيالت خودگردان فلسطينی که برخاسته از توافق  
امّا مشکالتش هم ادامه داشت.  اسلو بود، اختالفات مرزی نداشت  لبنان  با سوریه و  چنان 

  رابين  اسحاقرا در این دو کشور ارتقا دهد.  شت تا جایگاه خود  ایران نيز همواره سعی دا
پایانی خود   ( اظهار داشت  1992-1995اسرائيل )  ریوز  نخست  بعنواندر یکی از عبارت 

هان عرب نيست  که دکترین پيرامونی پایان یافته است و تهدید اصلی اسرائيل دیگر از ج
ایران است ناحيه  ی یعنی چند ماه ميالد  2005در سال  (.  David, 2020: 199)  بلکه از 

ی کردند و با پيروزی حماس ني نش عقباز نوار غزه    ها یلي اسرائ پس از مرگ یاسر عرفات،  
ميالدی در فلسطين، این گروه مقاومت کنترل نوار غزه را    2006در انتخابات ژانویه سال  

 (. Rubin, 2012: 176) ل بدست گرفت کام بطور

به   از  رس ریوز  نخستبعد  نتانيی  بنيامين  سال  يدن  در  صهيونيس     2009اهو  ميالدی، 
نتانياهو   ائتالفی  دولت  در  و  رسيدند  قدرت  به  دوباره  مذهبی  احزاب  و  شد  احيا  مذهبی 

بدون   نيز  نتانياهو  البته  کردند.  خوبی کسب  دولت    توانستینم  هاآنجایگاه  تماماً یک 
نتانياهو    گراراست دهد.  کاهاپستتشکيل  در  را  مهمی  ی  هاتخانهوزار   جمله  ازبينه  ی 

به   را  مالی  کميته  ریاست  کنست  در  همچنين  و  بهداشت  و  دین  دادگستری،  آموزش، 
داده است. همچنين احزاب    ارتودوکس احزاب تحت ریاست سياستمداران مذهبی و فوق  

در   دهایري گ يتصممذهبی  اصلی  نقش  ی  نيز  منابع  تخصيص  و  دولت  هویتِ  مورد  ر 
 (. Kampinsky & Sandler, 2020: 74-75)  مهمی دارند

برنامه    هایلي اسرائوحشت   ایران و درک تهدید  اهستهاز  این پرونده    هاآن ی  به  نسبت 
ی موعودی ایرانيان است. برای مثال در زمان  ها شهیانداز    ها یل ي اسرائنيز منبعث از درک  

ن باور است که  معتقد بودند ایشان بر ای  هایلي اسرائ،  نژادیاحمدمهوری محمود  ریاست ج
یک خير مطلق است و حتی تخریب ایران و از دست دادن    خودیخودبهبودی اسرائيل  »نا
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بدین شکل بود که    نژادیاحمد از    ها یل ي اسرائجان خود ارزش چنين کاری را دارد«. فه   
و در نابودی اسرائيل،    داندیم مينه بازگشت »امام غایب«  ایشان نابودی دولت یهودی را ز 

نقش  برای خ بنابراین    هکنندن ييتع ود  است.  نتانياهو،    ها یلي اسرائ قائل  با محوریت شخص 
  بطور را    هاآنی،  اهستهمعتقد بودند که چنين شخصيتی در صورت دستيابی به تسليحات  

کرد خواهد  استفاده  اسرائيل  عليه  در  (.  David, 2018: 314)  حت   بود  معتقد  نتانياهو 
معنا  بازدارندگی  شرایطی،  وچنين  داشت.  نخواهد  ایران  یی  که  بود  معتقد  را  اهستهی  ی 

ی موجود را برای  هانهیگزو برای هميشه نابود کرد. به همين خاطر وی تمام    بارکباید ی
معتقدند که با    داشت. رهبران اسرائيل  مدنظری  اهستهجلوگيری از دستيابی ایران به سالح  

به   سياسیهاشهیاندتوجه  رسمی  مسئولين  موعودی  د  ی  ایران،  نظامی  صورت  و  ر 
 ی، از آن تسليحات عليه اسرائيل استفاده خواهند کرد. ا هستهبرخورداری از تسليحات  

همچنين بعد از ظهور داعش و اتفاقاتی که در سوریه ر  داد، ایران توانست از دعوت  
زه با داعش بهره ببرد و موقعيت خود را در این کشور در مرزهای  رسمی سوریه برای مبار

تثبيت کند نگران کرد و در    ها ستي ونيصه  شدت  بهایران در سوریه    حضور.  اسرائيل  را 
اولویت سياست خارجی    2018ی  هاسال به  از سوریه  ایران  بعد، اخراج کامل  به  ميالدی 

ایران هميشه منفی و  اسرائيل بدل گشت. ذهنيت رهبران و مقامات اسرائ يل در خصوص 
بدبين این  و  است  بوده  باوبدبينانه  از  منبعث  که  خود  ی  و  ایرانيان  دینی  هویت  و  رها 

تحت    بخصوص است، باعث شده که سياست خارجی اسرائيل در قبال ایران    ها یلي اسرائ
نتانياهو )ریوز  نخست باشد )خرمشاد و سهرابی،  2009م    2021ی  بسيار تهاجمی   )1399 :  

80- 75 .) 
اسرائ سران  درک  که  گردید  مشخص  دوره  این  در  کنشبنابراین  و  ایران  از  گری  يل 

مسئله   خاص  بطور  و  دینی  مسائل  از  آنها  فه   پایه  بر  ج.ا.ایران  مقامات  و  رهبران 
 موعودگرایی در یهودیت است.  

 ایران قبال  در اسرائیل خصمانه  خارجی سیاست در موعودگرایی تأثیر
با بررس ی سير موعودگرایی در یهودیت مشخص گردید که موعودگرایی تا چه  تاکنون 

هویت یهودی مؤثر بوده و همچنين به اثبات رسيد که زعمای جنبش    ای در تشکيل ندازها
صهيونيس  چطور با استفاده از مفهوم موعودگرایی در یهودیت توانستند یهودیان را قانع  
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تأ فلسطين  اراضی  در  را  یهود«  »دولت  تا  اولویتکنند  بررسی  با  بعالوه  کنند.  و  سيس  ها 
د  اسرائيل  کنشگری  خارجینحوه  سياست  امر  به    ر  که  گردید  نمیمشخص  توان  نوعی 

ها به شمار  های حاکميتی« آنموعودگرایی را از اسرائيل جدا کرد و در واقع یکی از »ایده
صهيونيستمی درود.  تشکيل  حکومت  آوردند،  مقدس  ارض  به  را  یهودیان  تا  ها  ادند 
زمينهبه خود  »ماشزع   یعنی  یهودیان  موعودِ  ظهورِ  بنابراساز  باشند.  اسرائيلیيح«  ها  ین 

داشتن قوم یهود در ارض مقدس در کنار یکدیگر به موعودگرایی  مجبور هستند برای نگه
ویژه عمدهاهتمام  بخش  لذا  و  باشند  داشته  سياستای  از  متغير  ای  این  از  متأثر  هایشان 
  بدین  هود؛ ی  دولت   مشروعيت  با  است  برابر  موعودگرایی در اسرائيل  ده و هست.مذهبی بو

متغير  موعودگرایی  که  معنی امّا  شودیممحسوب    یهود«   دولت  برای  زا»مشروعيت  یک   .
دموکراتيک جهان امروز فه  مسائل موعودی برای اغلب    اصطالح بهدر دنيای سکوالر و 

ئيل سعی دارد خطر ایران را برای منطقه و جهان  کشورها دشوار است، به همين دليل اسرا
پرونده   طریق  توضاهستهاز  ایران  دولتی  تمام  برای  موضوع  این  چراکه  دهد؛  ها،  يح 
است.    درک  قابلو کارشناسان خلع سالح و کنترل تسليحات    المللن ي ب متخصصين روابط  

در مقابل نگاه موعودی    امّا در واقع تا حد بسيار زیادی نگاه موعودی اسرائيل به ایران و
 ل عليه ایران شده است.های خصمانه اسرائي ایران به اسرائيل منجر به اتخاذ سياست

و دولت ایده  هایی کهکشورها  از  آن»موعودگرایی« جزئی  و  های حاکميتی  است  ها 
ساز را برای ظهور موعود خود ایفا کنند، بصورت  اند تا نقش زمينهدر واقع تأسيس شده

موعودهای  که مأموریت قدسیِ    گيرند؛ بخصوص زمانیر مقابل یکدیگر قرار میطبيعی د
شود.  شان در برابر یکدیگر تعریف میگيرد و اتفاقاً نقش مقابل یکدیگر قرار میآنان در  

موعود   دارای  که  آنجا  از  مسيحی  صهيونيس   همان  یا  اوانجليست  مسيحيان  مثال  برای 
تقابلی با یکدیگر ندارند و بلکه به دليل منافع مشترک یکسان با یهودیان هستند، لذا هيچ  

ظهور   هدر  یکدیگر  با  میماشيح  نيز  آنمکاری  هردوی  در  کنند.  ه   به  شبيه  نقوشی  ها 
آن تاریکی«  و  »نور  و  شر«  و  »خير  دنيای  و  دارند  موعودشان  امّا  ظهور  است.  یکی  ها 

ایرانی  یهودیان در ارتباط با ایرانيان معتقدند که »ماشيح« برای  ها  ایجاد حکومت جهانی، 
می شمار  به  بزرگ  مانعی  که  سررا  خواهد  نابود  ایرانیوند  مقابل،  در  و  نيز  اخت  ها 

المقدس را به نفع مسلمين فتح خواهد  ها بيتمعتقدند که موعودشان با غلبه بر صهيونيست
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تعریف نقوشِ  می  کرد. در چنين وضعيتی که  قرار  یکدیگر  برابر  در  ، چيزی  گيرندشده 
 .(David, 2020)تصور نيست  جز منازعه تا نابودی یکی از طرفين قابلد

نابود   باید  ها« شرارت  »محور   های اوانجليست معتقدندها در کنار پروتستانيستصهيون 
شود و این محور هر دولتی است که قصد نابودی و جنگ با اسرائيل را دارد و این »شر«  

 تمام   ها معتقدند در آرماگدونشود. آنون« نابود میتنها از طریق جنگ بزرگ »آرماگد
  استقرار   بنابراین   شوند؛می  نابود  مخالفند،  فلسطين   در  یهود   موجودیت  اب  که  کسانی
  هاست شرارت  محور  ایران  تفکر،  این   با.  نيز است  مسيحيان  آرمان  برای  ایمقدمه  اسرائيل

نمی  ایستاده  خدا  اراده  مقابل   که ی و  و  اسرائيل  باشد خواهد  فلسطين وجود داشته  هود در 
(Feng, 2006).   

راستا   همين  ایران  (Feng, 2006) فِنگ  در  که  است  خواهان   معتقد  جهت  این    از 
شوند و  شناسایی می  مهدی  مقابل  نيروهایبعنوان  است؛ چراکه    آمریکا  و  اسرائيل   نابودی

  کند یمی تنظي   نوع  بهقبال ایران    اسرائيل نيز به همين خاطر، سياست خارجی خود را در
کند. دفاع  خود  از  ایران  برابر  در  بتواند  اسر  که  خاطر  همين    را   خود  همسایگان  ائيلبه 

فِنگ بيان    .در جنگ با ایران دفاع کند  اسرائيل  نيز مجبور است از  آمریکا  و  کندیم  اشغال
تحد  که اسرائيل به م  ميالدی بين اسرائيل و لبنان، زمانی  2006دارد که در جنگ سال  می

یعنی   کرد،    اهللحزبایران  حمله  با  حمایت  اآمریک  متحده  االتیالبنان  را   کمک   خود 
برای  ایران  و  نشان داد  اسرائيل  به  نظامی   . از کرد  حمایتاهلل  حزب  از  اسرائيل  نابودی  نيز 

  وقتی   است،  دشمنان  کامل  نابودی  خواستار  تینها  در  موعودگرایی  سياستآنجاکه  
 یکدیگر   با  رویارویی  هنگام  ،دهندیم  انجام  را  خدا  کارها  آن  که  معتقدند  ملّت  چندین 

استدالل  .  دش  خواهندساز  سئلهم دنيایی   کندیمفِنگ    سالح   اسرائيل   و  آمریکا  که  در 
  کشور   سه   هر  و  است   یا هسته  فناوری   به  دستيابی  پی  در   که  ایرانی   و  دارند  یاهسته

دنيای   بين   از   را   خدا  دشمنان   تا  است  داده  مأموریتها  آن  به  خداوند  معتقدند که   ببرند، 
 ,Feng)  کندیم  جذاب  حّتی  و  توجيه  ابلق  را  یاهسته  زینهگ  زیرا  خطرناکی خواهد بود؛

اساس نگاه   البته بر اساس دیدگاه باال، فِنگ معتقد است چون ایران بر(.  65-66 :2006
کند امّا  رخورد میموعودی قصد نابودی اسرائيل را دارد، اسرائيل بطور خصمانه با ایران ب

به   نگاه موعودی  مستقل یک  بطور  نيز  برایاسرائيل  و  استدالل  ایران دارد  نگاه  های  این 
می ارائه  نيز  آسمانی  و  سياست  قدسی  در  اسرائيل  موعودی  نگاه  زیربناییِ  تأثير  دهد. 
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بسيار   که  است  »دیگری«  و  »خود«  و مصادیق هویتی  مفاهي   بازتعریف  به  منجر  خارجی 
    انگاری نيز هست.کيد نظریه سازهمورد تأ 

اسرائيل و تعریف  اینکه  »خو  برای  از  آن  مفاهي   رهبران  از  منبعث  »دیگری« که  و  د« 
  بنيامين  قدسی و تعابير مرتبط با موعودگرایی است بهتر درک شود، بعنوان نمونه سخنرانی 

بررسی   مورد  متحد  ملل  سازمان  ميالدی در   2012  وزیر اسرائيل، در سالنتانياهو، نخست  
پانزده  سخنرانی  متن   در .  قرار گرفته است   گذشته   به   اشاره   با  1«یهودی»  طالح اص  بار   وی 

  مقدس« و   از »کتاب  خود  طول سخنرانی  در  نتانياهو .  تکرار شده است  یهود   مردم  تاریخی
  و   بردمی  نام  »داوود«  و  »جوشوا«  »یعقوب«،   »اسحاق«،  »ابراهي «،  مانند  هایی چهره  اسامی
  شک   ئيلاسرا  دولت  مشروعيت  در   که  کسانی همه    برای  این اشخاص  که  کندمی  تأکيد

بعن  ریشهدارند،  می  یهود  قوم  هایوان  هشت .  شوندمحسوب  همچنين    طول   در  بار  وی 
ارجاع    یهود  قوم  انگيزغ   کند و به گذشتهاستفاده می  خود از واژه »هولوکاست«   سخنرانی

نتانياهومی .  وسطیقرون  جهان  و  مدرن  جهان:  کندمی  قسي ت  قسمت  دو  به  را  جهان  دهد. 
  دانش   که   کسانی  نو،  فرزندان  آمریکا،  اروپا،  مدرن  دنيای  به   اسرائيل  ها از نظر صهيونيست

تحليل  .  (Levy, 2015: 229)دارد    تعلق  برابری  و  آزادی  زندگی،  دارند،  اختيار  در  را
 کند. را مشخص می گفتمان سخنان نتانياهو بخوبی نگاه مذهبی وی در سياست خارجی

بر   به   پراکنده«   »مردم  بازگشت  مورد  در  اشعيا  کتاب  هایپيشگویی  اساس  همچنين 
اسرائيل، به جبهه »خير« و »نور« تعلق دارد و به همين دليل موفق به    خود  مادری  سرزمين 

اراضی موعود   یک   یهودی،   اسکاتولوژی  در  .شده است  تأسيس دولت تماماً یهودی در 
  در   که   را  اسرائيل  دشمنان  و  آمد  خواهد  مسيح  که  است  این   آخرالزمان  درباره  دیدگاه
 اندشده  پراکنده  که  را  برگزیده  قوم  و  برد  خواهد  بين   از  است  بوده  رگرفتا  کفار  دست
-Mowinckel, 2005: 303) کندمی  بازسازی  را  اسرائيل  پادشاهی  و  آورده  ه   گرد

311; Feng, 2006: 59  .)نقطه   بعنوان  هایلي اسرائ  چش   در  انایر  دوگانه خير و شر،  در  
  اسرائيل   که  است  ییهاآن  همه  ایران  تصفا.  است  شده  عریفت  اسرائيل یعنی »شر«   مقابل

است آن  ایران.  فاقد  اسالمی  نگاه  جمهوری    دوران   تاریکی،  دنيای  به   هایلي اسرائ  در 
  ترور   و  اردد  بسته  حکومتی  ماهيتاً  که  دارد  تعلق  کليسا  گراییتقدس  دوران  و  یوسطقرون

خير و شر از این دوگانه  .  دهدیم  گسترش  جهان  کل  و  خاورميانه  سراسر  در  را  خشونت  و

 

1. Jewish 
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داند  شود که ایران را در عصر موعود در مقابل خود مینگاه موعودی اسرائيل منبعث می
خارجی   سياست  یک  با  تا  دارد  سعی  اسرائيل  خاطر  همين  به  کند.  مقابله  آن  با  باید  و 

تهاج و  برخصمانه  ميان  از  را  »ماشيح«  مقابل  نيروی  واقع  در  ایران،  قبال  در  تا  می  دارد 
 ظهور موعود یهودیان شود.   ساززمينه

اسرائيلی برنامه هستهدر همين راستا  نيز در یک چارچوب آخرالزمانی  ها  را  ایران  ای 
در    امانایران با آهنگی بی»کند که  در تحليلی اشاره می  1برس  رند  لوئيسکنند.  درک می

برنامه هسته این امر در کنار اعتقاداحال تعقيب  غيير این  ت مذهبی غيرقابل تای است که 
دهد« )متقی،  کشور مبنی بر نابودی اسرائيل، خبر از اتفاقات بسيار بدی در خاورميانه می

1376  :22 .) 
از  همان منبعث  »قدسی«  مبنای  یک  ایران  نابودی  برای  اسرائيل  شد  ذکر  که  طور 
ناممکتوبات   مثال  برای  دارد.    ذکر   یهودیانمقدس    کتاب  در  بار  29(  پرشيا)  ایران  یهود 

  . همچنينکندیمپيدا    تغيير  »ایران«   به  ميالدی نام »پرشيا«   1935  البته در مارس.  ستا  شده
  مقدس به   کتاب  در  که  زمان  و هر  کندیم  پيشگویی   را(  فارس)  ایران  پایان  مقدس،  کتاب 
 دکن یم  صحبت  امروزی  ایران  سرزمين   مورد  در  قعوا  در  ،شودیم  اشاره  فارس

(Johnson, 2020 .)    منفی به جمهوری اسالمی ایران با قدرت گرفتن  این نگاه قدسی و
 ميالدی تقویت شده است.  1977احزاب مذهبی در سال 

  کشورهای   .دهدیم  شرح  را  اسرائيل  به  حمله  در کتاب »حزقيال«  39و    38  ی هافصل
  شوروی تر  کوچک  کشور  چندین   ،(فارس)  ایران  ،(مأجوج)  روسيه:  2از عبارتند    درگير
در    و  اتيوپی  ،(توگارما)  ترکيه   ،(گومر)  وکراین ا  ،(توبال  و  ماشک)  سابق همچنين  ليبی. 

  این  معتقدند  ( اشاره شده است. برخی13:  38  کتاب حزقيال به »شيرهای جوان« )حزقيال
به   کتاب  ذکر به طرق مختلف  اشاره دارد که س  متحده  االتیا  مقدس  جمله    از عی دارد 

جلوگ  از  مذاکره اسرائيل  به  کندحمله  شد  موفق  امّا   يری  (.  Johnson, 2020)  نخواهد 

دارد.   نسبتاً خوبی  رابطه  ایران  از  غير  مذکور   تمام کشورهای  با  اسرائيل در حال حاضر 
ا خواهند بود.  ، آنهجانبههمهکه پيروز نهایی این حمله    کنندیمتفسير    طورن ی ا  ها یلي اسرائ

کشور نبی،  حزقيال  کتاب  در  شده  ذکر  کشورهای  و  تمام  ایدئولوژیک  موعودگرا های 

 

1. Louis Rene Beres 

 . است مقدس کتاب در شده کرذ اژه و است آمده پرانتز در که ییهانام. 2
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آیند و این تنها ایران است که  ینمنيستند و بر اساس مبانی موعود، خص  اسرائيل به شمار  
آموزه اساس  فتح  بر  وعده  خود  موعودی  مسلمين    المقدس تي ب های  و  فلسطينيان  به  را 

صلی خود  ا  متحدان ز پيروزی انقالب اسالمی در ایران، اسرائيل که یکی از  دهند. بعد ا می
ایرا را  یعنی  ایران    رفتهدست  ازن  به  نسبت  و  مقدس خود شد  منابع  متوجه    از   ش ي بدید، 

ها  گراها، مذهبیحساس گشت. وقوع انقالب اسالمی ایران مصادف با تقویت راست  ش ي پ
افراطی کو  بود  اسرائيل  حاکميت  در  خارجی  ها  سياست  موعودی،  و  مذهبی  نگاه  با  ه 

 کردند. يالدی طراحی میم 1977ران بعد از جدید اسرائيل را در دو
نابودی ایران و    ها طبق منابع مقدس خود بر این باورند که »ماشيح« بابنابراین اسرائيلی

  مدت   سپس به  و  رساندیم سایر دشمنان قوم یهود، قدرت خود را بعنوان موعود به اثبات  
تا    ابدییم  امکان   سرائيل،ا   رستگاری   از  پس   و  کندیم  ایجاد  زمين  در   پادشاهی   سال  هزار
اعمال  نوع  به  ها ستي وني صه (.  Feng, 2006: 59)   برساند  رستگاری  به   را   جهان  با  ی 

دنبال   به  ایران  عليه  پرشيا  سازنهيزمسياست خصمانه  در  ساکن  قوم  بر  ماشيح  پيروزی  ی 
 )ایران( هستند. 

ه در تاریخ مدام معتقدند غفلت درباره ایران یعنی نادیده گرفتن افرادی ک   ها یلي اسرائ
تهدید  ب یهود  قوم  نابودی  بار    کردندیمه  این  ولی  نيز عملی کردند  را  تهدیدات خود  و 

کرد   مقابله  ایران  با  سال  (.  David, 2020)باید  در  بار  دومين  برای  نتانياهو  که  زمانی 
به    2009 ملّی  ریوز  نخست ميالدی  امنيت  سند  در  ایران  تا  داد  دستور  رسيد،  اسرائيل  ی 
به  بجائيل  اسرا عراق  برنامه  ی  توسعه  و  اهستهدليل  خود  ها موشکی  بالستيک    بعنوان ی 

»تهدید وجودی« در صدر فهرست تهدیدات قرار گيرد. بعالوه در آن برهه از زمان، ایران  
ی  ز ي ست س ي وني صه که به    ردب یمسر    به   نژادیاحمددر دوران دوم ریاست جمهوری محمود  

، نتانياهو در  نژادیاحمدوجه به تهدیدات  همين راستا و با تدر جهان معروف شده بود. در  
  تا   کنند  عمل  نحوی  به  اندآموخته  یهود  مردم»نطق مراس  تحليف خود در کنست گفت:  

  هيچ   کهوقتی  ،هولوکاست   برخالف .  کنند  ما  نابودی   به  تهدید  نتوانند  متوه   دیکتاتورهای
  آن   از  چگونه  ني دامی  و  داری   شورک  یک  ما.  نيستي   سپر  بدون  امروز  نداشتي ،  نجاتی
دوران    .« کني    دفاع طول  در  مالقاتریوز  نخستنتانياهو  تمام  در  همتایان  ی  با  که  هایی 

های مه  در سياست خارجی از تهدید ایران خارجی خود داشت و تقریباً در هر سخنرانی
دولتجهتویبو   ظاهری  آن صحبت  ی  به  جهان  (. David, 2020: 200)   کردیمهای 
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دو در  نخست  نتانياهو  طوالنی  در  ران  زیادی  قدرت  که  مذهبی  احزاب  با  خود  وزیری 
حکومت داشتند، متحد شده بود و به نوعی نيز تحت تأثير القائات صهيونيس  مذهبی قرار  

 دولت تشکيل دهد. توانستداشت. نتانياهو بدون احزاب مذهبی نمی

  متأثر  حداکثری  وربطی اسالمی ایران خارجی اسرائيل در قبال جمهور بنابراین سياست 
  روز روزبهو    بوده  موعودگراییمسئله    در  خاصه  یهود،  الهيات سياسی  انهیگراعمل  وجه  از

ایران  .شودیمنيز تقویت    »عرفان  در سياست خارجی اسرائيل در قبال جمهوری اسالمی 
  و   « »رستگاری  حصول  راستای  در  تالش  و  محوری« »نقش   و  محوری« »تکليف  سياسی«،
یوسفی و   )حاجی  رودیمبه شمار    رفتاری  چارچوب غالب  یهودیت،  در  « رهایی   و  »نجات
می126:  1397پناه  رضایی باقی  مصالحه  برای  کمی  بسيار  فضای  موعودگرایی    گذارد (. 

(Feng, 2006: 63  ) رابط اسرائيل  دليل  همين  به  چارچوب  هو  یک  در  صرفاً  را  اش 
تعمنازعه ایران  حذف  تا  ابدی  در  گونه  است.  کرده  بدان  ریف  که  تفاصيلی  با  نهایت 

را در   پرداخته شد و مورد مداقه قرار گرفت، اسرائيل یک سياست خارجی کاماًل خصمانه
دنبال می ایران  بهقبال  آموزهکند که  از  منبعث  ایشدت  است.  یهود  قوم  موعودی  ن  های 

در امر    هاگيری آنتصمي   ها وجود دارد که در روندها در حافظه تاریخی اسرائيلیآموزه
 سياست خارجی دخيل است.  

 گیرینتیجه
به از  یهودیان  بيش  برای  می  2700زع  خود  به سر  تبعيد  در  مقصر سال  را  و خود  بردند 

می »پراکندگی«  و  »آوارگی«  »تبعيد«،  این  یهودیان  اصلی    ی هاآموزه  به   توجه  بادانستند. 
ش از ظهور »ماشيح« با مهاجرت  ها را پينباید آن  که   دارند  باور  فقره سوگند  سه  به  تلمودی

 کردند.گروهی به ارض موعود نقض می
سال افرادی مانند    500جنبش صهيونيس  نيز سوار بر موج تغييراتی که در طول حدود  

خاخام زوی هيراش کاليشر، خاخام  آلکاالی،    یهودا  شبتای زوی، جکوب فرانک، خاخام
کوک    ایساک  آبراهام  دانش و خاخامیلنا گائون و شاگرایليا بن سليمان زالمن معروف و

دچار   اروپا  در  یهودیان  بود  شده  باعث  که  تحوالتی  و  بودند  کرده  ایجاد  پسرش  و 
این   کرد.  ارائه  ظهور  با  مرتبط  مفاهي   از  جدیدی  قرائت  یک  شوند،  زیادی  مشکالت 

به یهودیان اطمينان  قرائ با خداوندبه    توانندیمکه حاال دیگر    دادیمت جدید   عهد خود 
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نکرده عمل  یهودیان  قبال  در  خود  عهد  به  اقوام  سایر  چراکه  نکنند؛  همچنين  عمل  اند. 
سامی  هاستي ون ي صه »ضد  آن  به  که  آمده  بوجود  وضعيت  از  استفاده  یا با  گری« 
یگفتندیمی«  زي ستیهود»ی به  آمدنی.    نایهود،  نه  است  آوردنی  مسيح  که  دادند  هشدار 

موعود مهاجرت کنند و در آنجا حکومت یهودی را  دیان باید به ارض  بدین معنی که یهو 
  ها ستي ونيصهتشکيل دهند تا ماشيح مطمئن شود که یهودیان آماده پذیرش وی هستند.  

عریف کردند و از  « برای ظهور منجی تسازنهيزمبرای خود و سایر یهودیان جهان، نقش »
بن   هاآن کنند.  مشارکت  امر  این  در  تا  بر    اهستي ون ي صهابراین  خواستند  تکيه  با 

بعد از    ها ستي وني صه»موعودگرایی« موفق به تشکيل حکومت در اراضی فلسطين شدند.  
»   س يتأس مبحث  از  نيز  ميان  موعودگرااسرائيل  مشترک«  »هویت  یک  ایجاد  برای  یی« 

برای   که  مختلف  در  یهودیان  یهودی  حکومت  تثبيت  همچنين  و  ملّت  م  دولت  ساخت 
اشغالی سوءاستف   اراضی  بود  بن الزم  راستا  این  در  کردند.  اولين  اده  که    نخست گوریون 

یی« را مستمسکی برای ایجاد یک هویت مشترک قرار داد؛  موعودگرااسرائيل بود، »  ریوز
داهافرقهچراکه   یکدیگر  با  زیادی  اختالفات  یهودی  مختلف  مخرج ی  تنها  و  شتند 

 يح« بود. ، ظهور منجی موعود یعنی »ماشها آنمشترک همه 
های قبل از وقوع انقالب اسالمی در ایران، اعراب  دشمن اصلی خود را تا سالاسرائيل  

دانست و ایرانِ زمان پهلوی نيز بعنوان متحد اصلی آمریکا در خاورميانه بطور پنهانی با  می
گوریون قصد  ای بن ای داشت. اسرائيل ذیل دکترین حاشيههای گستردهاسرائيل همکاری

با کشو  داشت تا  بهبا همکاری  اتيوپی(  نوعی از محاصره  رهای غيرعرب )ایران، ترکيه و 
 اعراب خارج شود. 

سال   می  1977از  ر   اتفاق  دو  بعد  به  سکه  ميالدی  یک  روی  دو  واقع  در  که  دهد 
مدافعي پایان حکومت چپ  -1بودند:   اسرائيل و  گرایان و  بدنه رهبری  ن سکوالریس  در 

راست حزب  ليپيروزی  قگرای  به  همچنين  و  و کود  مذهبی  احزاب  رسيدن  درت 
وقوع انقالب اسالمی در ایران و تشکيل یک    -2موعودگرا که متحد حزب ليکود بودند؛  

اساس مبانی موعودگرایی    ها با توجه به این تغييرات و برحکومت موعودگرا. صهيونيست
با ورود احزاب راستود که حاال بيش یه به قدرتازپيش  های  در سياست  گرا و مذهبی 
ایران از  شد، راهبرد خود را در ت دخالت داده میدول   دشمنی   به   مخفيانه   همکاری   قبال 
  . کردند و یک سياست خارجی کاماًل خصمانه را در قبال ایران پيش گرفتند  تبدیل  علنی
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همک از  اسرائيل  و  ایران  شد.  روابط  تبدیل  مذهبی  بوی  و  رنگ  با  دشمنی  به  اری 
های مذهبی و  چه زمان در اسرائيل گذشت، ایده  هش نشان داد که هرهای این پژوبررسی
طول راست در  شد.  تشدید  ایران  به  نسبت  اسرائيل  خارجی خصمانه  سياست  در  گرایی 
نان اسبق خود یعنی برخی  ها توانستند برای مقابله با ایران با دشمهای اخير نيز اسرائيلیسال

سا و  فرآیند صلح  وارد  راز کشورهای عربی  ایران  و  مشترک  زش شوند  بعنوان دشمن  ا 
اسرائيلی چراکه  دارد؛  مذهبی  صبغه  نيز  دشمنی  این  کنند.  تعریف  اسرائيل  و  ها  اعراب 

  ایران شيعی را در مقابل اعراب سنی و ایران اسالمی را در برابر اسرائيل یهودی قرار داده 
 است.  
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الکساندر،ونت  − ترجمه المللبين  سياست  اجتماعی  نظریه(،  1384)  ،  ، چاپ مشيرزاده   حميرا  ، 
 خارجه.  امور وزارت:  ، تهراناول

شجاع،  − » 1395)  احمدوند،    ،سياست  فصلنامه یهودی«،    ادگراییبني  یشناختروان   ی هانه يزم(، 
46(1.) 

اميرمحمد حاجی − امير یوسفی،  )رضایی و    انه یگراعمل   وجه  تطور  سير  تبيين»   (،1397پناه، 
  یکمثابه  به   یهودی   اسرایيلی: موعودگرایی  یهودی م   سياسی  الهيات   در   موعودگرایی  گفتمان
 .(1)8، اسالم جهان یاسيس یهاپژوهش فصلنامهاجتماعی«،  برساخت

گيری سياست خارجی (، »عوامل مؤثر در شکل1399خرمشاد، محمدباقر و عبداهلل سهرابی، ) −
، سال دوم،  فلسطين  راهبردی  گفتمان  فصلنامهم امنيتی اسرائيل در مجموعه امنيتی خاورميانه«،  

 . 4شماره 

)خضری − رویا،  »جایگاه 1388،    انقالب  افتيره،  الملل«بين   روابط   هاینظریه  در  فرهنگ  (، 
 .10، سال سوم، شماره یسالما

تأملی نظری در باب گونه شناسی بنيادگرایی  (، » 1397) ،سيد مهدی حسينی فائق وجليل  ،دارا −
  یهبردرا   یهافصلنامه پژوهش «،  و سياسی صهيونيس  گرا  س  يونيیهودی؛ غيرسياسی ضد صه

 (.27)7 ،استيس

  بودن  یکی  اثبات   و  (، »بررسی1396خراسانی، )  يه فق  زهرا  فاطمه   و اهلل  روح زواردهی،    شاکری −
  فصلنامه  اسالمی«،  منابع  و  عتيق  عهد  در  ظهور  عصر  یهاییشگويپ   تطبيق  با  ماشيح  و   مهدی
 (.42)11، موعود مشرق یپژوهش م یعلم

بنيادگرایی یهودی و جایگاه (، » 1395)  ،ئقسيد محمدمهدی حسينی فا  و  ابوالفضل  ،شکوری −
 (.  71) 19، یراهبرد مطالعات فصلنامه، «سرائيلساختار سياسی اآن در 

آِکردی − )نيمحمدحس  ،طاهری  »ماشيح1396،  یهودیت«،    در  موعود  ماشيحانی   دولت   و  (، 
 (.41)11، فصلنامه مشرق موعود

اشلقی، − و   عباسی  )  مجيد  فرخی،    از  امنيت  مفهوم  برای  يلیتحل  »چارچوبی  (،1388مرتضی 
 .6 شماره  ،2 وره د ،سياسی مطالعات انگاری«،سازه  منظر

)گ − طاهره،    و   سی  کابينه   بر  د يتأک   با   صهيونيس    دینی   احزاب  و   هاینيفلسط»   (، 1394ودرزی، 
 .28 پياپی ، شماره نيفلسط مطالعات فصلنامهچهارم«، 

 سياست  مجلهجمهوری اسالمی ایران«،  (، »تحليل رفتار اسرائيل در برابر1376متقی، ابراهي ، ) −
 .(18)7، دفاعی
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  پيامدها«،  و  دالیل:  اسرائيل  در  معکوس  مهاجرت  پدیده   یش»افزا  (،1394)  لی،ع  سيد  نجات، −
 . 28 پياپی شماره  ،نيفلسط مطالعات فصلنامه

 در  آفریقمما  شمما   کشممورهای  قبممال  در  اسممرائيل  سياسممت  بررسی(،  1393گودرزی، مصطفی، ) −
ی، امنطقممهکارشناسممی ارشممد، گممروه مطالعممات  نامممهانیپا، (تمماکنون 2001 )از معاصممر دوران

 وزارت امور خارجه. المللنيبط دانشکده رواب
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