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Abstract 

Called the "Deal of the Century," plan proposed by the US government and the Quds 

occupying regime, with the support of Saudi Arabia and neighboring countries, to end 

the Zionist regime's conflict with Palestine and a crucial step in the direction of 

fulfilling the Zionist aspiration The removal Palestine from the geography of the world's 

first Muslim Qiblah, the normalization of Arab-Zionist relations, and the weakening of 

the discourse of resistance. The purpose of this study is to explain the American plan of 

century deal and its impact on the resistance axis. This is an applied research that uses a 

descriptive approach with a mixed approach to try answer the main research question 

"what effect does the American plan of the century have on resistance axis?" The 

required data were also collected by library and field methods and analyzed by mixed 

methods (quantitative and qualitative). The reliability of the questionnaire was 

calculated by Cronbach's alpha method at 88% and for statistical significance, the 

statistical test was used by chi-square test at 95% confidence level and 0.05 error. The 

findings of the article indicate that results of this plan include widespread instability and 

insecurity in West Asia, increased threats against Iran, the weakening of Iran's 

relationship with resistance groups, disarmament of Palestinian resistance groups, and 

reduction in the depth of geopolitical influence. Iran will form broad coalition of 

competing axes against the infiltration of resistance front in the region, weakening and 

capturing Iran and the regional allies of the resistance axis. 

Key words: Century Deal, Occupying Jerusalem Regime, Occupied Palestine, Axis of 

Resistance, iran. 
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ثیر آن أقرن و ت ةاهداف و اجزای طرح صلح ترامپ موسوم به معامل واکاوی 
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 چکیده

شود، طرحی به پیشنهاد دولت آمریکا و رژیم اشغالگر یاد می« معاملة قرن»عنوان طرحی که از آن به    

عربستان و کشورهای همسو برای پایان دادن به منازعة رژیم صهیونیستی با فلسطین و قدس و با حمایت 

با هدف محو نمودن فلسطین، قبلة اول مسلمین  هاصهیونیست آرزوی تحقق مسیر در مهم بسیار گام یک

ریزی شده صهیونیستی و تضعیف گفتمان مقاومت پی -سازی روابط عربیجهان، از صحنة جغرافیا، عادی

این پژوهش، بررسی اهداف طرح آمریکایی معاملة قرن و تأثیر آن بر جایگاه منطقه ای جبهه  ت. هدفاس

آمیخته سعی دارد  توصیفی با رویکرد روش از گیریبهره نوع کاربردی است که با مقاومت است. این تحقیق از

ای بر جایگاه منطقه ریاهداف و اجزای طرح معاملة قرن چیست و چه تأثی»به این سؤال اصلی تحقیق که 

ای و میدانی گردآوری های موردنیاز نیز با استفاده از روش کتابخانهپاسخ دهد. داده« دارد؟ مقاومت ةجبه

آمده و برای اطمینان از دستبه %88نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ عدد شده است. پایایی پرسش

شده بهره گرفته 09/0درصد و خطای  19و در سطح اطمینان دمعناداری پاسخ جامعة آماری، از آزمون خی

ثباتی و ناامنی گسترده در غرب آسیا، نتایج اجرای این طرح، بی حاکی از آن است که مقاله هایاست. یافته

های مقاومت فلسطینی، تر شدن ارتباط ج.ا.ایران با گروهرنگافزایش تهدیدات علیه ایران، خلع سلاح و کم

از محورهای رقیب علیه نفوذ جبهه  گیری ائتلاف گستردهنفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران، شکلکاهش عمق 

 ای محور مقاومت خواهد بود.گیر کردن ایران و متحدان منطقهمقاومت در منطقه، تضعیف و زمین

 .انریا یاسلام یجمهور ،محور مقاومت ،یاشغال نیفلسط ،اشغالگر قدس میرژ ،معامله قرن واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ترین منازعات در حال مهمترین و درعینقدیمی رژیم صهیونیستی یکی از -منازعة فلسطین     

بلکه به سبب  مانده،فقط لاینحل باقیقرن نهآید که برای بیش از نیمشمار می منطقة غرب آسیا به

 معدود از یادشده نازعةتری نیز به خود گرفته است. مروز حالت پیچیدهروزبهبروز مسائل جدیدتر 

 منطقة هایدولت از بزرگی بخش داشتن مشغول در عین دهه، شش از  بیش طی که است مسائلی

کلیدی غرب  ةمدیریت منطقدارد.  قرار نیز آمریکا متحدهایالات کانون توجه در خود، به آسیا غرب

های سیاسی و حمایتاز  یریگبهرهبا کند آمریکا بوده و تلاش میاز اهداف اصلی یکی آسیا همواره 

سیاسی، امنیتی، روانی و اقتصادی به و با استفاده از ابزارهای  وابسته دلارهای نفتی کشورهای

مقاومت  ةآمیز جبهروند موفقیت تنهانه کرده و در منطقه دست پیداسیاست خارجی خود اهداف و 

گیری از تمامی بلکه با بهره ،ندخود را در منطقه حاکم ک موردنظرسیاسی  ةرا متوقف نماید و نقش

 های خود، هرچه زودتر به طرح معاملة قرن جامة عمل بپوشاند.ظرفیت

در غرب آسیا  به رهبری ج.ا. ایران مقاومت ةروند رو به گسترش نفوذ جبهاز سوی دیگر،      

ه و را فراهم آورد وابسته و همسو کشورهایو  رژیم صهیونیستینگرانی اصلی آمریکا، موجبات 

های آمریکا و کشورهای شدن طومار داعش علیرغم تمامی حمایت بسته و مقاومت ةجبه هایپیروزی

سقوط داعش و عیان  مقاومت افزوده است. جبهة ایبر سرعت، دامنه و عمق نفوذ منطقهمنطقه، 

در سند  شدهتصریح) جبهة مقاومت از سوی ایران و صهیونیستیشدن مشکل و تهدید امنیتی 

از همسایگی با ایران  رژیم صهیونیستی ( و هراس6097تژی نظامی رژیم صهیونیستی در سال استرا

مهم و  هایظرفیتو  اللهحزبهای نظامی حماس و مقاومت، پیشرفت جبهةرهبری  عنوانبه

موجب افزایش نگرانی رژیم صهیونیستی و  ،جدید مقاومت در سوریه و یمن هایجریان توجهقابل

امروز ایستادگی در  .مقاومت در منطقه شده است ةجبه ةاز قدرت و نفوذ فزایندعربی  کشورهای

و حمایت از آرمان فلسطین، دیگر اولویت اصلی سیاست خارجی کشورهای  رژیم صهیونیستیبرابر 

 ةتحولات پیاپی و شتابان ده چراکه ؛با دیگر کشورهای جهان نیست روابطشان ةعربی و سرلوح

داخلی ناشی از امواج خروشان بیداری اسلامی،  هایکشمکشا، مانند اخیر در جنوب غرب آسی

و تهدیدهای ناشی از  فارسخلیجعرب و شورای همکاری ة سران عرب با یکدیگر در اتحادی ةمنازع

فلسطین دور نموده است. رژیم  ةرا از قضی غیره توجهشانگری و تروریسم و گسترش افراطی

عرب، ابزاری برای فشار بر  دولتمردان انگیزگیبیرایط و از این ش کوشدمیصهیونیستی نیز 

. در این قرن گردند ةفلسطینیان بسازد تا وادار به پذیرش طرح دونالد ترامپ موسوم به معامل
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ثیر آن بر جایگاه أقرن و ت ةموسوم به معامل ،بررسی اهداف و اجزای طرح صلح ترامپ پژوهش به

 » به این پرسش پاسخ داده شود که و سعی شده است کهپرداخته شده  مقاومت ةای جبهمنطقه

ای بر جایگاه منطقه چه تأثیریو چیست قرن  ةموسوم به معاملاهداف و اجزای طرح آمریکایی 

رسد شود که به نظر میاصلی مطرح می در پاسخ به این پرسش یک فرضیة«. دارد؟ مقاومت ةجبه

تضعیف گفتمان مقاومت )تضعیف جبهة مقاومت  موجب طرح آمریکایی معاملة قرن در صورت اجرا

یکی از  عنوانبههای مبارز با رژیم اشغالگر قدس، تقویت رژیم اشغالگر قدس الله و سایر گروهو حزب

های گردد. سایر فرضیهای در مقابله با کشورهای جبهة مقاومت در منطقه( میبازیگران منطقه

 فرعی تحقیق عبارتند از:

د این اقدام تهاجمی دولت ترامپ در جهت کسب موفقیت در انتخابات آتی و برای رسبه نظر می .9

حفظ منافع رژیم صهیونیستی )همسویی بیشتر آیپک با آمریکا در جهت تقویت رژیم صهیونیستی، 

حمایت از رژیم صهیونیستی(  در ایمنطقه بازیگران از یکی عنوانبه تقویت حضور و نقش آمریکا

 است.

سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی، رسد طرح معاملة قرن به دلیل تمرکز بر عادییبه نظر م .6

 تر خواهد کرد.ج.ا.ایران را آسان ژهیوبهائتلاف علیه جبهة مقاومت 

ترین دشمن رژیم عنوان مهمموجب کاهش نفوذ ج.ا.ایران به طرح رسد ایننظر می به .3

 .گرددیمعمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران  عنوانبهت صهیونیستی در محیط راهبردی جبهة مقاوم

های شناخت چنین موضوعاتی در جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و تدوین سیاست کهییازآنجا     

اهداف و اجزای طرح صلح اثربخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بنابراین فقدان شناخت 

مسئلة این تحقیق را  مقاومت ةای جبهبر جایگاه منطقهاثیر آن أقرن و  ةترامپ موسوم به معامل

تأثیر معاملة آمریکایی  تواندیماز اهمیت برخوردار است که  جهتنیبددهد. این تحقیق تشکیل می

عنوان مبنای علمی برای تعیین رفتار  و به داده قرن بر جبهة مقاومت را مورد شناسایی قرار

ساز و تواند به مراجع تصمیمهمچنین می ای باشد.ی منطقههاج.ا.ایران در صحنة رقابت و تنش

این  امنیتی ج.ا.ایران در تدوین راهبردهای دفاعی امنیتی مناسب در قبال -تصمیم گیر دفاعی

موضوع کمک نماید. عدم انجام این تحقیق منجر به غافلگیری راهبردی  ج.ا.ایران و  جبهة مقاومت 

 ج.ا.ایران و  جبهة مقاومت را در منطقه فراهم نماید.های تضعیف و درنهایت زمینه شود
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 ی پژوهششناسوشر .1

نمونة آماری در این   است. 9رویکرد آمیخته این تحقیق کاربردی  و روش انجام آن ، توصیفی با     

نظران و خبرگان و اساتید برجستة کشور در شامل صاحب که اندشده برآورد نفر 60تحقیق 

الملل، ژئوپلیتیک که دارای مدارک علمی دکتری و سیاسی، روابط بینهای دفاعی، حوزه

باشند، مرتبط با موضوع پژوهش میخدمت در مشاغل  ةسابق سه سال حداقلیسانس و لفوق

ی )شامل کتب و مقالات پیرامون اکتابخانه. روش گردآوری اطلاعات، مطالعة اندانتخاب گردیده

 نامهپرسشهای میدانی شامل مصاحبة عمیق و یبررس( و موجود مدارک  استناد به اسناد وموضوع، 

خبره و فرمول آلفای  نظرانصاحبی تنظیمی بر اساس نظرات هانامهپرسشاست . روایی و پایایی 

ی هاروشاز  هادادهأیید قرار گرفته و در تحصیل ت( مورد 088( و ضریب لاوشه )0888کرونباخ )

استفاده شده است. برای آزمون فرضیه نیز از  SPSSافزار و نرمعلمی آمار توصیفی و استنباطی 

 این است. در شدهگرفتهبهره  09/0درصد و خطای  19دو در سطح اطمینان  یخروش آزمون 

ای جبهة وابسته، تضعیف جایگاه منطقه متغیر مستقل، طرح آمریکایی معاملة قرن و پژوهش متغیر

 .باشدیم مقاومت

 

  یشینة  پژوهشمبانی نظری و پ .2

 پیشینة پژوهش: -1-2

های ارائه شناخت زمینه»ای با عنوان در مقاله 9317. حسن مجیدی و جبار شجاعی در سال 9

 طرح ماهیت به واکاوی «یمرزبرونی هاشبکهی تحقق آن و رسالت سنجامکان، 6طرح معامله قرن

-ة مکتب کپنهاگ پرداختهگانپنجاد آن در چارچوب ابع بازیگران و طرّاحان رفتار سیاسی و شده یاد

 هایی چونزمینه به توجه با مزبور، که طرح انددهیرسدر این تحقیق به این نتیجه  اند. محققان

 در تحولات قدرت فلسطینی، یهاگروه بین سیاسی نزاع وجود صهیونیستی، رژیم امنیت تأمین

 دنبال ایران به ایمنطقه تمقبولی گسترش اسلامی، بیداری روند شدن کند سعودی، عربستان

 بحران صهیونیستی، افزایش  -عربی پنهان و آشکار روابط ی جبهة مقاومت موجب توسعةهایروزیپ

                                                           
9 Mixed method 

 Deal of the Century :انگلیسی در و القرن هصفق: عربی در2 
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 مسجدالاقصی، جایگاه محوری کنار در قدرت، معادلات در انرژی اهمیت و آسیا غرب در اقتصادی

 .است شده ژئوپلیتیک و فرهنگی منظر از باختری کرانة و سینا صحرای

به  «معامله قرن و بازتاب آن در جهان اسلام»ای با عنوان در مقاله 9317سخاوتیان در سال  ریام .6

در این تحقیق  تحلیل نموده است. محقق ممکن حد در را آن و قرن پرداخته معاملة شناسایی  مفاد

 با و هستند طرح این حال اجرای رژیم صهیونیستی در و آمریکا رسیده  است که دولت به این نتیجه

. اندبرداشتهقرن  معاملة اجرای در را گام ، نخستینالمقدستیب به ویآوتلاز   آمریکا ةسفارتخان انتقال

  است. بوده آمریکا سوی از فلسطینیان به ی بشردوستانههاکمکقطع  گام بعدی نیز

« طرح آمریکایی قرنها و موانع زمینه»با عنوان  3ایدر مقاله 9318لو در سال  . دکتر حسین آجر3

محقق در  ضمن بررسی مفاد طرح معاملة قرن، به واکاوی اهداف طرح معاملة قرن پرداخته است.

های مختلفی را متحدة آمریکا تاکنون طرحاین تحقیق به  این نتیجه رسیده است که دولت ایالات

شور بوده است اما این حل دو کترین عوامل آن راهبرای حل قضیة فلسطین  ارائه کرده است که مهم

های قضیة فلسطین و رویکرد حمایتی این کشور ها به دلایلی همچون عدم سازگاری با واقعیتطرح

 از رژیم صهیونیستی تاکنون با  شکست روبرو بوده است. 

در  4«کایمعامله قرن آمر طیها و شرایژگیو»ای با عنوان در مقاله 6098منصور ابوکریم در سال  .4

 برای یحلراه این طرح را یافتن تنهانهپردازد. او ی الجزیره قطر به تحلیل معاملة قرن میخبرگزار

رژیم صهیونیستی  و عربی روابط یسازیعاد بلکه آن را طرحی مبتنی بر ،داندینم فلسطین مسئلة

 فلسطین مستقل کشور یک ایجاد و بازگشت در فلسطین مسئله گرفتن و در حاشیه راندن و نادیده

 عنوان کرده است.

 9«اسرائیل -معامله قرن برای فلسطین»ی با عنوان امقالهدر  6091در سال  . موریل آسبورگ9

است.  هاینیفلسطکند  که این طرح به نفع منافع رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن حقوق بیان می

همکاری اقتصادی و  جیسون گرینبلات( بیش از همه بر -جرارد کوشنرترامپ )او اعتقاد دارد تیم 

توسعه در سرزمین فلسطین تمرکز دارند و این امر موجب شده است تا طرح آمریکایی معاملة قرن 

                                                           
 اجا. یاسیس یدتیعق سازمان: نتهرا ، سال سی و ششم، خردادماه.299 شماره ،8927 بصائر، یراهبرد یاسیس ةاهنامم 3

 الأمريکیة القرن صفقة وبنود ملامح 4
5 The “Deal of the Century” for Israel-Palestine 
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هدف مهم این طرح این است که  رژیم صهیونیستی قرار گیرد. ریوزنخست  موردتوجهتا حد زیادی 

علیه ج.ا.ایران همکاری آمریکا  متحدهالاتیاای عرب و های منطقهدر آن رژیم صهیونیستی با قدرت

 نزدیکی داشته باشند.

 

 . مبانی نظری3

 .جبهه )محور( مقاومت1-3

جبهة مقاومت عبارت است از ائتلافی فراگیر و متشکل از کشورهایی همچون عراق، سوریه و      

های مقاومتی همچون حزب الله لبنان ، جهاد اسلامی فلسطین و جنبش حماس  که توسط گروه

 ةزمین ،با تداوم مقاومت جبههاین  ا شناخت تهدیدات واقعی در منطقه شکل گرفته است.ج.ا.ایران ب

و همچنان به  نموده را فراهم 6009و نوار غزه در سال  6000آزادسازی جنوب لبنان در سال 

: 9318 )مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر،دهدخود با این رژیم ادامه می ةمقابل

3.) 

 .معاملة قرن2-3

 و فلسطین تشکیلات خودگردان و قرار است رژیم صهیونیستی طرح معاملة قرن اساس بر     

 شامل فلسطینی کنند. این دولت فلسطینی دولت یک ایجاد برای جدیدی توافق حماس جنبش

 هایولی زمین است که توسط پل هوایی به هم متصل خواهند شد، غزه نوار و باختری کرانة

صهیونیستی از این مناطق جدا و به رژیم صهیونیستی ملحق  هایشهرک توسط شدهاشغال

 اتحادیة عضو کشورهای متحده آمریکا،ایالات عهدة حمایت مالی از اجرای این طرح بر شوند.می

 حاکمیت بر بر اساس طرح معاملة قرن این، بر علاوه. است فارسخصوص کشورهای خلیجبه و اروپا

معاملة قرن،  (.90:9318بود )آجرلو،  خواهد مچنان متعلق به رژیم صهیونیستیه اردن غرب درة

 راه این خواه است، شده گرفته نظر در فلسطین مسئلة برای حلی راه ای است که برای یافتنمعامله

 فلسطین. طبق طرف به شده تحمیل حل راه یا باشد اسرائیل و فلسطین طرفین توافق با حل

 به) شود تأسیس باختری کرانة و غزه نوار اراضی در فلسطین جدید کشور است قرار ،"معامله"

: 6098 است )ابوکریم منصور، اسرائیل موجود هایشهرک شامل که اشغالی هایسرزمین استثنای

دهد که این طرح به منافع رژیم صهیونیستی نسبت به سوابق دولت آمریکا تا به امروز نشان می(. 3
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گیرد. بنابراین رد این طرح کند و اصول بنیادین داخلی را نادیده میمی حقوق فلسطینیان توجه

های طرحبا  ترین تفاوتمهم(. 4: 6091، توسط رهبران فلسطینی باید مورد انتظار باشد)آسبورگ

معرفی شده بودند این است که « روند صلح خاورمیانه»که تحت عنوان  آمریکا ةهای گذشتدولت

آمریکا  ةهای گذشتهای دولتدر حالی که طرح ؛را بر اقتصاد گذاشته استترامپ اساس طرح خود 

  .هایی سیاسی بودندبرای فلسطین همگی طرح

 . کشور فلسطین3-3

کیلومترمربع مساحت سرزمین کم وسعتی است که در ناحیة  2623کشور فلسطین، با      

ة آسیا، آفریقا و اروپا را به قارلی سه خاورمیانه و در شرق مدیترانه قرار دارد. این سرزمین همچون پ

بخش سه دین بزرگ ة اتصال شرق و غرب است و الهامحلقکند و قلب جهان عرب و هم متصل می

صورت یکی از مناطق استراتژیک دنیا است. چنین موقعیت مهم و خصوصیات ویژه، این کشور را به

ه است. درنتیجة جنگ اعراب و ای تبدیل شدجهان درآورده که به محل نزاع رقیبان منطقه

، سرزمین فلسطین به سه قسمت عمده تقسیم شد. بخش 9148-9141ها در سال صهیونیست

اعظم آن را رژیم صهیونیستی اشغال نمود که عبارت بود از ناحیة زراعتی جلیل، دشت ساحلی، 

طلبی د. توسعهالمقدس ادامه دارصحرای نقب و دالان بزرگی که از دشت ساحلی تا شهر جدید بیت

های دیگری از سرزمین فلسطین ( باعث شد بخش9127های بعد )رژیم صهیونیستی در سال

ای کوهستانی بود که تا جنوب ید. قسمت دوم، ناحیهدرآها یونیستصهازجمله باریکه غزه به اشغال 

به کشور  9192گرفت. این ناحیه در سال المقدس را در برمیالخلیل ادامه داشته و شهر قدیم بیت

هایی از این ناحیه شامل ( رژیم صهیونیستی، بخش9127های بعد )اردن ملحق شد ولی در سال

کیلومترمربع( همان  380المقدس را نیز به خود ملحق کرد. قسمت سوم )حدود شهر قدیم بیت

نظامی مصر درآمده بود. سه منطقة کوچک دیگر تحت حکومت 9141باریکة غزه بود که در سال 

اقع در صحرای نقب و ناحیة دریای جلیل، مطابق قرارداد متارکة جنگ اعراب و اشغالگران و

 ةمیلیون فلسطینی در کران 3در حال حاضر حدود  شدند. تبدیل یرنظامیغصهیونیستی به مناطق 

حضور  9148 هایسرزمینمیلیون نفر نیز در  6میلیون نفر در نوار غزه و حدود  6باختری، حدود 

، گروه محققینمیلیون فلسطینی نیز در خارج از فلسطین سکونت دارند) 7علاوه بر این حدود دارند. 

9318 :993 .) 
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 .ابعاد معاملة قرن4-3

 بعد سیاسی و حقوقی ( 1

عبارت است از تشکیل دولت فلسطین در نوار غزه و « قرن ةمعامل»ترین بندهای طرح شاید مهم     

 ةبا حاکمیت محدود که امنیت بخش اعظمی از کران اما یباختر ةحدود نیمی از مساحت کران

حاکمیت  صهیونیستی که رژیمگونه سپرده خواهد شد همان صهیونیستی رژیمباختری نیز به 

تحت حاکمیت دولت  نشین عربهای در قدس نیز محله. امنیتی بر رود اردن خواهد داشت

قرار صهیونیستی  رژیمحاکمیت  که تحت« البلده القدیمه»شهرک  جزبهفلسطین خواهد بود 

اماکن  خصوص . درعنوان پایتخت فلسطین اعلام خواهد شدنیز به 2«ابودیس»خواهد گرفت و 

مقدس اسلام نیز، اردن و فلسطین حاکمیت دینی بر این اماکن را تقسیم خواهند کرد و غزه بعد از 

این  توجهقابلموضوع  موافقت حماس بر خلع سلاح شدنش، به دولت فلسطین الحاق خواهد شد.

بر . آوارگان فلسطینی و حق بازگشت سخنی به میان نیامده است ةاست که در طرح مذکور دربار

کشور ملت یهود » صهیونیستی رژیماین است که « قرن ةمعامل»طرح موسوم به  ةاین اساس، خلاص

 ترتیباینبه ورمذکبندهای طرح «. فلسطینیان است است و فلسطین با حاکمیت محدود، کشور ملی

 :است

تعیین ابودیس )شهرکی که تنها چهار کیلومتر مربع مساحت دارد( به عنوان پایتخت کشور  .9

 ؛مستقل فلسطین

 ؛باختری و غور اردن به اراضی اشغالی ةدرصد از اراضی کران 30الحاق  .6

 ةن یک منطقهای جنبش مقاومت اسلامی حماس در غزه و اعلام این منطقه به عنواخلع سلاح .3

 ؛عاری از سلاح

 ؛"دکشور یهو"ها برای به رسمیت شناختن الزام فلسطینی .4

 ؛ها از هیچ شهرکی در اراضی اشغالی فلسطینعدم خروج صهیونیست  9

                                                           
 نفر جمعیت 872/81شهر  اين است. شده واقع قدس استان در که است فلسطینی هایسرزمین در شهری Abu Dis)) سيابود 6

 .دارد
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 ؛اسرائیل ةپایتخت یکپارچ"تعیین قدس به عنوان  .2

 ؛جزئی از اراضی فلسطین است ،خارج از دیوار حائل قرار دارد ای که اراضی. 7

 ؛آوارگان فلسطینی خارج از مرزهای اراضی اشغالی ةحل و فصل مسأل . 8

 ؛باختری به نوار غزه در کشور فلسطین ةهایی برای اتصال کرانها و تونلساخت جاده .1

 ةهایی از کرانمقدمات ایجاد یک دولت بدون ارتش در بخش)آیددولت فلسطینی به وجود نمی. 90

)همشهری  آن است طی مذاکراتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت درصد 40باختری که کمتر از 

 (.9318آنلاین، 

 

 بعد اقتصادی ( 2

 :و شامل محورهای ذیل خواهد بود استتر بعد اقتصادی این طرح از سایر ابعاد آن برجسته

های اجرای این طرح را بین کشورهایی که از پیش با قرن ترامپ هزینه ةدر بخش اقتصادی معامل -

میلیارد دلار هزینه برآورد  90قرن  ةتقسیم کرد. برای اجرای معامل ،مریکا ائتلاف تشکیل داده بودندآ

میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای  90ای بالغ برشد. آمریکا اعلام کرد صندوقی با سرمایه

ری و اعطای گذاجذب سرمایه)گذاری و ایجاد زیر ساخت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سرمایه

دریایی و  ونقلحملبندری برای  تأسیسغربی،  ةبه فلسطینیان ساکن کران بهرهکم هایوام

میلیون دلار آن به  68از این مبلغ،  (.آب و بهبود شرایط اقتصادی ةتصفی هایایستگاه اندازیراه

میلیارد  789مصر، میلیارد دلار به  1باختری اختصاص خواهد یافت.  ةفلسطینیان در نوار غزه و کران

 .میلیارد دلار به لبنان اختصاص خواهد یافت 2دلار به اردن و 

از مرز  تردد) هامصری بیشتر آزاد تجاری بین مصر و غزه، در نوار غزه تحت نظارت ةایجاد منطق -

 (مصر

نفت از عربستان تا غزه و امکان  ةایجاد خط لول ازجملهاقتصادی امارات و سعودی  هایکمک -

 ت پالایشگاه نفتیساخ
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 ازجمله) طرح بزرگ اقتصادی در آن پنجآزاد تجاری بین غزه و العریش و احداث  ةایجاد منطق -

 (خورشیدی نیروگاه

 .میلیارد دلاری در اردن 49گذاری فلسطینی در اردن در مقابل سرمایه میلیونیک اسکان نیم تا  -

و  میلیاردی 29گذاری در مقابل سرمایهبندر مشترک فلسطینی و مصری با نظارت مصر  تأسیس -

 .(6:9318 ساحل، صبح رسانیاطلاع پایگاه) سینا بازسازی

 .اهداف معامله قرن 5-3

-می نشان را آسیا غرب منطقة در جنگ روانی نوعی ای، رسانه فضای در این طرح بیان ساختار     

 ها عبارتند از:ترین آندهد. این  جنگ روانی با اهداف مختلف طراحی شده که مهم

 های پی در پی رژیم صهیونیستی در منطقه؛. انحراف افکارعمومی از شکست9

 های مسلمان دربارة فلسطین؛. سنجش حساسیت دولتها، نخبگان و ملت6

 . ایجاد شکاف در بین مسلمانان؛ 3

 . تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی.4

تواند دارای اهداف دیگری نیز باشد. هر مینظر از بعد جنگ روانی بیان شده، این طرح صرف     

یک از اهداف مبتنی بر محورهای بیان شده در معاملة قرن هستند که در مجموع شامل موارد زیر 

 گردد:می

 . خارج نمودن بیت المقدس از محور گفتگوها؛9

 . محروم نمودن فلسطینیان از حق بازگشت؛2

 . افزایش شهرک سازی؛7

 جود رژیم صهیونیستی؛. رسمیت بخشیدن به و8

های مقاومت )سخاوتیان، های دیپلماتیک و حذف گروه. تضعیف جبهة مقاومت از طریق فعالیت1

48:9317) 
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 .عوامل پیشران طرح معاملة قرن6-3

 ها عبارتند از:ترین آنکه مهم اندعوامل متعددی را برای پیشبرد این طرح ذکر کرده

ة قرن: سیاست خارجی آمریکا از زمان تشکیل رژیم حمایت ویژة آمریکا از طرح معامل .9

عنوان متحدة آمریکا بهصهیونیستی اصولاً برحمایت از رژیم صهیونیستی تأکید داشته است. ایالات

یک قدرت مؤثر در عرصة جهانی و متحد اصلی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی منطقه غرب 

 های موردنظر خود را پیش ببرد.  و قدرت خود، طرحتواند تا حدودی با استفاده از روابط آسیا می

از اولویت خارج شدن قضیة فلسطین در منطقة غرب آسیا: ج.ا.ایران با اتخاذ رویکرد مقاومت  .6

عنوان تهدید اصلی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقة غرب آسیا تبدیل شده است. این به

اند تا بتوانند تهدید ایران یادی در منطقة غرب آسیا کردهرژیم و آمریکا در  چند سال اخیر تلاش ز

ای تبدیل کنند و به موازنة قدرت روزافزون ج.ا.ایران و جبهة برای خویش را به یک تهدید منطقه

 مقاومت بپردازند و هم قضیة فلسطین را از اولویت منطقة غرب آسیا خارج سازند.  

هایی طلبی رژیم صهیونیستی و طرحمواجهه با توسعه چند پارگی فلسطینیان و کشورهای عربی: .3

طلبی هستند، نیازمند یک انسجام فراگیر میان همچون معاملة قرن که درصدد تثبیت این توسعه

 (.99:9318لو،  های فلسطینی و کشورهای عربی است )آجرگروه

های ژیم و حمایتروند سازش: این روند از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی مدنظر رؤسای این ر .4

 ها عبارتند از:ترین آنآمریکا و برخی از کشورهای مرتجع منطقه بود که مهم

 میلادی 9178 صهیونیستیمابین مصر با رژیم کمپ دیوید  قرارداد  -

 میلادی 9119 سال در 6میلادی و قرارداد اسلو  9113یک در سال  قرارداد صلح اسلو  -

 میلادی 9114اردن  صلح رژیم صهیونیستی با  -

 یک و دو. الشیخمیلادی و مذاکرات شرم 6006طرح صلح عربی امیر عبدالله در سال   -
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 .موانع تحقق )پسران( معاملة قرن7-3

 از سال است.  غزه مقاومت و حماس قرن معاملة تحقق مانع جدی ترین و ترین. نوار غزه: مهم9

 وسوسه انگیز به پیشنهادهایی با توأم ارهاییفش و هاتحریم اعمال برای بسیاری هایگذشته تلاش

 اهمیت درک با غزه نوار در فلسطین مقاومت .است شده انجام بزرگ سازش به دادن تن برای حماس

 است.    معاملة قرن مقابل در ایستادگی دنبال به جدیت کنونی با شرایط

 تدریجبه اخیر، هایسال در مقاومت جبهة دستاوردهای از بعد : مقاومت جبهة تقویت ژئوپلیتیک .6

آن بپردازند. در  ةاند به انسجام و توسعتوانسته جبههافزوده شد و رهبران این  جبهه نای قدرت بر

های مقاومت، اقدامات تر کشورهای سوریه و عراق و همچنین انسجام گروهاین دوره، با ورود جدی

 _ای برای مقابله با محور غربی همنطق جبهة محلی رفت و به جبهةمقاومت فراتر از یک  جبهة

مقاومت تقویت شد؛ این امر  جبهةنوعی ژئوپلیتیک عربی در غرب آسیا تبدیل گردید و به _عبری 

قرن  ةفلسطین همچون معامل ةهای آمریکایی برای قضیتواند یک پسران جدی در طرحهم می

مؤسسة  مطالعات و ) محسوب شود زیرا تداوم مقاومت در تعارض جدی با روند سازش است

 (.3:9318المللی ابرار معاصر، تحقیقات بین

 اسلامی چون و عربی کشورهای برخی اقدامات اسلام: و عرب جهان عمومی افکار همراهی . عدم3

 و کشورهای سازشگر علیه را سنگینی فضای تواندمی قرن معاملة علیه … و تونس عراق، سوریه،

ی  عاد برای هدف آنان و نماید ایجاد عرب جهان در مصر و اردن سعودی، مانند مسئله این در دخیل

 فضای و افکار عمومی همراهی سازد. عدم روبرو مشکل با را صهیونیستی رژیم با روابط سازی

 شود. قرن تبدیل معاملة تحقق در اصلی مانع یک به تواندمی اسلام و عرب جهان اجتماعی

 نتانیاهو است. داخلی مشکلات قرن، معاملة تحقق موانع از دیگر نتانیاهو: یکی داخلی . مشکلات4

 حقوقی سیاسی و فشارهای هاپرونده است. این متهم مالی و قضایی فراوان اتهامات به اکنون نتانیاهو

 عمومی ساکنان افکار همراهی عدم و نتانیاهو برکناری است. داده افزایش بسیار نتانیاهو بر را

 .روبرو کند چالش با را هاصهیونیست آرزوی تواندمی نتانیاهو رحط این با اشغالی هایسرزمین

 و کشورهای اروپایی همراهی و هماهنگی بدون هاآمریکایی طرح روسیه:  و اروپا همراهی . عدم9

 اشغالی به قدس آمریکا سفارت انتقال یعنی طرح این است. مقدمة شده اجرایی و تدوین هاروس

کنند. مخالفت می آن با شدت به ن هستند و نگرا بسیار  مسئله این از و روسیه اروپا داد که نشان
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 و هاحل اروپایی راه با طرح این مغایرت و شده تهیه جهانی جامعة قبلی با مشورت بدون قرن معاملة

 گزارش است)مجموعه آن تحقق برای قوی نه چندان مانع یک امنیت، شورای هایقطعنامه

 (.97-98:9317راهبردی،

 ها و بسترهای اجرایی کردن طرح معاملة قرن.زمینه8-3

اساس این طرح  عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی: برالمقدس بهبه رسمیت شناختن بیت .9

شود و پایتخت فلسطینی به شهر عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی میالمقدس بهبیت

قبل از ارائة طرح،  6097ل همین اساس، دونالد ترامپ در سا شود. بردیگری منتقل می

نوعی زمینة اقدامات عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و بهالمقدس را بهبیت

 بعدی را فراهم کرد.

آمدن دونالد ترامپ، وی  سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی: بعد از روی کارعادی .6

و امنیتی میان کشورهای عربی را به سمت روابط  تلاش زیادی کرده تا روابط بعضًا غیر آشکار

سازی زمینة سفر مقامات رژیم توان به تلاش آمریکا برای فراهمرسمی پیش ببرد. در این راستا می

 -توان در سفر بنیامین نتانیاهوها را میصهیونیستی به کشورهای عربی اشاره کرد. اوج این تلاش

عمان و همچنین سفر برخی از مقامات صهیونیست به به کشور  -وزیر رژیم صهیونیستینخست

 کشورهای امارات متحدةعربی و بحرین مشاهده کرد.

نظر  های مقاومت در فلسطین و کشورهای پیرامون رژیم صهیونیستی: بهکاهش اثرگذاری گروه .3

ه ها و جریانات نزدیک بهای اجرایی شدن طرح معاملة قرن، تضعیف گروهرسد یکی از زمینهمی

جبهة مقاومت در عرصة داخلی فلسطین و همچنین در کل منطقهةغرب آسیا است. در این راستا 

های مقاومت و همچنین تشدید فشارهای رژیم آمریکا با اعمال فشار حداکثری بر ج.ا.ایران و گروه

الله لبنان، حماس و جهاد های مقاومت همچون حزبصهیونیستی و کشورهای عربی علیه گروه

 ی با ایجاد محور آمریکایی، رژیم صهیونیستی و عربی درصدد تضعیف جبهة مقاومت هستند.اسلام

استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد طرح معاملة قرن: با توجه به شرایط سخت مالی حاکم  .4

م ای لازالمللی و منطقههای بینبر کرانة باختری رود اردن و نوار غزه و همچنین کاهش سطح کمک

فشار قرار دادن فلسطینیان با ارائة ند با تحتها سعی دارآمریکایی رسدبه فلسطینیان، به نظر می
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های اقتصادی های حمایت مالی، این طرح را پیش برند. به همین دلیل شاهد کاهش حمایتطرح

 (.99:9318لو،  آمریکا و متحدانش از فلسطینیان هستیم )آجر

  .توسط دونالد ترامپ 6060ژانویه  68 در  قرنة بخش سیاسی معامل. رونمایی 9

 طرح آمریکایی معاملة قرن .پیامدهای9-3

کند و آن قرن ترامپ یک محور کلیدی و یک هدف غایی را دنبال می ةطور کلی طرح معاملبه     

. م در فلسطین یعنی اشغال کل فلسطین تاریخی استسصهیونی ةهم پیاده کردن بخش اصلی پروژ

 زیر پیامدهای طرح معاملة قرن نشان داده شده است:در شکل 

 

 : پیامدهای معاملة قرن1شکل شماره 

 «قرن معاملة» خصوص در مختلف کشورهای و بازیگران .مواضع11-3

 صهیونیستی:  رژیم داخلی بازیگران .1

 کار ا رویب که است باورنکردنی رویای یک رژیم، گرایانراست و نتانیاهو برای قرن معاملة طرح     

 شده واقعیت نزدیکتر به نتانیاهو با همراه و ترامپ اطراف در صهیونیست طیفی حضور و ترامپ آمدن

 تلاش برای کنار در رژیم صهیونیستی پایتختی به قدس شناختن رسمیت به و است. انتقال سفارت

 که نتانیاهو ستا اقداماتی از بخشی باختری، کرانة هایشهرک مناطق همة در رژیم اشغالگری تحقق

 عملیاتی شده راتحقق این طرح آن با اما دانست؛می بعید خود برای را آن تحقق پیشین، هایدوره در

 .بیندمی
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 . بازیگران داخلی فلسطین2

 خودگردان و تشکیلات از عظیمی بخش قرن، معاملة پروژة فلسطین: در خودگردان الف(تشکیلات     

محمود  مخالفت کردند. دلیل اعلام قرن معاملة طرح با را خود مخالفت بارها عباس محمود حتی

 به خود را مشروعیت خودگردان تشکیلات و وی دهه یک از بیش که است آن طرح این با عباس

 بودند.  زده گره مذاکره طریق از فلسطینیان حقوق از بخشی گیری بازپس

معاملة  طرح اصلی مخالفان از حماس کنار اسلامی: جنبش جهاد اسلامی در جهاد ب( جنبش     

دهد که نگاهی عمیق و سخنان و مواضع تند این جنبش علیه اجرای این طرح نشان می .است قرن

 کلان به این مسئله دارند.

کرده است.  ابراز قرن معاملة با را خود مخالفت گوناگون، هایروش به و بارها ج(حماس: حماس     

 هایو پاسخ آتشین هایبادبادک بازگشت، هایراهپیمایی مانند یراخ هایماه در جنبش این اقدامات

 از جریان ویژة این و خاص برداشت دهندة نشان سابقهبی صورتبه هاصهیونیست حملات به راکتی

 جهاد جنبش مانند حماس سران آنکه ضمن .است قرن معاملة مسئلة و فلسطین کنونی وضعیت

 تفکر نابودی و صهیونیستی رژیم به بخشی برای مشروعیت دمدتبلن طرح یک را قرن معاملة اسلامی،

 (. 92-97:9317 راهبردی، گزارش دانند)مجموعهاستکبار می علیه مقاومت

 ای. بازیگران منطقه3

 مبارزة منطقه، مردم به خود ةانسان دوستان یهاکمک الف( جمهوری اسلامی ایران: ج.ا.ایران با     

 مردمی در و مثبت ایوجهه شیازپشیب فلسطین، آرمان از جانبههمه تحمای و با تروریسم واقعی

 و کامل نهایی تحقق رسدمی نظر به معامله، این ج.ا.ایران با قطعی و رسمی مخالفت با .دارد منطقه

 (.18-14:9317مجیدی و شجاعی، ) نیست ممکن معامله

 بیانیة است. دو قرن معاملة در اینطقهم تأثیرگذار بازیگران تریناصلی از یکی ب( اردن: اردن     

 گرفتن قبال اردن در که کندمی تأیید را عربی هایرسانه برخی تحلیل صهیونیستی، رژیم و اردن

 معاملة از است شریف حاضر قدس اماکن بر مدیریت حفظ کنار در خود و اقتصاد امنیت برای تضمین

 رژیم توسط آن از دیگری هایبخش لاشغا و باختری کرانة وضعیت کند. تغییر حمایت قرن
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 معاملة در آنکه شد. ضمن خواهد اردن سوی به فلسطینیان بخشی از شدن آواره صهیونیستی موجب

 است. نیامده میان به آوارگان بازگشت حق سخنی از قرن

ها صهیونیست با خوبی همکاری قرن معاملة مسئلة در گویا- مصر رئیس جمهور -مصر: سیسی ج(     

صحرای  موضوع همچنین و غزه نوار با اشهم مرزی به توجه با مصر البته است.  داشته هامریکاییو آ

علاوه بر این مصر ضمن اینکه  .دارد را خود خاص هایحساسیت و منافع قرن معاملة در طرح سینا

میان  آمیز با رژیم صهیونیستی دارد، نقش میانجی را نیزواسطة پیمان  کمپ دیوید روابط صلحبه

قبال طرح  کند. بر این اساس، الگوی رفتاری مصر درهای فلسطینی فتح و   حماس ایفا میجنبش

های مقاومت فلسطینی برای پذیرش این معاملة قرن، اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان و گروه

 آمیز و حتی   تقویت این روابط با رژیم صهیونیستی است.طرح و همچنین تداوم روابط صلح

عربستان و امارات: الگوی رفتاری عربستان و امارات در قبال این طرح آمریکایی در چهار  د(     

سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان  فلسطینی برای محور عادی

موافقت با این طرح، دادن وعدة اقتصادی برای بازسازی غزه و کمک اقتصادی به اردن جهت 

 سازیکنند که عادیمی دنبال را گوناگونی اهداف قرن معاملة از هاایت از این طرح است. سعودیحم

هدف  نابودی جبهة مقاومت سه با منطقه نظم تغییر و آمریکا اعتماد کسب آویو،تل با روابط

 (.92-97:9317راهبردی،  گزارش است )مجموعه طرح این از هاسعودی

 المللی. بازیگران بین4

متحده آمریکا است، ترین بازیگر در طرح معاملة قرن، دولت ایالاتترین و اصلیالف( آمریکا: مهم     

زیرا طراح و یکی از مجریان طرح معاملة قرن، دولت آمریکا است. هدف آمریکا به رسمیت شناختن 

ی و عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، حذف کامل مسئلة قدس و تشکیل دو کشور فلسطینقدس به

سازی توان در سه محور عادیمی یهودی است. الگوی رفتاری آمریکا در قبال طرح معاملة قرن را

روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، سفرهای دیپلماتیک به منطقة غرب آسیا و سیاست 

 (.3:9318، 699، نمای راهبردی)هویج و چماق عنوان کرد 

تحولات  و فلسطین موضوع در اروپا اتحادیة مهم بازیگر دو انسهفر و اتحادیة اروپا: انگلیس ب(     

حل مسئلة راه که اتحادیه این همیشگی اصول طبق بازیگر دو این رسدمی نظر به آن هستند. پیرامون
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 معاملة قرن با داند،می امنیت شورای هایقطعنامه مرزهای اساس بر دو دولت تحقق را فلسطین

 .دنیستن موافق کامل طوربه

اند. موضع کرده عمل پویا و فعال بسیار فلسطین مسئلة در اخیر هایسال در ها: روسهاروس ج(     

ها روس منظر این از است. 9148 سال قطعنامة مرزهای اساس بر دولت دو تحقق ها هموارهروس

 اگر مسکو اند.داشته هاسازیشهرک با مخالفت و غزه نوار از حمایت در خوبی نسبتاً هایگیریموضع

 معاملة قرن مخالفان از نماید، برخورد و قضاوت فلسطین مسئلة در پیشین خود اصول اساس بر

 (.99:9317گزارش  راهبردی،  مجموعهبود ) خواهد

 مقاومت جبههقرن برای  ةمعامل احتمالی مخاطرات.11-3

مقاومت و جبهة  برایقرن، مخاطرات احتمالی سیاسی و امنیتی را  ةاجرایی شدن طرح معامل     

 :از ندترین آنها عبارتدرپی خواهد داشت که مهمج.ا.ایران 

  ؛. تضعیف روند مقاومت9

 ؛های سیاسی و حقوقی جدیدمقاومت با ایجاد رژیم جبهة. محدودیت بیشتر برای 6

   ا؛غرب آسی ةترین تهدید منطقعنوان مهممقاومت به جبهة. تسریع در برسازی تهدید 3

؛ )مؤسسة مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، غرب آسیا ةثباتی در منطقش بی. افزای4

یونیستی و صه(. این طرح به عنوان یک موفقیت استراتژیک قابل قبول برای رژیم 3:9318

 رنگ خواهد نمود.ویژه محور مقاومت را کممشروعیتش خواهد بود و نقش کشورهای منطقه، به

 مقاومت  ةقرن بر جبه ةر معاملثیأچگونگی ت .12-3

ترین ارکان عنوان یکی از اصلیالمللی بههای بینخواهی قدرتمقاومت در برابر استکبار و زیاده     

گفتمان انقلاب اسلامی از جمله ماندگارترین و مؤثرترین راهبردهای کنشگری ج.ا.ایران تاکنون بوده 

-سو و همچنین پیوستن جمعیتج.ا.ایران از یکاست. بسط این گفتمان در طول چهار دهه حیات 

های متنوعی در منطقه و جهان به این گفتمان موجب شده تا امروزه در بعد خارجی بتوان از محور 

ای که مقاومت، دستورکارهای مقاومت، اهداف مقاومت و در یک کلام جبهة مقاومت نام برد. جبهه
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کرده و توانسته جایگاه خود را به عنوان یک  ای کسبهای عدیدهتاکنون دستاوردها و موفقیت

 (. 3:9318، 27المللی بازشناسد )نمای راهبردیای و حتی بیننیروی تأثیرگذار در معادلات منطقه

فلسطینیان  این طرح بدون مشارکت اساساً توان گفت کهمی ارزیابی سادهیک در نگاه اول و با  -9

 با اجرایی شدن این طرح هیچ انتخاب دیگری ندارند. ها نیزفلسطینی و طراحی و مطرح شده است

برای پذیرش معامله  خود گردان بر تشکیلات رژیم صهیونیستیفشارهای مالی و سیاسی آمریکا و 

فلسطین( به  درصد )از خاک  66 د. در توافقات قبلی مقرر گردیدروز بیشتر خواهد شنیز روزبه

 40 خواهدمی در حالی که در این معامله ترامپ  فلسطینیان و تشکیلات خودگردان واگذار شود

صورت اتخاذ  رآنها  بگیرد. ددرصد )یعنی بیش از کل مساحت فلسطین( را از  66 درصد از همین

امور شهروندان  ةمنحل شده و مسئولیت ادار چنین تصمیمی، تشکیلات خودگردان متعاقباً

و در واقع کشور  ان نیروی اشغالگر خواهد بودعنودولت اسرائیل به ةغربی بر عهد ةفلسطینی در کران

فلسطین از صحنةروزگار محو گردیده که این مسئله خود تأثیر و ضربة بزرگی بر جبهة مقاومت 

 خواهد زد.

قرن، نزدیکی اعراب و اسرائیل و همسو شدن آنها در تقابل با ة یکی دیگر از اهداف طرح معامل -6

قرن، عربستان  ةنجایی که یکی از بازیگران اصلی طرح معاملاست. از آج.ا.ایران مقاومت و  جبهة

مچون قطر،  خلیج فارسة شورهای عربی ازجمله کشورهای حوز؛ حمایت مستقیم کسعودی است

، عمان و یا سایر کشورهای عربی از این طرح و همسویی این کشورها برای تحقق آن موجب امارات

گردد. از جمله رهبر جبهة مقاومت در منطقه می ایران به عنوان ایمنطقه کاهش قدرت و نفوذ

 اقدامات اولیة کشورهای عربی برای حمایت از این طرح عبارتند از:

  معامله این اعلام مراسم در شرکت و اعزام نمایندگانی برای  الف( موافقت آشکار

برای   ب(دعوت و  واکنش شرم آور اردن )علیرغم مخالفت و اعتراضات گستردة مردم کشور اردن

 مقابله با این اقدام( برای پیوستن سایر کشورهای عربی به این روند. 

در رابطه  آمریکا جمهوررئیس هایتلاش از در جهت تقدیر عربستان ج( صدور بیانیة رسمی از سوی 

 زیر اسرائیل و فلسطینی هایطرف میان مستقیم صلح مذاکرات آغاز با این طرح و خواستار شدن

  آمریکا نظر
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و  رژیم صهونیستی فزایش احتمال درگیری نظامی گسترده میان( در صورت تحقق این طرح، ا3

های آمریکا و سران بوده و به دلیل حمایتبینی مقاومت در نوار غزه قابل پیشجبهة های گروه

کشورهای منطقه از رژیم صهیونیستی، موجب تحمیل هزینه های فراوان و فرسایش و تضعیف 

 گردد.میجبهة مقاومت 

های آمریکا را نیز در آورده حتی صدای بخشی از دموکرات رسد این طرحهرچند که به نظر می . (4

 ةوعد ،قرن نقش اساسی و محوری داشته ةرواقع آنچه در مطرح کردن طرح معاملاما د ،است

آیپک در  . به دلیل تأثیرگذاریهای صهیونیستی و رژیم اشغالگر قدس استانتخاباتی ترامپ به لابی

کلیة امور آمریکا به ویژه سیاسی و اقتصادی و حمایت آنان از اجرای معاملة قرن، ترامپ سعی دارد 

مندی از حمایت این تشکیلات در جهت کسب موفقیت در انتخابات آتی، هر چه سریعتر این با بهره

 فشارهایود  شطرح را محقق سازد.  در صورت پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات، پیش بینی می

افزایش یافته و این امر سال اخیر به ایران وارد کرده،  چند واشنگتن از هر سو در سنگینی که

 موجب تضعیف جایگاه ایران در منطقه خواهد شد. هرچند که ج.ا.ایران در برابر این فشارها  تاکنون

 کرده است.ایستادگی 

 در اوج خود قرار ة داعش در عراق و سوریه جبهة مقاومت پس از غائل هامروز( با توجه به اینکه 9

ثیرگذار باشد و هر بازیگری به ناچار باید به نقش أای توانسته در معادلات تمنطقهة در حوز داشته و

قرن توسط ترامپ و دامادش که  ةزمان اعلام معامل  ، امامقاومت توجه داشته باشدجبهة و جایگاه 

 م سلیمانی و ابومهدی المهندس و دوستان آنها انجام شد، چند روز بعد از جنایت ترور سردار قاس

 جبهة مقدمه یا پوششی برای وارد کردن ضربات بیشتر بهرود مطرح شدن معاملة قرن احتمال می

 ةکه کنفرانس مادرید بعد از تخریب عراق و وعد 9119درست مانند تحولات سال . مقاومت باشد

 .وش گذاشتن بر اشغالگری آمریکا در عراق انجام شدبوش پسر به تشکیل دولت فلسطین جهت سرپ

 

 هاوتحلیل دادهو تجزیه هاافته.ی4

 ی تحقیقهاافته. ی1-4

به این واقعیت پی برد که در  توانیم نظرانصاحببا بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با      

و ارتباط ایران با صورت اینکه این طرح به نتیجه برسد، گفتمان مقاومت در منطقه تضعیف شده 



 121..........................................................................  راد و رضا شاملو عبدالرضا فرجی.../  واکاوی اهداف و اجزای طرح

اندازی پل سرزمینی از ایران تا لبنان ای برای راهتر شده و راهبرد منطقهرنگهای مقاومت کمگروه

با چالش جدی روبرو شود. این طرح با هدف مهار اقدامات ایران در سوریه و همچنین فشار بر 

رهای منطقه در حال متحدان ایران همانند عراق و گسترش روابط رژیم اشغالگر قدس با کشو

تواند تهدیدات امنیتی و دفاعی در مرزهای پیرامونی ج.ا.ایران را پیگیری است که در صورت اجرا می

های نظامی و مالی جهان که با فشارهای دولت آمریکا بر رژیم صهیونیستی، کارتل افزایش دهد.

اضی کنند، طولانی شدن هستند تا طرف فلسطینی را به پذیرش طرح ر هایی در تلاشارائة مشوق

های متحد آمریکا مانند بحران فلسطین و فشارهایی سیاسی بر دولت محمود عباس، تلاش دولت

عربستان سعودی ازجمله عوامل پیشران این طرح و مطالبات اسلامی و مقاومت مردم فلسطین، 

ان به نادیده توهای ذاتی این طرح که از آن جمله میهای داخلی رژیم صهیونیستی، چالشچالش

ای ایران و توان های منطقهها و کنشگرفتن حقوق دینی و مذهبی مردم منطقه اشاره کرد، تلاش

باشد. به گفتة ها ازجمله موانع پیش روی این طرح میفلسطینیجمعیت  روزافزون محور مقاومت و

سوریه را نیز شامل بلکه  گیردبرنمیفلسطین را در  مسئلةتنها  نظران، معاملة قرنبرخی از صاحب

عبری ـ عربی ـ غربی به رهبری آمریکا  ةقرن نیز شامل فشارهای گسترد ةبخشی از معامل .شودمی

: حرکت به سمت طرح یک کند عبارتند ازمیدنبال . برخی از اهدافی که او استج.ا.ایران علیه 

 .هیونیستی در منطقهمبارزه با رژیم ص جایبهدولت یهودی در فلسطین و جایگزینی ایران هراسی 

ای برای فلسطین داشته باشد از فلسطین ابزاری رحی که آمریکا ارائه کرد بدون آنکه نتیجهط     

سازی روابط اعراب و . این طرح به دلیل تمرکز بر عادیسازدایران می با نفوذآمریکا  ةبرای مقابل

تر خواهد کرد. با اجرای این را آسان ویژه ج.ا.ایرانرژیم صهیونیستی، ائتلاف علیه محور مقاومت به

شده تلقی خواهد شد ویژه آمریکا، موضوع فلسطین حلطرح، در ظاهر و از منظر کشورهای غربی به

که نتیجة آن، افزایش تهدیدات علیه ایران خواهد بود. بدون شک ج.ا.ایران با این طرح مخالفت 

 .عنوان مانع آن مطرح خواهد کردایران را به غربی در منطقه، ج.ا. -عربی -خواهد کرد و محور عبری

 هاافتهی لیوتحلهیتجز. 2-4

در قسمت سؤالات شناختی، اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات جامعة نمونه شامل سه      

و  فراوانیاند. سؤال )سطح تحصیلات، سابقة خدمتی و جایگاه سازمانی( مورد ارزیابی قرارگرفته

در  هاآناز  درصد 29آن است که  دهندةنشان دهندگانخدمتی پاسخ جایگاهمربوط به  درصد

درصد از جامعة نمونه، دارای تحصیلات دکتری  20 نفر( و 93) باشندجایگاه سرتیپی شاغل می
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 نفر(. 96) سال هستند 62درصد جامعة نمونه، دارای سن خدمتی بالاتر از  20نفر(.  96) باشندمی

از روایی مطلوبی جهت پاسخگویی به سؤالات  ص شد که جامعة نمونهبا توجه به این موارد مشخ

وتحلیل و تجزیه منظور بررسی آماریشده برخوردار است. در قسمت سؤالات تخصصی، بهمطرح

های موردنظر تحقیق، پاسخ( در ارتباط با فرضیه -سؤال )بسته  68ای شامل نامهاطلاعات، پرسش

فرضیة تحقیق، محقق روش آزمون کای  برای آزمون ن قرار گرفت.دهندگاپاسخ تنظیم و در اختیار

را انتخاب تا با رد فرضیة صفر، وجود همخوانی بین متغیرهای مستقل و متغیر  مربع )مجذور کای(

 تابع را تأیید نماید. 

موجب تضعیف گفتمان  رسد طرح آمریکایی معاملة قرن در صورت اجرابه نظر میفرضیة اول:      

های مبارز با رژیم اشغالگر قدس، تقویت الله و سایر گروهت )تضعیف محور مقاومت و حزبمقاوم

ای در مقابله با کشورهای محور مقاومت در یکی از بازیگران منطقه عنوانبهرژیم اشغالگر قدس 

 گردد.می منطقه(

نفر  60از تعداد  شوندگان به عمل آمد کهسؤال از پرسش 8منظور بررسی فرضیة فوق تعداد به     

طرح آمریکایی معاملة قرن در صورت اجرا بر  ریتأث( %19نفر ) 91حجم جامعة مورد مطالعه، تعداد 

 .اندکرده ارزیابی ( در حد متوسط%9نفر ) 9و تعداد  تضعیف گفتمان مقاومت را خیلی زیاد و زیاد

رسد طرح ر میگردد اکثریت متخصصان مورد آزمون معتقد هستند که به نظپس مشخص می

موجب تضعیف گفتمان مقاومت )تضعیف محور مقاومت و  آمریکایی معاملة قرن در صورت اجرا

یکی از  عنوانبههای مبارز با رژیم اشغالگر قدس، تقویت رژیم اشغالگر قدس الله و سایر گروهحزب

 گردد.ای در مقابله با کشورهای محور مقاومت در منطقه( میبازیگران منطقه

 رسد این اقدام تهاجمی دولت ترامپ در جهت کسب موفقیت دربه نظر میفرضیة دوم:      

 2 منظور بررسی فرضیة فوق تعدادانتخابات آتی و برای حفظ منافع رژیم صهیونیستی است. به

( %10نفر ) 98نفر حجم جامعة موردمطالعه،  60شوندگان به عمل آمد که از تعداد سؤال از پرسش

 ارزیابی ( در حد متوسط%90نفر ) 6و تعداد  این اقدام دولت ترامپ را خیلی زیاد و زیاد میزان تأثیر

گردد اکثریت متخصصان مورد آزمون معتقد هستند این اقدام تهاجمی پس مشخص می .اندکرده

 دولت ترامپ در جهت کسب موفقیت در انتخابات آتی و برای حفظ منافع رژیم صهیونیستی است.
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سازی روابط اعراب و رسد طرح معاملة قرن، به دلیل تمرکز بر عادیبه نظر میسوم: فرضیة      

 تر خواهد کرد.ج.ا.ایران را آسان ژهیوبهرژیم صهیونیستی، ائتلاف علیه محور مقاومت 

نفر  60شوندگان به عمل آمد که از تعداد سؤال از پرسش 7 منظور بررسی فرضیة فوق تعدادبه     

سازی روابط اعراب و ( میزان تأثیر تمرکز بر عادی%19نفر ) 91وردمطالعه، تعداد حجم جامعة م

مشخص  .اندکرده ارزیابی ( در حد متوسط%9نفر ) 9را خیلی زیاد و زیاد و تعداد  رژیم صهیونیستی

گردد اکثریت متخصصان مورد آزمون معتقد هستند که طرح معاملة قرن به دلیل تمرکز بر می

تر ج.ا.ایران را آسان ژهیوبهوابط اعراب و رژیم صهیونیستی، ائتلاف علیه محور مقاومت سازی رعادی

 خواهد کرد.

ترین دشمن عنوان مهمموجب کاهش نفوذ ج.ا.ایران به طرح رسد ایننظر می به فرضیة چهارم:     

.ایران عمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا عنوانبهرژیم صهیونیستی در محیط راهبردی جبهة مقاومت 

شوندگان به عمل آمد که از تعداد سؤال از پرسش 7 منظور بررسی فرضیة فوق تعداد. بهگرددیم

( میزان تأثیر طرح معاملة قرن بر کاهش نفوذ %19نفر ) 91نفر حجم جامعة موردمطالعه، تعداد  60

 ( در حد متوسط%9نفر ) 9ج.ا.ایران در محیط راهبردی جبهة مقاومت را خیلی زیاد و زیاد و تعداد 

 طرح گردد اکثریت متخصصان مورد آزمون، معتقد هستند اینپس مشخص می .اندکرده ارزیابی

ترین دشمن این رژیم در محیط راهبردی جبهه مقاومت عنوان مهمموجب کاهش نفوذ ج.ا.ایران به

 .گرددیمعمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران  عنوانبه

 :آزمون فرضیة یکم و تحلیل آن

 .H: گردد.رسد این طرح موجب تضعیف گفتمان مقاومت نمیبه نظر می

 1H: گرددیماین طرح موجب تضعیف گفتمان مقاومت رسد به نظر می

Xاز  با استفاده : آزمون فرضیه یکم9جدول 
2

 ()کای مربع 
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و درجه  %9ای تر از کای مربع جدول با سطح خطبزرگ (9/42شده )چون کای مربع محاسبه     

رد  Ho ( و فرضدارمعنی ةتأییدشده )وجود رابط 1Hباشد، بنابراین می 33/49-(df)6آزادی 

توان گفت میزان تأثیر متغیرهای مستقل )طرح آمریکایی معاملة اطمینان می %19شود، پس با می

طرح باشد، میقرن( بر متغیر تابع )تضعیف محور مقاومت( معنادار بوده و ناشی از خطا و تصادف ن

تضعیف محور مقاومت و ]موجب تضعیف گفتمان مقاومت  آمریکایی معاملة قرن در صورت اجرا،

یکی از  عنوانبههای مبارز با رژیم اشغالگر قدس، تقویت رژیم اشغالگر قدس الله و سایر گروهحزب

 گردد.می ای در مقابله با کشورهای محور مقاومت در منطقه[بازیگران منطقه

 مون فرضیة دوم:آز

این اقدام تهاجمی دولت ترامپ در جهت کسب موفقیت در انتخابات آتی و برای حفظ منافع      

 Hoنیست:  رژیم صهیونیستی

رسد این اقدام تهاجمی دولت ترامپ در جهت کسب موفقیت در انتخابات آتی و برای به نظر می     

 1H :حفظ منافع رژیم صهیونیستی است
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Xاز  دوم با استفاده ن فرضیه: آزمو2جدول 
2

 ()کای مربع 
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و درجة  %9تر از کای مربع جدول با سطح خطای بزرگ (9/31شده )چون کای مربع محاسبه     

رد  Ho و فرض است( دارمعنی ةتأییدشده )وجود رابط 1Hباشد، بنابراین می 49/39-(df)6آزادی 

ان گفت میزان تأثیر معنادار بوده و ناشی از خطا و تصادف تواطمینان می %19شود، پس با می

نیست. درنتیجه اقدام تهاجمی دولت ترامپ در جهت کسب موفقیت در انتخابات آتی و برای حفظ 

منافع رژیم صهیونیستی ]همسویی بیشتر آیپک با آمریکا در جهت تقویت رژیم صهیونیستی، 

 ای در حمایت از رژیم صهیونیستی[بازیگران منطقهعنوان یکی از تقویت حضور و نقش آمریکا به

 است.

 آزمون فرضیة سوم:

تر نخواهد ج.ا.ایران را آسان ژهیوبهرسد طرح معاملة قرن ائتلاف علیه محور مقاومت به نظر می     

 Ho: کرد.

ر خواهد تج.ا.ایران را آسان ژهیوبهرسد طرح معاملة قرن ائتلاف علیه محور مقاومت به نظر می     

 1H :کرد

Xاز  با استفاده : آزمون فرضیة سوم3جدول 
2

 ()کای مربع 
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و درجة  %9جدول با سطح خطای  تر از کای مربعبزرگ (9/40شده )چون کای مربع محاسبه     

رد  Ho ( و فرضدارمعنی ةتأییدشده )وجود رابط 1Hباشد، بنابراین می 49/32-(df)6آزادی 

توان گفت میزان تأثیر معنادار بوده و ناشی از خطا و تصادف اطمینان می %19س با شود، پمی

اکثریت متخصصان مورد آزمون، معتقد هستند طرح معاملة قرن به دلیل تمرکز باشد. درنتیجه نمی

ج.ا.ایران را  ژهیوبهسازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی، ائتلاف علیه محور مقاومت بر عادی

 ر خواهد کرد.تآسان

 آزمون فرضیة چهارم: 

ترین دشمن این رژیم در عنوان مهمموجب کاهش نفوذ ج.ا.ایران به طرح رسد اینبه نظر می     

 Ho: .گرددینمعمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران  عنوانبهمحیط راهبردی جبهة مقاومت 

ترین دشمن این رژیم در ان مهمعنوموجب کاهش نفوذ ج.ا.ایران به طرح رسد اینبه نظر می     

 1H :گرددیمعمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران  عنوانبهمحیط راهبردی جبهة مقاومت 
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Xاز  با استفاده چهارم : آزمون فرضیه4جدول 
2

 ()کای مربع 
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جة و در %9جدول با سطح خطای  تر از کای مربعبزرگ (94/40شده )چون کای مربع محاسبه     

رد  Ho ( و فرضدارمعنی ةتأییدشده )وجود رابط 1Hباشد، بنابراین می 49/32-(df)6آزادی 

توان گفت میزان تأثیر معنادار بوده و ناشی از خطا و تصادف اطمینان می %19شود، پس با می

ترین دشمن این رژیم در عنوان مهمموجب کاهش نفوذ ج.ا.ایران به طرح این باشد. درنتیجهنمی

 . گرددیمعمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران  عنوانبهمحیط راهبردی جبهة مقاومت 

 

 گیرینتیجه

این بار  متحده آمریکا،یالاتاتصمیمات مغرضانه و غیر مدبرانة دونالد ترامپ، ریاست جمهوری      

ا تلاش زیادی یژه اوباموبههای قبل از او که دولتیدرحالدر قضیة فلسطین خود را نشان داده است. 

 تنهانهاقدامات ترامپ  اما ها داشتندیونیستصهبرای پایان دادن به منازعة دیرینة فلسطینی ها با 

های سران رژیم خواهیمشوقی برای منغعت مثابهبهاثر کرد بلکه یباین اقدامات مقطعی را 

ابات ریاست جمهوری نمود. وی که در آیندة نزدیک با انتخ دوچندانصهیونیستی، توقعات آنها را 

یونیستی رقم صهسعی دارد از این طریق موفقیت استراتژیک قابل قبولی را برای رژیم  ،ستروبرو ا
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این طرح  ها )آیپک( در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار باشد.یونیستصهبزند تا از حمایت لابی 

هایی است که از طرح حال یکیترین طرح دولت ترامپ در قبال منطقة غرب آسیا و درعینمهم

های این طرح آخرین مرحله از طرح راستای منافع رژیم صهیونیستی قرار دارد. طور یکجانبه دربه

با نگاهی به مواضع بازیگران و کشورهای  قبلی آن است که از چندین سال قبل آغاز شده است.

هداف گوناگونی را توان دریافت که هرکدام از این کشورها امختلف در خصوص معاملة قرن می

 گام یک زیرا آن؛ جزئیات است نه آن دارد، هدف اهمیت قرن معاملة در آنچه کنند، امادنبال می

حذف موضوع  .است بر فلسطین سیطره و تکمیل هاصهیونیست آرزوی تحقق مسیر در مهم بسیار

آمریکا در  یمانپهم کشورهایو تمرکز و هماهنگی  رژیم صهیونیستیرابطه با  سازیعادیفلسطین، 

های تر شدن ارتباط ج.ا.ایران با گروهرنگ، افزایش تهدیدات علیه ایران، کممنطقه علیه ج.ا.ایران

مسئول ناامنی در  عنوانبهو معرفی کشورمان های مقاومت فلسطینی مقاومت، خلع سلاح گروه

اف روند اسلو که کشورهای عربی برخل.فراموش نکنیم که منطقه از اهداف اصلی طرح مذکور است

خود و تأسیس کشور مستقل  ةاشغال شد هایزمیندر آن شرط کرده بودند پس از دریافت 

، با رژیم صهیونیستی روابط عادی برقرار کنند حالا مجبورند بدون 9127فلسطین در مرزهای سال 

نکه آنکه زمینی دریافت کنند، بدون آنکه کشور فلسطینی وجود خارجی داشته باشد و بدون ای

به رسمیت شناخته شود با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک  9127چیزی با عنوان مرزهای 

تا  های اجرای این طرح را نیز پرداخت نمایندو با دلارهای نفتی خود حتی هزینه رسمی برقرار کنند

 .فلسطین حل شود ةمسئلبا تحقق معاملة قرن، آمریکایی  زعمبهشاید 

از فلسطین آغاز شده، از سوریه عبور « قرن ةمعامل»که  توان گفتشواهد میبرابر قرائن و      

قرن،  ةاصلی و اساسی معاملدرواقع یکی از اهداف . شودمیمنتهی ج.ا.ایران به  نهایت در و کندمی

است که یک ضلع آن در سوریه، ضلع دیگر در  ضربه زدن به مثلث محور مقاومتتضعیف و 

ثباتی و ناامنی طورکلی اجرای معاملة قرن بیبه .آن نیز در ایران قرار داردضلع  ترینمهمفلسطین و 

تواند وضعیت میدانی و سیاسی را در منطقه گسترده در غرب آسیا را در پی خواهد داشت و می

کاهش عمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در جغرافیای محور  علیه محور مقاومت تغییر دهد و به

ج.ا.ایران  ژهیوبهاز محورهای رقیب علیه نفوذ جبهة مقاومت  ائتلاف گسترده گیریمقاومت و شکل

 در منطقه منجر شود. 
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 پیشنهادها

با نخبگانی که در  و مصاحبه شدهانجامبا توجه به بررسی وضعیت طرح معاملة قرن و تحقیقات      

محقق در راستای خنثی کردن های یشنهادپ عنوانبهموارد ذیل  اندداشته و مطالعهاین حوزه تجربه 

 :گرددیماهداف طرح معامله قرن و مقابله با آن ارائه 

 امام بیانات و آرا محوریت فلسطین با آرمان از حمایت ج.ا.ایران در مستحکم و پایدار مواضع تبیین .9

 مردم ایران توسط نهاد های ذیربط. و مسئولان سایر و رهبری معظم مقام ،))ره خمینی

اتحاد دنیای  در خصوصا... تعالی( بخش مقام معظم رهبری )حفظهسازی مفاهیم وحدتبرجسته .6

 های مسئول در کشورهای اسلامی.اسلام، توسط نمایندگی

 یهاطرحبا  مقابله برای فلسطین در سیاسی مختلف هاییشگرا و هاگروه وحدت لزوم بر یدتأک .3

 ی داخلی و فرامرزی ج.ا.ایرانهاسانهریری از ظرفیت گبهرهصهیونیستی با  -آمریکایی

و  پشت پردهمعرفی عوامل  در خصوصهای موجود جهان اسلام از تمام قابلیت استفاده .4

یونیستی و ائتلاف عربی، غربی در نزد افکار عمومی با استفاده از صه یمرژاین طرح مانند  سازتصمیم

 های اسلامی.های بالقوة سازمان همکاریظرفیت
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