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 چکيده
 بها  شد که  قلمداد رژیم صهیونیستی  یخارج استیس «ةژیو ةمسئل»ی، ج.ا.ایران اسالم یداریپس از تحوالت ب

و  معهادالت در  رانیه ا یاسهالم  یجمههور  ةندیب  دنبال مبارزه با قدرت فزا ،دیجد های(نیدکترهای ) نام ره مترسی
پرسش پاسخ  ینحاضر ب  ا ةمقال این موضوع،جوانب مختلف  یبررسب  منظور . ای برآمدند منطق  گرانیباز شیآرا
یی در قبال جمههوری اسهالمی ایهران    ها تحول رویکرد ادراکی رژیم صهیونیستی، ب  چ   طیف سیاستک   دهد یم

 ة. روش تحقیهق در مقاله  اسهت  کهاربردی -ای توسهع   ،کیفی و از نظر ههد   حاضر، نوع تحقیقمنجر شده است؟ 
هها،   آوری داده ای بها جمه    ی اطالعهات، روش میهدانی و کتابخانه    گهردآور  ابهزار  تحلیلی است.-توصیفی ،مذکور
های پیشین و بها   ترتیب با استفاده از پژوهش ی اطالعاتی است. بدینها گاهیپاشده از  نام  و اطالعات اقتباس پرسش

تحهول  ای لیکهرت،   نام  میان خبرگان( براساس طیف پهن  گزینه    ساخت  )توزی  صد پرسش نامة محقق ابزار پرسش
هها   تهرین شهاخ    ، ارزیابی شد و مهمرانیا یاسالم یدر قبال جمهور یستیونیصه میرژ یخارج استیس کردیرو
 یدر قبهال جمههور   یسهت یونیصه میه رژ یخهارج  اسهت یس کهرد یتحول روهای پژوهش،  تخراج شد. طبق یافت اس

دههد   ههای پهژوهش نشهان مهی     سخت صورت گرفهت. یافته    در س  سطح تهدید سخت، نرم و نیم  رانیا یاسالم
در ادراک  یحهول تی، سهت یونیصه میرژ یشمال یمرزها ج.ا.ایران ب شدن  کیو نزد یاسالم یداریتحوالت بمتعاقب 

 و ترکیبهی  مختلهف  یرخ داد ک  ب  اتخها  راهکارهها  ج.ا.ایران از جانب  دینسبت ب  تهد یستیونیصه میرهبران رژ
 هها  حهوزه  ةدر همج.ا.ایران انزواکشاندن  و ب  جغراسیاست )ژئوپولیتیک( محاصرةبا هد   با ج.ا.ایران و مقابل  یبرا
 .نجامیدا یگیهمسا استیو س اقتصادی حوزة جمل  از

 سياست خارجي، ادراک.رژيم صهيونيستي، جمهوري اسالمي ايران،  ها: کليدواژه

                                        
  m.nasehi67@gmail.com   .)نویسندة مسئول( کرمانشاهی علوم سیاسی دانشگاه رازی انشجوی دکتردا. 1

     mahnaz.gudarzy@gmail.com .اصفهان الملل دانشگاه ی روابط بینادانشجوی دکتر. 2
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 مقدمه
 ،گذشت  با حمل  ب  اهدا  رژیم صهیونیسهتی  ةجمهوری اسالمی ایران در طول چند ده

تهرین   با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، تبلیغاتی، نظامی )مستقیم و غیرمستقیم(، بزرگ

نحوی ک  اکنون سیاست خارجی رژیم صهیونیستی به    ین رژیم زده است، ب ضربات را ب  ا

روند تدریجی کاهش توفیقات در قبال ج.ا.ایران  دچار شده است. این مسهئل  باعهش شهده    

« تهدیهد وجهودی  »در ادراک رهبران رژیم صهیونیسهتی به     ،اخیر ةاست ج.ا.ایران در دو ده

های سیاسی رژیم صهیونیسهتی   یتولوییر ادراک اتبدیل شود و تغ و خطرناک ، شفا صریح

ههای   گهرفتن سیاسهت   و تحوالتی در سیاست خارجی این رژیم در قبال ج.ا.ایران  و درپیش

کهردن   ههای اخیهر بها فعهال     تهاجمی در سطوح مختلف را سبب شد. در این راستا، در سهال 

ل تضعیف ج.ا.ایران سخت و سخت ب  دنبا های تهدید نرم، نیم  حوزه ةابزارهای خود در هم

 ،2111های مختلف است. از آنجایی که  در پهی تحهوالت بعهد از سهال       در سطوح و حوزه

به    ،ای در حال تغییر است و کهاهش حضهور آمریکها    موسوم ب  بیداری اسالمی، نظم منطق 

 ةسرعت بخشیده است، ج.ا.ایران در موقعیت حساسی قهرار دارد و به  انهداز    ،این وضعیت

کند، جایگهاه خهود را در تحهوالت آتهی منطقه        ای ایفا می یدمان نظم منطق سهمی ک  در چ

تواند متغیر مهمی  کند. در این شرایط، رفتار سیاست خارجی رژیم صهیونیستی می تعیین می

ج.ا.ایران در نظم منطق  باشد. از این حیش، نوشتار حاضهر ضهمن بررسهی     ةدر جایگاه آیند

توانهد   های اخیر، می وح مختلف در قبال تهران در سالآویو در سط تطور سیاست خارجی تل

به  ایهن پرسهش پاسهخ     . بنهابراین  کندراهبردهای این رژیم در قبال ج.ا.ایران را نیز کنکاش 

ههایی از   ک  تحول رویکرد ادراکی رژیم صهیونیستی ب  اتخها  چه  طیهف سیاسهت    دهد  می

شهود که  بها توجه  به        ض مهی رو فهر  شده است؟ از اینمنجر آویو در قبال تهران  سوی تل

چارچوب نظری، تغییر رویکرد سیاست خارجی رژیهم صهیونیسهتی در سه  سهطح تهدیهد      

 سخت صورت گرفت  است. سخت، نرم و نیم 
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 پيشينة پژوهش و مبانی نظری
 پژوهشپيشينة 

سهازی   رژیم صهیونیستی، ب  موضوع عهادی  ةتوجهی از مقاالت اخیر در حیط بخش قابل

، در تالش «صلح ابراهیم»ونیستی و اعراب پرداخت  است و با نگاه ویژه ب  روابط رژیم صهی

ثیرات أبرای تحلیل علل و ابعاد مناسبات جدید رژیم صهیونیسهتی بها کشهورهای منطقه ، ته     

بهرای کشهورهای منطقه  و در     طهرح ههای ایهن    ها و فرصت صلح ابراهیم در منطق ، چالش

علهل  » پردازند. برای نمون  مقاالتی همچهون  می نیرامحیط امنیتی ج.ا.ا ثیراتش برأنهایت ب  ت

ینهد  اپیامهدهای فر »، (1011، )آرایهش و همکهاران  « و ابعاد نزدیکهی اعهراب و رژیهم صهیونیسهتی    

ج.ا.ایهران   سازی مناسبات اعراب و رژیم صهیونیستی، پیامدهای آن بهر محهیط امنیتهی    عادی

قهرن بهر رونهد صهلح اعهراب و رژیهم        ةثیرمعامله أت»و  (1011)زیبایی و همکاران،  «2111-2121

 توان اشاره کرد. می( 1011 ،جیلی و نصیریآ)« صهیونیستی

دوم، مقاالتی است ک  ب  بررسی تحلیل سیاست خارجی رژیم صهیونیستی نسهبت   ةدست

پردازد ک  بخش دوم ایهن مقهاالت    می، خاورمیان  و قفقاز ةویژه در منطق ب  ،ب  سایر کشورها

نشان  ،این موضوع .ای دارند دهای آن بر مناف  و امنیت ج.ا.ایران نگاه ویژهثیرات و پیامأب  ت

 ةتربودن این دست  از مقاالت در حوز آویو بر امنیت تهران و کاربردی های تل از اهمیت کنش

روابط رژیم صهیونیستی و آ ربایجان » هایی همچون مقال  ؛گذاری است های سیاست دستگاه

–ههای فرهنگهی   لفه  ؤنقهش م » ،(1011)محبهوبی و همکهاران،    «ی ج.ا.ایهران ثیر آن بر امنیهت مله  أو ت

ثیر آن بهر امنیهت ملهی    أئیل با آ ربایجان، قزاقستان، و ترکمنسهتان و ته  ااجتماعی در روابط اسر

تبیهین روابهط عربسهتان سهعودی و رژیهم      »، (1311)شفیعی و همکهاران،  « (2121-2111ج.ا.ایران )

رژیهم   ةتبیین پیامدهای رابط» و (1011نیا،  )نویدی« 2121-2111یران صهیونیستی در مقابل  با ج.ا.ا

در این ( 1011)دهقانیان و همکهاران،  « ای ج.ا.ایران عربی بر امنیت منطق  ةصهیونیستی و امارات متحد

 دست  جای دارند.

انهد.   ب  بررسی تحول سیاست خارجی رژیم صهیونیستی پرداخته   ،سوم از مقاالت ةدست

ههای سیاسهت خهارجی و امنیتهی رژیهم       اولویهت » ای تحت عنوان نتی در مقال سهرابی و ج
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، اشاره دارد ک  در ابتدا رویکهرد سیاسهت خهارجی    «ای صهیونیستی در فضای نوین منطق 

امها عللهی    ،آرمان رژیم صهیونیستی بهزرگ اسهتوار بهوده اسهت     ةرژیم صهیونیستی بر پای

و درخواسهت افکهار عمهومی بهرای     های درونی  روزه، وقو  ب  شکا 33همچون جنگ 

نهد؛  کمین امنیت، باعش شد ک  اولویت سیاست خارجی ب  برقراری امنیت پایدار تغییهر  أت

ههای  راهبردنشینی ارضی و تعریف مرز و تصهحیح   ترتیب راهبردهایی همچون عقب بدین

گهری، سهلط  و سهرکوب اتخها       ههای اشهغال   المللهی در مقابهل سیاسهت    ای و بهین  منطق 

تحههول مفهههوم امنیههت در سیاسههت خههارجی رژیههم  » ةدر مقالهه .(1310بی و جنتههی، )سهههرادشهه

 ،کند ک  رژیم صهیونیسهتی از بهدو تشهکیل    نیز نگارنده اشاره می (1311 ،)سالمی« صهیونیستی

امها   ،ههای نظهامی نمایهان شهد     ها در قالب جنگ دچار بحران امنیتی بوده است و این بحران

مفهوم امنیت بهرای رژیهم    ،  آنبالمللی باعش شد ک  ب  ت تحول مفهوم امنیت در ساختار بین

و در ادام  ب  اقدامات تحهول مفههوم امنیهت در رژیهم صهیونیسهتی       ؛صهیونیستی تغییر کند

 سازگار کند. ،خوبی توانست  خود را با آن کند ک  ب  اشاره می

قهرار   مطالعات رژیهم صهیونیسهتی   ةدوم و سوم حوز ةبین دست ،مذکور در حقیقت ةمقال

 تحهول  دیگهر،  سوی از و صهیونیستی رژیم خارجی سیاست تحول ،از یک طر  زیرا ؛دارد

 در همهواره  که   است کرده بررسی را ایران.ا.ج مقابل در صهیونیستی رژیم خارجی سیاست

 اسهت  ایهن  حاضر، مقالة نوآوری. است شده غفلت وج ، این از گرفت ،صورت هایپژوهش

 پهارامتر  به   کنتهرل  پارامتر تغییر  ب  صهیونیستی، رژیم دراکیا رویکردهای بررسی ضمن ک 

اندازی جدیهد بها روش تحلیهل کمهی و      کند و با چشم در مقابل ج.ا.ایران اشاره می تهاجمی

 پردازد. ب  تحلیل تحول سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال ج.ا.ایران می ،کیفی

 

 مباني نظري و مفهومي تحقيق

 ،آید و ب  دلیل اهمیت عینی و ملموس شمار می دی علم سیاست ب قدرت از مباحش کلی

تحقق اههدا  ملهی اهمیهت دارد. در سهابق در      برایداخلی و خارجی  ةقدرت در دو عرص

ارکان اصلی قدرت یهک کشهور در    ،تحلیل قدرت، عناصر محسوس قدرت )قدرت سخت(
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نگ سرد، سبب کهاهش  جهانی پس از ج ةسازی عرص اما تحوالت جریان ،شد نظر گرفت  می

افهزایش   ،افهزاری قهدرت و در مقابهل    بازیگران کوچک و بزرگ از ابزارهای سخت ةاستفاد

. در (111: 1311مطیعهی،   )مهایلی و  تحمیل اراده ب  یکدیگر شده است برایکارگیری قدرت نرم  ب 

رت قهد »ب  نام  ،بار جوز  نای بود ک  از مفهوم جدیدی از قدرت اولین ،میالدی 1111سال 

مفهوم قدرت از نظر نای را مبنای کار خود  ،تالنتیک استفاده کرد. این مقال آ ةدر نشری  «نرم

 ،خواهیهد  آنچه  شهما مهی    جهرای دهد ک  قدرت را توانایی ترغیهب دیگهران بهرای ا    قرار می

داند. وی همچنین موفقیت در سیاست جهانی را مستلزم استفاده از قدرت نرم ب  همهراه   می

ههم جهدا    قدرت سخت و نرم را از ،. نای(111-111: 1311مطیعی،  )مایلی وداند قدرت سخت می

ثیرگهذاری بهر رفتهار    أت ایافتن ب  هد  به  هایی از توانایی دست بلک  هر دو را جنب  ،داند نمی

 .(33: 1312نیا،  )دانش کند دیگران قلمداد می

ت نهرم بهر   در حهالی که  قهدر     ،قدرت سخت بر مبنهای زور،  تهدیهد و پهاداش اسهت    

نهاملموس اسهتفاده از    اسهتوار اسهت و به  شهکل کهامال       ،دهی ب  ترجیحهات دیگهران   شکل

گیرد. شایان  کر است قدرت  ها و نهادهای سیاسی صورت می های فرهنگی، ارزش جذابیت

 ،نفو  بر مبنای قدرت سخت، تهدید و پاداش استوار اسهت  زیرا ؛از نفو  متفاوت است ،نرم

ترتیهب،   . بهدین (73: 1331)عسهگری،   کردن مبتنی بر رضایت است ایی جذبتوان ،اما قدرت نرم

داند ک  در یهک سهر طیهف     بودن مناب  می تفاوت این دو را در ماهیت رفتار و ملموس ،نای

قدرت فرماندهی و اجبار و در سر دیگر طیف قدرت متقاعدکردن و جذابیت قرار دارد که   

نامد، اگرچ  نمودهای دیگری از قهدرت   می «مقدرت نر»و دومی را  «قدرت سخت»اولی را 

شود. از سوی دیگهر، ترکیهب متهوازن     بین آنها قرار دارد ک  ب  یکی از آن دو نزدیک مینیز 

نامد و رهبری را توان ایجاد و کاربسهت چنهین    می «قدرت هوشمند»قدرت سخت و نرم را 

 . (32: 1312نیا،  )دانش داند ترکیبی از طریق اجماع و کارگروهی می

امنیهت و تهدیهد نیهز     ةدر نتیج  گفتمان نوین از قدرت چندوجهی باعش شهد در حهوز  

ههای تهدیهد    تهرین گونه    د. عمدهنافزاری در کنار هم سنجیده شو افزاری و سخت وجوه نرم

امها در   ،شهد  بنهدی مهی   اساس سطح ابعاد، قلمرو، موضهوع، منبه  و... تقسهیم    امنیت ملی بر
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بنهدی بهر    این تقسهیم  .استشده بندی تهدیدها توج   ری از طبق نوع دیگب   ،های اخیر سال

تهوان سه     . از این حیش مهی (131: 1331)نهائینی،  است  «روش اعمال و پیامدهای تهدید» اساس

 ة. رویکهرد تهدیهد سهخت که  اعمهال نیهات و اراد      1نوع تهدید را برشمارد ک  عبارتند از: 

منظهور   می به  اه از زور آشکار و قدرت نظه خودی و استفاد ةدشمن و ممانعت از تحقق اراد

یافتن بر مناف  و یا حذ  موجودیهت حریهف و کهاهش قهدرت      اشغال سرزمین و یا تسلط

دشهمن و   ة.  تهدید نرم ک  عبارت است از اعمهال نیهات و اراد  2 ؛گیرد دیگری را در بر می

شتغال،  اشهغال و  ا برایهای اقناع و جذب  خودی با استفاده از شیوه ةتحقق اراد ممانعت از

ساختن یک ملت و حهذ  فرهنهگ    هویت بی ،سازی افکار عمومی و در نهایت تصر ، وابست 

سهخت که     . تهدیهد نیمه   3 ؛های فرهنگی، سیاسی و اقتصهادی  مستقل آنها و استفاده از تهاجم

گیهری از   خهودی بها بههره    ةدشمن و ممانعت از تحقق اراد ةعبارت است از اعمال نیات و ارد

سهاختن   در راسهتای وابسهت     «هها  ها و شهبک   قدرت عظیم  اما مخفی سیستم»نهان یعنی زور پ

سیاسی طر  مقابل. جوهر اصهلی   های اقتصادی، فرهنگی و خصوصا  ها و شبک  عمیق سیستم

در ادام  ب  کاربسهت  . (01-01: 1310)احمدیان،  ای است سازی سیستمی و شبک  وابست  ،این تهدید

آویهو در قبهال تههران پهس از سهال       تحلیل تحول سیاست خارجی تل برایموصو   ةنظری

 .شود پرداخت  می 2111

 

 شناسی تحقيق روش

. روش تحقیهق در  اسهت  کهاربردی -ای توسهع   ،کیفی و از نظر هد  حاضر، نوع تحقیق

ای اسهتفاده شهده    روش میدانی و کتابخانه  همچنین از تحلیلی است. -توصیفی ،مذکور ةمقال

ههای اطالعهاتی معتبهر علمهی داخلهی و       شده از پایگاه آوری طالعات جم است. بخشی از ا

های رسهمی و معتبهر،  و    رسمی از سوی خبرگزاری ةهای منتشرشد خارجی، استفاده از داده

 ةت. حیطه سه نامه  احصها شهده ا    ز طریهق پرسهش  اهها   آوری داده ابزار جمه   بابخشی دیگر 

)رژیهم صهیونیسهتی در قبهال     یتحهول رویکهرد سیاسهت خهارج     ةموضوعی مقال  در حوز

)تحهوالت موسهوم به  بیهداری اسهالمی در       2111ج.ا.ایران( و قلمرو زمانی مقاله  از سهال   
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آماری پژوهش، از دانشجویان مقهاط    ةشود. جامع شامل می 2122خاورمیان ( تا سال جاری 

  در که است انتخاب شده  ای الملل و مطالعات منطق  روابط بین ةتحصیالت تکمیلی در رشت

نام  ب  روش اعتبار محتوا تعیین شده و ضریب پایهایی   نفر بودند. روایی پرسش صدمجموع 

ده که   شه ها با آلفای کرونباخ محاسهب    خبره و ارزیابی پاسخ دهنام  میان  آن با توزی  پرسش

 .ب  دست آمده است 1837 ةنتیج

 

 ها   وتحليل داده های تحقيق و تجزیه یافته

 جي رژيم صهيونيستي در قبال ج.ا.ايرانعلل تحول سياست خار

خصهو  ج.ا.ایهران  از    ادارک تهدید رژیم صهیونیسهتی در  ة، عمد2111تا قبل از سال 

 ،ای ج.ا.ایران و در قالب جنگ نیابتی شکل گرفت  بود و در ایهن راسهتا   جانب متحدان منطق 

کار سیاسهت   در دستور ،ویژه در فلسطین و لبنان ب  ،افزاری با متحدان ج.ا.ایران سخت ةمقابل

افهزاری   گرایی سخت سلط  (دکترینرهنامة )عنوان  اخارجی این رژیم قرار داشت ک  از آن ب

رژیهم صهیونیسهتی علیه      ةروز33تهوان در بهروز جنهگ     اوج آن را مهی  ةشود و نقط یاد می

 ،2111 تحهوالت  ة. این رویکرد در نتیجه (72- 11: 1011، و همکاران )حبیبی دکراهلل مشاهده  حزب

ب   2111عامل تأثیرگذار بر رویکرد رژیم صهیونیستی در قبال ج.ا.ایران از سال  متحول شد.

تغییهر رفتهار    ةتصور و برداشت این رژیم از میزان تهدید ج.ا.ایران در نتیج« تحول»این سو، 

 میاسال انقالب ابتدای از ایران.ا.ج تهدیدات. است« تهاجمی» نمونةب  « کنترلی» نمونةآن از 

 رژیهم  علیه   گفتمهانی  ایدئولوژی و نرم حمالت و انقالب آرمان و هاانگاره صدور بر مبتنی

 . است بوده صهیونیستی

اما  گرفت،می جای شناختیهستی تهدیدات بندیطبق  در بیشتر ایران،.ا.ج تهدیدات این

لیه  خهود   تصویر تهدید وجودی از ج.ا.ایران ع ،با شروع بیداری اسالمی، رژیم صهیونیستی

هههای مختلههف سیاسههی و اقتصههادی،     هههای ج.ا.ایههران از جنبهه    دارد. افههزایش توانههایی 

روابط بازدارنده یا اجبارگری بین تههران و   ةامنیتی، تداوم انگار_اجتماعی و نظامی_فرهنگی

هها، جنهگ داخلهی     بودن ج.ا.ایهران نهزد صهیونیسهت    طلب ای توسع  آویو و قدرت منطق  تل
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در ایههن کشههور و نیههز عههران کهه  بهه  نزدیکههی   (تروریسههمری )تارشههگسههوری  و رویههش 

شده است، از جمله  عوامهل    ج.ا.ایران ب  حریم امنیتی رژیم صهیونیستی منجر جغراسیاستی

. در ادامه  به    (1: 2113، 1)بههروش  بوده اسهت  2111زمانی پس از  ةشدن تهدید در باز وجودی

   :شود ترین علل اشاره می مهم

غرب آسهیا و   ةمنطق جغراسیاستیوضعیت  يي اقدامات ج.ا.ايران:جغرافيا ةفاصلالف( 

نقش مهمی در تصور و برداشت آن از تصهویر   ،ج.ا.ایران با مرزهای رژیم صهونیستی ةفاصل

تنیدگی باالیی  درهم ،شامات ةشمال و خوش ةج.ا.ایران دارد. چالش تهدید ج.ا.ایران در جبه

الوقهوع   ارد، زیهرا تهدیهد، دشهمنی و جنهگ قریهب     جغرافیایی با ج.ا.ایهران د  ةبا عنصر فاصل

کند. برای مثهال، ارتهش رژیهم     ترسیم می ، هنی آن ةفکری و نقش ةمای ج.ا.ایران را در درون

ها را  احتمال باالگرفتن تنش با فلسطینی ،2111صهیونیستی در سند راهبردی آیزنکوت سال 

تهدیهدات  »خهود و پهس از    راهبردیدوم سند  ةل  را در مرتبئبسیار باال دانست، اما این مس

و  )حبیبهی شهامات قهرار داده اسهت     ةشامل تالش بهرای حضهور نظهامی در خوشه    « ج.ا.ایران

 .(33-11 :1011، همکاران

در ادراک رژیهم صهیونیسهتی، ج.ا.ایهران     توانمندي نظامي و تسليحاتي ج.ا.ايران:ب( 

تصهور   راهبهردی نیهز عمهق   دارای توانمندی باالی نظامی ب  لحاظ جمعیتهی، جغرافیهایی و   

ج.ا.ایهران از تولیهد نههایی سهالح      ةثر بازدارندؤسازوکار م ،ای و برجام شود. توافق هست  می

های موشکی ج.ا.ایهران در تخاصهم و ضهدیت بها رژیهم       ای نیست. همچنین توانمندی هست 

 به  قابلیهت   ،کنار این تصویرسازی شود. مقامات رژیم صهیونیستی در صهیونیستی تصور می

جنگ نامتقارن ج.ا.ایران و نیز توانایی آن در بسی  شیعیان سراسهر غهرب آسهیا علیه  خهود      

 توج  دارند.  

در تصهویر رژیهم صهیونیسهتی از     در قبال رژيم صهيونيستتي:  يرانصراحت ج.ا.اج( 

اکنون از نهابودی   گیرد و همکار نمی ج.ا.ایران، این کشور ابهامی را برای مقابل  با این رژیم ب 

رانهد که  صهراحت ج.ا.ایهران را در دشهمنی بها رژیهم         سال آتی سهخن مهی  21ن رژیم تا ای

                                        
1. Behravesh 
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ماهیت تهدیدات و حمالت ج.ا.ایران در قبال رژیهم صهیونیسهتی    دهد. صهونیستی نشان می

پهذیرفت امها    ههای طهوالنی صهورت مهی     و با وقف است تداومی نداشت   2117پیش از سال 

 ،رژیم وجود دارد ک  ج.ا.ایران بها یهک رونهد ثابهت    اکنون این تصویر در  هن مقامات این 

ایهن ادراک در  ههن مقامهات     زند. از سوی دیگر، دست ب  اقدام علی  رژیم صهیونیستی می

 ،واسط  ب  اهدا  این رژیم مستقیم و بی ةرژیم صهیونیستی وجود دارد ک  ج.ا.ایران از حمل

، مسهئوالن ایهن   «0تهی »به  پایگهاه   رژیم صهیونیستی  ةحملاز هراسی ندارد. برای مثال، پس 

گفتنهد. در همهین    رژیم با صراحت از انتظارکشیدن برای پاسخ مستقیم ج.ا.ایران سهخن مهی  

مواضهه  رژیههم  ،موشههک از خههاک سههوری  11بهها بههیش از  2113راسههتا، ج.ا.ایههران در مههی 

داده ها ده مرکز مهم را ههد  قهرار    صهیونیستی در جوالن اشغالی را بمباران کرد. این موشک

( پایگهاه سهری   2( مرکهز نظهامی رهگیهری اطالعهاتی و الکترونیکهی؛      1است ک  عبارتنهد از:  

( مرکهز نظهامی   0ای؛  ههای مخهابراتی و مهاهواره    ( مرکز نظامی شنود شهبک  3اطالعات مرزی؛ 

( مرکهز کنتهرل   7ها؛  ( مرکز تنظیمات و سازماندهی ارتباطی و فرستنده1کنترل ارسال پارازیت؛ 

( 3( فرودگهاه بالگردههای نظهامی؛    3های نظامی زمینهی؛   کاررفت  در عملیات  ات بیگان تسلیح

حرمهون؛   ةهای نظامی در منطق ( مقر فرماندهی گردان1نظامی؛  311مقر فرماندهی نظامی تیپ 

 .(2-1: 1313)باشگاه خبرگزاران جوان،  «بنستیم»( مقر زمستانی یگان ویژه موسوم ب  11

 ةامنیت ملی رژیم صهیونیستی در بهاز  راهبردتوان برای  یر را میهای ز کلی، دوره طور ب 

دوران  -2 ؛1173تها   1103دوران بقها   -1زمانی مختلف از آغاز پیهدایش آن ترسهیم کهرد:    

 ةدور -0  ؛1117تهها  1132گرایههی سههرزمینی   دوران توسههع  -3 ؛1132تهها  1173تثبیههت 

ای  گرایی هوشمند و ادغهام منطقه    سلط  ةدور -1 ؛2113تا  1117افزاری  گرایی سخت سلط 

-1132گرایهی سهرزمینی )   نوپای مقاومت در دوران توسع  ةتاکنون. ج.ا.ایران  و جبه 2113

فهارس و   ویژه با جنگ اول خلی  ونیستی )ب یدشمن اصلی رژیم صه مثابة تدری  ب  ( ب 1117

گرایهی   سهع  گذارنهد. دوران تو  تهأثیر مهی   ،امنیهت ملهی آن   راهبهرد کاهش قدرت صدام( بر 

ههای   با جنگ خوش  -با ورود ب  خاک لبنان آغاز شده بود 1132ک  از -سرزمینی این رژیم 

. یافهت و خاتمه   شهد  بست مواجه    روزه( با بن17اهلل )جنگ  و مقاومت حزب 1117خشم 
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 راهبهرد نشینی از خاک لبنان، ب  دوران جدیهدی از   با عقب 2111رژیم صهیونیستی در سال 

و شهد  آغاز  1117افزاری از سال  گرایی سخت نهد. این دوران سلط  گام میامنیت ملی خود 

بهزرگ و نهابودی    ةتحقهق رویهای خاورمیانه    راهبهرد، . هد  این شتادام  دا 2113تا سال 

روزه، ناچار ب  اعمال دگرگهونی  33اهلل بود، اما رژیم صهیونیستی با شکست در جنگ  حزب

بها فههم شکسهت رویکهرد      2113صهیونیسهتی از  امنیت ملی خود گردید. رژیهم   راهبرددر 

گرایهی   گوریهون(، به  سهلط     اتحاد پیرامهونی )بهن   راهبردگرایی سرزمینی و همچنین  توسع 

ای روی آورد. برای مثال، رژیم  هوشمند )ترکیب توأمان قدرت نرم و سخت( و ادغام منطق 

سازی روابط  ای و عادی طق اتحاد پیرامونی، ادغام من راهبردصهیونیستی ب  توج  ب  ناکارایی 

 .(73 :1313)ربیعی، کار قرار داد  غرب آسیا را در دستور ةکشورهای منطق ةبا هم

 

 ابزارهاي سخت نظامي رژيم صهيونيستي در قبال ج.ا.ايران

 ،شهمالی رژیهم صهیونیسهتی    ةبهاری آن در جبهه   ویژه قدرت آتهش  ب  ،اقدامات ج.ا.ایران

 ،خهود به   ی داشت  و  هن بسهیاری از مقامهات آن را   تهدیدات جدی وجودی برای آن در پ

در  راهبهردی رو، با توج  ب  نیاز شدید ب  سطح باالتری از تهوازن   مشغول کرده است. از این

سهطح بررسهی تهدیهدات ج.ا.ایهران را      ةمسهئل  ،ساز این رژیم قبال ج.ا.ایران، دستگاه تصمیم

ج.ا.ایران بسیار باال رفت  است، سنخ و  بسیار ارتقا داده است. از آنجا ک  سطح بررسی تهدید

های گذشت  شده  ماهیت تصمیمات رژیم صهیونیستی در قبال ج.ا.ایران  کامال  متمایز از ده 

سهاز آن دارد.   است ک  نشان از فوریهت و اهمیهت تهدیهد ج.ا.ایهران نهزد دسهتگاه تصهمیم       

مهالت قدرتمندانه  و   ح هها اسهت:   تصمیمات اتخا شده در قبال ج.ا.ایران دارای این ویژگی

عمل باال. رژیم صهیونیسهتی بها توجه  به       سرعت شناسی دقیق و شناسی، زمان مؤثر، منطق 

سهخت   های سخت، نرم و نیمه   سازی باال، اقدامات مختلفی را در چارچوب تصویر و ادراک

 کار قرار داده است ک  عبارتند از: برای مقابل  با ج.ا.ایران در دستور

تهرین مسهائل رژیهم     داخلی، مهم ةای ج.ا.ایران: در حوز ل  با توان هست مقاب ةمسئلالف( 

 ةعدم بازگشت ج.ا.ایران به  مرحله  »ای است ک  س   هد   تهدید هست  ةصهیونیستی، مسئل
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عهدم  »و « ایهسهت   ةعدم دستیابی ج.ا.ایران ب  قابلیت و توان علمی در حوز»، «قبل از برجام

و  )الونهدی کنهد   را برای مقابله  بها ج.ا.ایهران دنبهال مهی     « ای دستیابی ج.ا.ایران ب  سالح هست 

 .(212-201 :1011، همکاران

ههای   در شرایطی ک  نیروی هوایی کشور ب  دلیهل تحهریم   :موشکی ج.ا.ایران ةبرنامب( 

ظالمان  قدرت تهاجمی خود را تا حد زیادی از دست داده است، متغیر مهمهی بهرای ایجهاد    

احساس تهدیهد   ،آید و این رژیم از جانب آن شمار می هیونیستی ب بازدارندگی علی  رژیم ص

 .(10-03 :1313)یاری،  کند می

نفهو    ةحمل  ب  اههدا  ایرانهی در حهوز    ای ج.ا.ایران: مقابل  با حضور و نفو  منطق ج( 

اهمیهت راهبهردی دارد شهامل سهوری ،      ،ای در چند کشور ک  برای رژیم صهیونیستی منطق 

  . (1: 2111و دیگران،  1)هالونلبنان عران، فلسطین و

 رژیهم  اطالعهاتی  قدرت از ایعمده بخش هرچند: ایران.ا.ج علی های موساد  عملیاتد( 

 رژیم سخت عملیاتی اطالعاتی توانایی اما است، نماییبزرگ و تبلیغات سیاسی صهیونیستی

دسترسهی خهوبی در    ،ین است و در این زم باال نسبتا  و توج قابل ایران.ا.ج علی  صهیونیستی

 ةمانهد  جریان فراماسهونری بهاقی   ،جمعیت بهائیان ،ج.ا.ایران ب  دلیل جمعیت یهودیان ساکن

های سهخت مختلفهی را بهرای     قبل از انقالب و توانایی فنی باال وجود دارد. موساد عملیات

فشاسهازی  شنود، رصهد و ا  .1 از جمل :)های اخیر کلید زده است  مقابل  با ج.ا.ایران در سال

انهداختن بحهش    راه تخریب برجام با اقداماتی نظیهر به    .2 ای؛اطالعاتی روند مذاکرات هست 

ای ج.ا.ایهران و تهدیهدات    ترور دانشمندان هسهت   .3 ایرانی؛ ةشورآباد و انتقال اسناد محرمان

ا سایبری ب  تأسیسات نطنز و رآکتور بوشهر به  ة. حمل0 آنها ب  عدم مشارکت در این برنام ؛

موشهکی   ةسوخت و یا توسهع  ةعرض ة. معرفی قطعات معیوب ب  زنجیر1 هماهنگی آمریکا؛

و شهادت حسن  (ع)داشتن در انفجار پایگاه نظامی امام علی دستب  از جمل  اتهام ، ج.ا.ایران

 .(331-313: 1313)برگمن،  تهرانی مقدم

                                        
1. Halon 
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یکهی از   مثابهة  به   رژیم صهیونیستی از تهدیدات مهؤثر نظهامی   ثر نظامی:ؤتهدیدات مو( 

وزیر  کند. برای مثال، بنیامین نتانیاهو، نخست ابزارهای سخت خود علی  ج.ا.ایران استفاده می

در اظههاراتی   ،کتور اتمی دیمونها آدر جریان بازدید از ر 2113رژیم صهیونیستی در آگوست 

رض خطهر  هر کشوری ک  ما را ب  نابودی تهدید کند، خودش را در مع»گوید ک  معنادار می

. ب  عبارت بهتر، رژیم صهیونیستی به  رغهم   (2: 2113، 1میدل ایست مانیتور) «دهد مشابهی قرار می

صهورت غیرمسهتقیم    ای، ج.ا.ایهران را به    در اعالم برخورداری از سالح هست  راهبردیابهام 

دید کند. همچنین بارها این ته می ،مهمترین ابزار سخت، ای تهدید ب  استفاده از سالح هست 

نظامی مسهتقیم در صهورت    ةمؤثر را علی  نایبان ج.ا.ایران در منطق ، از جمل  تهدید ب  حمل

ای ج.ا.ایران به  کهار    های ایرانی در عران و یا تهدید ب  حمل  ب  مراکز هست  استقرار موشک

 .(1-2 :1313)تابناک،  گرفت  است

 

 ا.ايرانسخت( رژيم صهيونيستي در قبال ج. ابزارهاي هوشمند )نيمه

ای از قدرت نهرم   کارگیری آمیزه بر ب  ،رژیم صهیونیستی عالوه بر ابزارهای نرم و سخت

 علی  ج.ا.ایران تأکید دارد.  ای و جهانی بر و قدرت سخت مطابق با بافت منطق 

رژیهم  : هها بها ههد  اخهالل در نظهام اقتصهادی ج.ا.ایهران       تداوم فشارها و تحریمالف( 

هها و فشهار بهر مهردم ج.ا.ایهران را دارای سه  ههد  و نتیجه           یماستمرار تحر ،صهیونیستی

نظام را در تأمین مطالبات  ،جدایی مردم ج.ا.ایران از نظام را در پی دارد ،داند. این اهدا  می

کنهد.   مقاومت با شکست مواجه  می ةسازد و آن را در تأمین نیازهای جبه مردم ناکارآمد می

یشتر از آنک  ب  دنبال جنگ مستقیم بها ج.ا.ایهران باشهد و    ب  همین دلیل، رژیم صهیونیستی ب

کهردن نظهام    استمرار روش دولت ترامپ و مختهل  ،جنگ علی  ج.ا.ایران را مطرح کند ةگزین

ونیستی با ابزارههای مهالی و اقتصهادی و نیهز     یکند. رژیم صه اقتصادی ج.ا.ایران را دنبال می

المللی ب  اسهتفاده   بین ةکشورها و جامع ها، سعی در متقاعدسازی شرکت ،نفو  سیاسی خود

از فشار اقتصادی و تحریمی علی  ج.ا.ایران دارد. این رژیم از طریق نفو  در نهادههای مهالی   

                                        
1. middle east monitor  
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المللی، اتان فکرهای داخلی و خارجی کشورها، نظارت بهر اقتصهاد کشهورهای همکهار      بین

ایهن برنامه  را پهیش     ،بشهر نهاد، سازمان ملل و شهورای حقهون    های مردم ج.ا.ایران، سازمان

 .(1 :1011جوان،  ة)روزنام برد می

پشهتیبان رژیهم    گهروه  از طهر  قهرن   ةمعامله  ةپیگیری ابتکار سازشکاران :قرن ةمعاملب( 

آمریکها و   ةصهیونیستی در آمریکا، متضمن پیامدهای منفی برای ج.ا.ایران است. اساسها  انگیهز  

توجهات ب  مقابل  با ج.ا.ایهران   ةمرکزساختن هممت ،قرن ةرژیم صهیونیستی برای پیشبرد معامل

است. آنها از ابزارهای سیاسی، حقوقی و مالی جدید و مشارکت بخهش خصوصهی و دولتهی    

دادن ب  روندهای امنیتی غرب آسیا و اعمال فشهار علیه     فلسطین، شکل ةوفصل مسئل برای حل

 ةشهمالی )لبنهان و سهوری ( و جبهه     ةاکنون ج.ا.ایران در دو جبهه  د. همنکنج.ا.ایران استفاده می

امنیتهی رژیهم   –علیه  منهاف  و عالیهق سیاسهی     جنوبی )غزه با حمهاس و جههاد اسهالمی( بهر    

 ،غزه را با خل  سالح حماس و جهاد اسهالمی  ةمنطق ،قرن ةکند. اما معامل صهیونیستی عمل می

مالی شه  ةامن رژیم صهیونیستی بهدل و اولویهت اصهلی رژیهم صهیونیسهتی را جبهه       ةب  منطق

قرن را برای ج.ا.ایهران  کهر    ةآثار تحقق معامل ،تر کند. اگر بخواهیم ب  شکل صریح مقاومت می

. 2 تضهعیف و انهزوای ج.ا.ایهران در منطقه ؛    . 1 تهوان اشهاره داشهت:   کنیم، ب  موارد زیهر مهی  

 .(103 - 102 :1011)بیات و طاهری،  . تشدید فشارهای اقتصادی3 مقاومت؛ ةسازی علی  جبه ائتال 

ههد  رژیهم    پيمتاني و روابتط بتا رشتورهاي پيرامتون ج.ا.ايتران:       افزايش همج( 

هایش در این  پیمانی و روابط با کشورهای عربی و استمرار تالش صهیونیستی از افزایش هم

 ،جای خود است. رژیم برای تحقق ایهن ههد    زمین ، تغییر ج.ا.ایران ب  دشمن اول منطق  ب 

و اقتصادی و فرهنگی )از جمل  پیشنهاد کمک اقتصادی و فنی، از ابزارهای مختلف سیاسی 

چنهدین بهار وزرا و    .کنهد  مذاکره و رایزنی، همکاری جاسوسهی و اطالعهاتی( اسهتفاده مهی    

صورت آشکار و پنهان ب  عمان، بحرین و امارات سفر  ب  ،مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی

رژیههم  ةرامههونی ایههن رژیههم )محاصههرکهه  ج.ا.ایههران در منههاطق پیرا  راهبههردکردنههد. همههان 

آویو در قبال ج.ا.ایران دنبهال   کرد، اکنون مقامات تل آن( پیگیری می یصهیونیستی در مرزها

فارس، عران، ترکی ، افغانستان، پاکسهتان،    خلی  ةکنند. در واق ، رابط  با کشورهای حاشی می
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اهبهرد اساسهی رژیهم    ارمنستان، آ ربایجان و سهایر کشهورهای آسهیای مرکهزی و قفقهاز، ر     

صهیونیستی برای حضور در مرزهای ج.ا.ایران است. اقدامات رژیهم صهیونیسهتی در ایجهاد    

موسهاد   ةهای مخفیان تالش ةبخشی ب  این رابط ، نتیج رابط  با کشورهای عربی و مشروعیت

 :گویهد رئیس سابق موساد مهی  ،1با پشتیبانی ایاالت متحده است. در این راستا، یوسی کوهن

ایجاد رابط  با کشورهای عربهی بها    ةپیشبرد مسئل ،ما کارگروهی تشکیل دادیم ک  هد  آن»

 2113برای مثال، دیدار سهال   .(1-2: 2111، 2)ویلیامز «ابزارهای مختلف در اختیار این نهاد است

ها روابط محرمان  میان عمان  چهار ماه مذاکره، رایزنی و سال ةسلطان قابوس و نتانیاهو نتیج

 .(2: 1313نیوز،  )آفتاب ژیم صهیونیستی، تحت رهبری موساد بوده استو ر

روابط رژیهم   ،اخیر ةدر دو ده هاي بزرگ دوست ج.ا.ايران: تعميق روابط با قدرتد( 

از حالهت   ،ای ج.ا.ایهران همکاران اصلی منطق  ،صهیونیستی با س  کشور روسی ، هند و چین

گذاری، تبادل آموزشهی و   اسی، تجاری، سرمای های سی جنب  ةمحتاطان  خارج شده و در هم

گسترش پیدا کهرده اسهت. گسهترش مناسهبات رژیهم صهیونیسهتی بها دوسهتان          گردشگری

امکهان تأثیرگهذاری، البهی و انحهرا  سیاسهت خهارجی        ،قدرتمند ج.ا.ایران، ب  این کشهور 

. شایان  کهر  (121-122 :1310نیا و میرعمهادی،   )شریعتی دهدهای بزرگ حامی ج.ا.ایران را می قدرت

 ثیر منفی داشت  است.أآویو ت تل-است بحران اوکراین روی روابط مسکو
 

 در قبال ج.ا.ايران صهیونیستیابزارهاي نرم رژيم 

جایگهاه   ،نفو  خهارجی  های  ی ای و گروه وسی  نهادهای فکری، عقیدتی و رسان  کةشب

ثابتی در رویکرد سیاست خارجی رژیم صهیونیستی برای جلب پشتیبانی در قبال ج.ا.ایهران  

دارند. رژیم صهیونیستی با ابزارهای مختلف نرم سیاسی و دیپلماسی عمهومی و نیهز جنهگ    

زدایی از رابط  با این رژیهم در میهان کشهورهای     اجتماعی و قبح ةنرم، سعی در ایجاد سرمای

می دارد. همچنین با ابزارهای ترغیب سیاسی، سعی در تقویت موضه  ائهتال    عربی و اسال

 :موافقان رژیم صهیونیستی در غرب آسیا دارد

                                        
1. Yossi Cohen 

2. Williams 
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 ةرژیهم صهیونیسهتی در حهوز    دهي به افکتار عمتومي رشتورهاي من:قته:     جهتالف( 

فضهای مجهازی و    ةصورت جدی ب  دنبال ایجاد رابطه  اسهت و در حهوز    کشورهای عربی ب 

ای را شهروع کردنهد و صهفحات مختلفهی را در      سازی گسهترده  ادراک ،کار عمومیمدیریت اف

اعتقاد دارنهد که     ،اندازی کردند. سران این رژیم های اجتماعی مانند توئیتر و فیسبوک راه شبک 

کشهورهای   ةزدایهی از رابطه   ب  جز سوری  ارتبها  دارنهد. قهبح    ،کشورهای عربی منطق  ةبا هم

شود. بهرای مثهال،    شدت دنبال می ای و فرهنگی این رژیم ب  ضای رسان عربی با این رژیم در ف

عد دیگهر اقهدام ایهن رژیهم اسهت.      بُ ،بخشی ب  روابط عران با رژیم صهیونیستی نیز مشروعیت

اخیرا  عران از فهرست کشورهای متخاصم رژیم صهیونیستی حذ  شد. همچنهین مبهارزه بها    

نهرم علیه  گفتمهان انقهالب اسهالمی و جنهبش        عد دیگهر جنهگ  های جنبش مقاومت، بُ انگاره

های عراقهی به     تظاهرکننده ةبصره و حمل ةحادث ةمقاومت است. برای مثال، این رژیم در قضی

بهرداری اوضهاع به  ضهرر ج.ا.ایهران داشهت.        کنسولگری ج.ا.ایران در این شهر، سعی در بهره

ههای میزبهانی    سهوری ، هزینه    ةرژیم صهیونیستی مبتنی بر این گزاره بود ک  مانند قضهی  راهبرد

های عهران بهرای میزبهانی از ج.ا.ایهران،      عران از نیروهای ایرانی افزایش یابد. با افزایش هزین 

 .(3-1 :1313)قزوینی غرابی، د نشوند ک  مهمان را بیرون کن ها مجبور می خود میزبان، یعنی عراقی

های سایبری  از حمل  ه هد  موجی،های گذشت ج.ا.ایران طی سال سايبري: جنگب( 

رژیم صهیونیستی و نیروهای نیابتی داخلی و خارجی وابست  ب  آن بوده است. نفو  سایبری 

سهاختی ج.ا.ایهران از جمله  سهایت      و زیهر  راهبهردی ههای   در ساختارهای زیربنایی و شبک 

 ةدای )در پرونه  سازی و انرژی هسهت   های مربو  ب  غنی های دفاعی، سیستم  ها، سیستم بانک

برای ایجهاد بحهران سیاسهی و برانهدازی در     « جنگ نرم»گیری از فناوری بهره ،نت( استاکس

ههای   تزریق سبک زندگی غربی ب  مردم ج.ا.ایران و تبلیغات ضهدایرانی در شهبک    ،ج.ا.ایران

کار جنگ سایبری رژیهم صهیونیسهتی بهوده     اجتماعی داخلی و خارجی ج.ا.ایران در دستور

 (0-1 :2121)الجزیره، است 

ویهژه بها    به   ،رژیم صهیونیستی در بحش انتخابات کشهورها  ج.ا.ايران: انتخابات درج( 

واسط  بر اینک  چ  جریانی  ةابزار فضای مجازی تأثیرگذار است. این رژیم با ایجاد چند الی



ایرانی اسالم یدر قبال جمهور یستیونیصه میرژ یخارج استیس کردیتحول رو                                                    20

و یا چ  شرایطی قبل از انتخابات ایجاد شود، تهأثیر دارد. در ایهن راسهتا، انتخابهات مجلهس و      

مهم است. برای آنها اهمیهت دارد   ،جمهوری ج.ا.ایران برای رژیم صهیونیستی و موساد تریاس

داشهتن   نگه   ک  وضعیت انتخاباتی ج.ا.ایران ب  چ  نحوی مدیریت شود )ایجاد بحران و یا زنده

 .(3-1 :2113)وتد، وسویی )جریان و گرایش پیروز( هدایت شود تقلب( و ب  چ  سمت ةاید

ج.ا.ایهران،   ةای بر سپهر سیاسی و جامعه  بحش تأثیرگذاری رسان  يون:رسانه و تلويزد( 

مشهخ  آن ج.ا.ایهران اینترنشهنال     ةکه  نمونه  -زبهان   های فارسی ها و شبک  از طریق سایت

های فارسی و حمایهت   دیگر نبرد رژیم صهیونیستی است. تولید اخبار و برنام  ةحوز -است

این اقدامات اسهت. همچنهین    ةوی.او.ای از جملزبان مثل بی.بی.سی و  های فارسی از شبک 

رژیم صهیونیستی با مناب  مالی وسی  خود در سراسر دنیا ب  تولید و توزیه  اخبهار، فهیلم و    

 بها  هها لمیفه  نیه ا از یبرخه پردازد. برای مثال،  ها براساس خطر و تهدید ج.ا.ایران می سریال

 گهر ید یبرخ و کندیم نقد را هاتیاقل و مردم با آن برخورد و حکومت نوع نیدروغ یتیروا

  یه عل جنهگ  یهها  ینظر ب  است، یاهست  بمب دنبال ب  رانیا.ا.ج ک  فرض نیا ب  توسل با

 .(2-1: 1011 سنا،یا) زنندیم دامن یهراسرانیا.ا.ج دةیپد و کشور نیا

 از مختلهف،  یکشهورها  خصمانة یخارج استیس :يخارج يفکرها اتاق و هايالب( و

از  ،ههای درونهی سیاسهت خهارجی     ناشی از بنیان توانیم را رانیا.ا.ج قبال در کا،یآمر جمل 

البهی   سیها و نهادهای نرم رژیم صهیونیستی دانست. برای مثال، بیش از  جمل  فعالیت البی

ههای   برای پیشبرد مناف  یهودیان و رژیم صهیونیستی در ایاالت متحده فعالیت دارنهد. البهی  

ی ارتبا  با سناتور و نمایندگان کنگره و همچنین بها کمهک مهالی به      صهیونیستی با برقرار

مبارزات انتخاباتی آنها، ب  دنبال آن هستند تا کنگره را ب  سمت تصهویب قهوانین تحریمهی    

کنند برای  های صهیونیستی تالش می مختلف علی  ج.ا.ایران تشویق کنند. عالوه بر این، البی

ای و  از ابهزار رسهان    ،از جمل  ج.ا.ایران ،ا مسائل مختلفدستیابی ب  هد  خود در ارتبا  ب

 ریه نظ مختلهف  یاجتمهاع  یهها شهبک   از اسهتفاده  بها  آنها ن،یبنابرا. رندیبگ بهره زین یغاتیتبل

 را کشورها یعموم افکار تا کنندیم یسع رهیغ و تلگرام ن،ینکدیل وب،یوتی تر،ییتو سبوک،یف

ههای   . البهی (13 :1313، ی و همکاراننیحس) سازند آماده نرایا.ا.ج  یعل خصمان  یهااستیس یبرا
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، بنیاد دفهاع  2سیاست خاور نزدیک واشنگتن ةسسؤ، م1صهیونیستی فعال عبارتند از: آیپک

اضهطراری   ة، کمیته 1، لیگ ضدافترا0، اتحاد مسیحیان برای رژیم صهیونیستی3از دموکراسی

 3یلئ، اتحاد بها اسهرا  3)جینسا( کایهودی امنیت ملی آمری ةسسؤ، م7برای رژیم صهیونیستی

، (3: 2117، 12)کلیفتهون  11پهک )نورپهک(   جرسهی  ،11سازمان صهیونیستی آمریکها  ،(0: 2113، 1)جت

رژیهم   کهار  البی دوستان حزب محافظ  ،(1: 2113، 10)ولنتهال  13شورای مرکزی یهودیان در آلمان

 . (1: 2111.ا .آی، ای)دوستان اروپایی رژیم صهیونیستی، (2: 2113، 17)اوبورن 11صهیونیستی

شهده از   : رژیم صهیونیستی با اسهتفاده از تسههیالت ارائه    ها و مرارز علمي دانشگاهي( 

پایی از خود در زندگی عمومی مهردم   ب  دنبال ایجاد رد ،مؤسسات فکری و دانشگاهی خود

ایجهاد   ،هها  مختلف است. هد  از این فعالیت یکشورها علمی و یآموزشدنیا و مؤسسات 

دفهاع از مواضه  و اقهدامات رژیهم      بهرای های صهیونیسم  ناسب برای پذیرش دیدگاهبستر م

اکنون فعالیت علمی و دانشگاهی در داخل رژیهم   ها است. هم صهیونیستی از سوی حکومت

رژیهم و در   نیه ا یعمهوم  یپلماسه ید تیتقوصهیونیستی و نیز یهودیان در سراسر جهان در 

هها و   ها، پهژوهش  . حمایت از طرح1: کند ان عمل میدشمنی و تداوم جنگ نرم علی  ج.ا.ایر

 ة. ارائه 3 ؛دانشهگاهی ج.ا.ایهران   انادت. جهذب نخبگهان و اسه   2 ؛آثاری علمی ضد ج.ا.ایهران 

                                        
1. American Israel Public Affairs Committee 

2. The Washington Institute for Near East Policy 

3. The Foundation for the Defense of Democracies 

4. Christians United For Israel 

5. Anti-Defamation League (ADL) 

6. Emergency Committee for Israel 

7. The Jewish Institute for National Security of America (JINSA) 

8. United With Israel 

9.  Jett 

10. Zionist Organization of America 

11. NORPAC (North Jersey PAC) 

12. Clifton 

13. Central Council of Jews in Germany  

14. Welnthal  

15. Conservative Friends of Israel (CFI) 

16. Oborne 
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. بسهط  0 ؛1مراکهزی چهون بنیهاد مکهابیم     از طر های تحصیلی ب  یهودیان ج.ا.ایران  بورس

آویهو   شناسهی دانشهگاه تهل    رانگفتمان رژیم صهیونیستی از ج.ا.ایران )مرکز مطالعات ج.ا.ایه 

 ؛های مطرح و معتبهر دنیها   شناسی در دانشگاه های دین . پرکردن کرسی1؛ رژیم صهیونیستی(

های رژیم صهیونیستی و پذیرش دانشهجو بهرای    شناسی در دانشگاه شیع  ةاندازی رشت . راه7

 .(117-112 :1332زاده،  )حسینی تبلیغ علی  تشی 

ارتباطات بسیار قدرتمنهد   فناوریصهیونیستی در زیرساخت  رژیم افزار: نرم ن( فناوري

 توانهد بهر   اکنون از این ظرفیت خود می هم ،آید. این رژیم شمار می و از کشورهای پیشرو ب 

یهاب   افزارههای موقعیهت   علی  ج.ا.ایران استفاده کند. برای مثهال، ایهن رژیهم بها تولیهد نهرم      

توانهد بهر    می -است رژیم صهیونیستی آپ ک  یک شرکت استارت-قدرتمندی همچون ویز 

ها و موقعیت جغرافیهایی و سهایر    اطالعات شخصی و امنیتی کاربر ایرانی از جمل  مسافرت

افزارههها و  اطالعههات خصوصههی احاطهه  پیههدا کنههد. همچنههین ایههن رژیههم بهها تولیههد سههخت

و  3«سیسههتم ورینههت»، 2«فههالکون ای»هههای  شههرکت درافزارهههای اطالعههاتی و ارتبههاطی  نههرم

بر فضای پیرامون ج.ا.ایران نظارت دارد. برای مثهال، ایهن رژیهم همکهاری      0«ی.آر.جی.تیا»

علیه    طور بالقوه بر تواند ب اطالعاتی و ارتباطی زیادی با امارات دارد ک  از این همکاری می

 .(1-2 :1311)عبدی،  میلیونی ج.ا.ایران ب  امارات استفاده کند گردشگری صادراتی س 

 

 نامه ی پرسشها تحليل دادهو   تجزیه

ب  علهل   -ای استنتاج شد ک  براساس مناب  کتابخان -در مبانی نظری و مفهومی پژوهش 

تحول سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در قبال ج.ا.ایران پرداخت  شد و سپس تهدیهدهای  

سخت و نرم بعد از  سخت، نیم  ةرژیم صهیونیستی با توج  ب  چارچوب نظری در س  حوز

 .  شد واکاوی ،تا ب  امروز در قبال  ج.ا.ایران 2111والت تح

                                        
1. Maccabim Foundation 

2. Falcon Eye 

3. System Verint 

4 .ERGT 
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نفهر از   صهد سهاخت  در اختیهار    محقق ةنام مبنای ادبیات مفهومی و نظری، پرسش بر

ای لیکهرت )خیلهی زیهاد، زیهاد،      گزینه   اساس طیف پهن   حجم نمون  گذاشت  شد تا بر

تی در قبهال  تحول رویکرد سیاست خارجی رژیهم صهیونیسه   ،متوسط، کم و خیلی کم(

و شهد  آوری  نامه  جمه    پاسهخ  ،و در نهایهت  شهد ج.ا.ایران در س  سطح تهدید بررسی 

در نهایت بها عنایهت   . در  یل آمده است 1 ةها ب  شرح جدول شمار وتحلیل داده تجزی 

ب  بهاال را احهراز    081امتیار  ةهایی ک  درج ، گوی 1 ةهای مندرج در جدول شمار ب  داده

رژیهم صهیونیسهتی در    یتهرین تهدیهدها   و مهمشد ی زیاد(، برگزیده دند )امتیاز خیلکر

 قبال ج.ا.ایران مدنظر قرار گرفت. 

 

 تحول سياست خارجي رژيم صهيونيستي در قبال ج.ا.ايران. 1 ةجدول شمار

 امتياز ها گویه تهدیدها ردیف

1 
تهدیدهای 

 سخت

  کهاهش  عملیات خرابکاران  در مراکز نظامی و صنعتی ج.ا.ایهران بها ههد   

 قدرت بازدارندگی ج.ا.ایران
0/0 

 ةحمالت پهپادی ب  مراکز تسلیحاتی ج.ا.ایهران بها ههد  اخهالل در برنامه     

 موشکی ج.ا.ایران  
0/2 

بها  بها ههد      حمایت تسهلیحاتی از جمههوری آ ربایجهان در جنهگ قهره     

   (ای ج.ا.ایران متحد منطق ) تضعیف ارمنستان
0/0 

لب کرد در مرزهای غرب ج.ا.ایران نظیر کومله  و  ط های تجزی  تجهیز گروه

ههای امنیتهی پیرامهون مرزههای      دموکرات کردستان با هد  تقویهت حفهره  

 ج.ا.ایران

0/0 

طلب عرب مانند االحوازی  در خوزسهتان   های تجزی  تجهیز و تقویت گروه

 مذکور راهبردیبا هد  تقویت شکا  مرکز و پیرامون در استان 
0/1 

ای ج.ا.ایران در فلسهطین، لبنهان، سهوری  و     رر ب  متحدان منطق حمالت مک

 ای ج.ا.ایران   محدودکردن نفو  منطق  برایعران 
0/2 

 تهدیدهای نرم 2

زبهههان مخهههالف ج.ا.ایهههران ماننهههد   ههههای فارسهههی حمایهههت از رسهههان 

 نمایی شرایط کشور و ایجاد نارضایتی عمومی سیاه برایاینترنشنال  ج.ا.ایران
0/1 

ن نظهام  های اجتماعی توییتر و اینستاگرام علی  مسئوال ید محتوا در شبک تول

 زدایی از نظام ج.ا.ایران  با هد  مشروعیت
0/0 
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 امتياز ها گویه تهدیدها ردیف

زدن ب  اعتقهادات   شناسی در اراضی اشغالی با هد  ضرب  ایجاد مراکز شیع 

 (کانون اقتدار گفتمان انقالب اسالمی)مذهبی ایرانیان 
0/1 

مدیریت مناب  آبهی و   ةدهای رژیم صهیونیستی در حوزنمایی دستاور بزرگ

نمایی وضعیت مدیریت منهاب  آبهی در ج.ا.ایهران  بها ههد        در مقابل سیاه

 کردن خشکسالی در ج.ا.ایران امنیتی

0/3 

 ةایجاد شهکا  بهین جامعه    برایتالش برای جذب نخبگان ورزشی ایرانی 

 نخبگان با حاکمیت ج.ا.ایران  
0/3 

3 
تهدیدهای 

 سخت یم ن

آسیای میان  بها ههد     ةحضور سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در منطق

تقویت واگرایی بهین ج.ا.ایهران بها جمههوری آ ربایجهان، ترکیه  و دیگهر        

 کشورهای این حوزه

0/1 

های کلیدی نظامی، امنیتی و علمهی ج.ا.ایهران بها ههد  ایجهاد       ترور چهره

 باالی کشور ارعاب بین مسئوالن رده
0/1 

های نزدیک ب  مراکز  رژیم صهیونیستی از البی آیپک و صهیونیست ةاستفاد

شکسهت   بهرای پنس، بهولتن و جهرد کوشهنر     قدرت در آمریکا مانند مایک

ههای اقتصهادی و    برجام و تحریم ج.ا.ایران با ههد  تضهعیف زیرسهاخت   

 اجتماعی و در نهایت سیاسی ج.ا.ایران

0/0 

 یهها یرسهاخت در ز یو سعود ینیبحر ی،اتامار یخارج یهای جذب سرما

تهل  یکیژئواکونوم یوستو پ یاقتصاد یوابستگ یجادبا هد  ا یونیستیصه

 در منطق  یرانکنش ج.ا.ا ةو کاهش دامن یاغرب آس ةب  منطق یوآو

0/0 

بها ههد     یجانآ ربا یجمهور یو انرژ یکشاورز ی در صنا یگذاری سرما

 یرانج.ا.ا یجانآ ربادر  یطلبی تجز یهایشگرا یتتقو
0/3 

سازی روابط بین رژیم صهیونیستی با کشورهای عربهی   یند عادیاپیشبرد فر

کهردن ج.ا.ایهران در    فارس پیرامون ج.ا.ایران با ههد  منهزوی   خلی  ةحاشی

 منطق 

 های جاسوسی و نفو  در ج.ا.ایران  عملیات جرایا

0/3 

 

 گيری نتيجه

غهرب آسهیا    ةسهاختار امنیتهی منطقه    2111والت پس از تحوالت بیداری اسالمی و تحه 

یو نسبت ب  تهدیدات ج.ا.ایران متحول شد. آو تلادراک رهبران  ،دگرگون شد ک  متعاقب آن
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انهداز تخاصهمی و دشهمنی رژیهم صهیونیسهتی در قبهال        در این چارچوب ادراکهی، چشهم  

ژیهم از منظهر   رفتار و اقدامات تهران و احسهاس تهدیهد وجهودی ایهن ر     ةج.ا.ایران در نتیج

های ملی،  جغرافیایی، افزایش توان نظامی و تسلیحاتی ج.ا.ایران، توانایی ةعد فاصلکردن بُ کم

عهد  تحول یافت  است. در بُ« تهاجمی»ب  « کنترلی»ای، از ادراک  تغییر در آرایش قدرت منطق 

و در  مستقیم ب  اهدا  ایرانی روی آورده است ةرژیم صهیونیستی ب  حمل ،ابزارهای سخت

با حمالت مستقیم نظامی در ترور هدفمند مستشاران نظهامی ج.ا.ایهران در خهاک     زمین این 

سوری  نقش دارد. همچنین نیروهای ایرانی و مناطق استقرار آنها در خاک سهوری  بها پهپهاد،    

کارگیری  این رژیم با ب  ،عد نرمگیرند. در بُ حمل  قرار می هد جنگنده و موشک این رژیم 

ای و فرهنگهی خهود، همچنهین البهی و نفهو  در کشهورهای منطقه  و         ههای رسهان    ظرفیت

سخت نیز رژیم  های نیم  برد. در الی  تقابلی خود با ج.ا.ایران  را پیش می ةای، برنام فرامنطق 

قهرن و   ةصهیونیستی با استفاده از تحریم و فشارهای اقتصادی و اقدامات سیاسی نظیر معامل

ههای   هها و آرایهش   ای و تغییر در ائهتال   ای و فرامنطق  های منطق  رتتعمیق مناسبات با قد

 .منطق  درصدد افزایش قدرت نسبی خود در برابر ج.ا.ایران است
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 مآخذ فهرست منابع و 

 الف. منابع فارسي
 دستتگاه  بتا  آنهتا  ةراب:ت  و نفتوذ  انواع تيماه نييتب نفوذ؛ ةينظر»(، 1310اکبر) احمدیان، علی 

، تیه امن آفهان  ةفصهلنام ، «(يا خامنه امام اناتيب و ها دگاهيد از يريگ بهره با) ديتهد يفيطچهار

 .73-31: 23، ش3س

 يالب ريتأث»، (1011 اکریان امیری، مهدی )و  حمید احمدی، ؛قوام، سید عبدالعلی ؛الوندی، زهرا 

 ،«رانيت ا.ا.ج يا هستته  ةبرنام بر ديتأر با اروپا يةاتحاد و رانيا.ا.ج روابط بر يستيونيصه ميرژ

 .210 - 221: 72، ش13س، کیتیژئوپل ةفصلنام

 ( 1011آجیلی، هادی و نصیری پاروند، سینا ،)«ميت رژ و اعراب صلح روند بر قرن معاملة ريتأث 

 .110-31: 23، ش3ی، ساسالم مطالعات و پژوهش ةفصلنام، «يستيونيصه

 يکينزد ابعاد و علل»(، 1011سف )آرایش، حسن؛ حسینی راد، سید عباس؛ حسینی راد، سید یو 

 :00، ش0ی، ساسهالم  و یانسهان  علوم یراهبرد مطالعات ةفصلنام«. يستيونيصه ميرژ و اعراب

71-32. 

 ( 1313برگمن، رونن) ،صمدی .  :هادی عبادی، تهران :مترجم ،و اول تو بکش يزبرخ 

 ( 1011بیات، محسن و طاهری، ابراهیم) ،«يتت حارم يکدولت با قرن؛ دو  ةمعامل يپژوهيندهآ 

جههان   یاسهی س یهها  پهژوهش  ةفصهلنام  ،«بزرگ يونيستيصه يمبه طرح رژ يبخشيتو مشروع

 .110_123: 3، ش11س ،اسالم

     ( 1011حبیبی، رحمان؛ یوسهفی، مجیهد و رودبهاری، علهی)، «يتم رژ ياستناد راهبترد   يتل تحل 

 یادینمطالعات بن .«(ينظام يو استراتژ يزنکوتآ ياستراتژ ي،مل يتامن ي)استراتژ يونيستيصه

 .33 -1: 2، ش3سجهان اسالم،  یو کاربرد

 يهتا  در دانشتگاه  يشناست  يعهو شت  يشناست  م:العات اسالم» ،(1332زاده، محمدعلی ) حسینی 

 .117 - 111(، 2)1 ی،شناس یع فصلنام  ش .«ياشغال ينفلس:

 ارررد نقتش و رت   يوارتاو » ،(1313فر، حمیدرضا و قنبرپهور، مصهطفی )   مقدم ؛حسینی، حسین

، 3س، یهت آفهان امن  ةفصهلنام  ،«يرانج.ا.ا 1311در انتخابات سال  يمجاز ياجتماع يها شبکه

 .33-13: 2ش

 فصهلنامة  «ينتا  جوزف يفکر سامان در قدرت مفهوم بسط و قبض»(، 1312نیا، فرهاد ) دانش ،

 ..33-73: 3، س0جستارهای سیاسی معاصر، ش
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  ميت رژ ةراب:ت  يامتدها يپ نيتي تب» (،1011، آرش)سهپهر  دهقانیان، مجید؛ زارعی، بهادر و قربهانی 

 دفهاع  مطالعهات  ةفصهلنام ، «رانيت ا.ا.ج يا من:قته  تيامن بر يعرب ةمتحد امارات و يستيونيصه

 .117-173: 7، ش0، سمعاصر ینبردها و مقدس

 ( 1313ربیعی، حسین)، «ةتوازن قوا در من:قت  يندةو آ يکو يستتحول مفهوم قدرت در قرن ب 

  .71 - 17 :1ش ،3س ،فضا یاسیس یشآما ةفصلنام ،«ياجنوب غرب آس

 ( 1011زیبایی، مختار؛ نصری، نیره و رستمی، فرزاد ،)«مناستبات  يستاز  يعاد ندايفر يامدهايپ 

، اسهالم  جههان  یاسیس مطالعات، «رانيا.ا.ج يتيامن طيمح يبرا آن يامدهايپ ل؛ياسرائ و اعراب

 .72-31: 31، ش11س

 نیسهوم  ،«يستيونيصه ميرژ يخارج استيس در تيامن هوممف تحول» ،(1311) یمههد  ،یسالم 

 .11-1 حقون، و یحسابدار ت،یریمد مطالعات یمل و یالمللنیب کنفرانس

 ( 1310سهههرابی، محمههد و جنتههی، احسههان ،)«هههای سیاسههت خههارجی و امنیتههی رژیههم  اولویههت

-101: 31ش، 3، سالملهل  نیبه  روابهط  مطالعات ةفصلنام«. ای صهیونیستی در فضای نوین منطق 

130. 

 يه،با روست  يونيستيصه يمرژ يتعامالت نظام» ،(1310نیا، محسن و میرعمادی، طاهره ) شریعتی 

 .130-111: 2، ش3س ی،روابط خارج ةفصلنام .«ينهند و چ

 نقش»(، 1311نشین، ارسالن و خداوردی، حسن ) چی، زهره؛ قرابانی شیخ شفیعی، عباس؛ پوستین 

 ريتأث و تررمنستان و قزاقستان، جان،يآذربا با لياسرائ روابط رد ياجتماع–يفرهنگ يهامؤلفه

، 3س ران،یه ا.ا.ج یاسه یس یشناسه  جامعه   ةفصلنام، «(1414-1411) رانيا.ا.ج يمل تيامن بر آن

 .711-133: 12ش

  ( 1331عسگری، محمهودی ،)«ی، دفهاع  راهبهرد  ةفصهلنام «. نرم قدرت يةنظر به يانتقاد کرديرو

 .37-71: 23، ش3س

 ةفصلنام، «رانيا.ا.ج يخارج استيس در نرم قدرت»(، 1311، محمدرضا و مطیعی، مریم )مایلی 

 . 213-111: 31، ش1، سالملل نیب روابط مطالعات

  ميت رژ روابتط »(، 1011)محبوبی، قرابعلی؛ عزیزموسوی، سید علیرضا و موسوی، سیدمحمدرضا 

، 13ی، ساسیس مطالعات ةفصلنام، «رانيا.ا.ج يمل تيامن بر آن ريتأث و جانيآذربا و يستيونيصه

 .133-111: 11ش

 نترم  و ستخت  مته ين ستخت،  ةگان سه يدهايتهد يقيت:ب يبررس»(، 1331محمد ) نائینی، علی»      ،

 .133-113: 31، ش3ی، سدفاع راهبرد ةفصلنام



ایرانی اسالم یدر قبال جمهور یستیونیصه میرژ یخارج استیس کردیتحول رو                                                    32

 ( 1313یاری، احسان) ،«يرانج.ا.ا يموشک ةبرنام يراهبرد يها و ضرورت يتيکلوالزامات ژئوپ  

 .71_33: 02، ش12س یت،آفان امن ة. فصلنام«الملل يننظام ب يکآنارش يطدر مح

 يبترا  يتتي امن يتدي با امارات؛ تهد يونيستيصه يمرژ يفناور يهمکار»(، 1311) عبدی، علی 

 ، قابل دسترس در: (11/11/1311شورای راهبردی روابط خارجی ) ،«من:قه
https://www.scfr.ir/fa/300/30102/129780/. 

  در عتراق  يبته حشدالشتعب   يونيستتي صه يتم رژ ةحملت » (،1313)غرابی، سید رضها  قزوینی»، 

 قابل دسترس در: (،12/17/1313) پژوهی جهان اسالم آینده
https://iiwfs.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87. 

   قابهل   ،(10/7/2113)« نيترا اإسرائيل تتحضر لما بعد انتخابتات  » (،2113)وتد، محمد محسهن

 دسترس در:
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/14/%D8%A5%D8%B3%.  

 --- (1313 ،)«ميت رژ و رانيت ا.ا.ج انيت م محرمانته  يرانتال  توانتد  يمت  عمان به اهوينتان سفر 

 (، قابل دسترس در:                                                                        11/13/1313ور)نی ، آفتاب«رند فراهم يستيونيصه

https://aftabnews.ir/fa/news/553227 – 

 --- (1313 ،)«رژيتم  نظتامي  مهتم  مررز 14 به سوريه از موشک ۰4 از بيش شليک جزئيات 

، باشهگاه  «حملته  ايتن  اطالعات داشتن نگه مخفي براي صهيونيستي رژيم دستور/ صهيونيستي

 قابل دسترس در:  (،21/12/1313خبرگزاران جوان )
https://www.yjc.news/fa/news/6528025/. 

 --- (1011 ،)«قابهل  (11/17/1011ایسهنا ) ، «يونيستتي صه يتم رژ يبترا  يبتوني تر ينترنشنال؛ا ،

 دسترس در: 
https://www.isna.ir/news/1401061511867/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D. 

 ---(1313 ،)«(1/17/1313تابناک ) ،«!يرانج.ا.ا يهعل ياتم ةاز حمل ياهونتان يدتهد ةپشت پرد، 

 قابل دسترس در: 
https://www.tabnak.ir/fa/news/829538/%D9%BE%D8%B4%D8%AA.

 ---(1011 ،)«يتران ج.ا.ا يته عل يبتي بته جنتگ ترر   يونيستتي صه يتم جنگ رژ يراصرار وز» ،

 قابل دسترس در:، (13/11/1011آنالین ) جوان
https://www.javann.ir/004XyM. 

 --- (2121 ،)«طهتران  و هبأضرار ضخم هالمنشأ هتؤرد إصاب هتحليالت إسرائيلي ن:نز، عملية :

 (، قابل دسترس در:11/0/2121، الجزیره )«الرد بحق نحتفظ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/11/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8

 

https://iiwfs.com/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%81%D8%AA/
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/14/%D8%A5%D8%B3%25.
https://aftabnews.ir/fa/news/553227/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/6528025/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87
https://www.isna.ir/news/1401061511867/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.tabnak.ir/fa/news/829538/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.javann.ir/004XyM
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/11/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A


33                             1011پائیز ، 3، شمارة ششم، سال شناسی راهبردی ج.ا.ایران محیطفصلنام  

 ب. منابع انگليسي
 Behravesh, Maysam(2018). Commentary: Inside Israel’s new Iran strategy 

(SEPTEMBER 17, 2018), Available at: 

https://www.reuters.com/article/us-behravesh-israel-commentary/commentary-

inside-israels-new-iran-strategy-idUSKCN1LX1OF. 

 Clifton, Eli(2016). NORPAC Helps House Hawk Attack Iran Deal, 

lobelog(January 8, 2016), Available at: 

https://lobelog.com/norpac-helps-house-hawk-attack-iran-deal./ 

 Jett, Dennis C. (2017). The Iran Nuclear Deal: Bombs, Bureaucrats, and 

Billionaires, New York: Palgrave. Available at:  

https://iramcenter-org.translate.goog/en/the-iran-nuclear-deal-bombs-

bureaucrats and-billionaires- dennis-coleman                                                                                                                                      

jett/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=nui,sc 

 Halon, Eytan , Nitzan ,Alon (2019). From IDF's Iran 'project director' to medical 

cannabis (FEBRUARY 22, 2019) ,Available at:   

https://www.jpost.com/Israel-News/Nitzan-Alon-From-IDFs-Iran-project-

director-to-medical-cannabis-581327. 

 Oborne, Peter(2013). Iran nuclear deal: ill-informed friends of Israel are refusing 

to face facts(November 27, 2013), Available at: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10478464/Iran-

nuclear-deal-ill-informed-friends-of-Israel-are-refusing-to-face-facts.html. 

 Welnthal ,Benjamin,(2018). German Jewish council urges end of Iran-Germany 

trade(AUGUST 22, 2018),  Available at: 

https://www.jpost.com/Middle-East/German-Jewish-council-urges-end-of-Iran-

Germany-trade-565144. 

 Williams, Dan(2019). Israeli spymaster sees 'one-time' chance for peace with 

Arabs sharing Iran worries(July 1, 2019), Available at: )Yahoo news 

https://www.yahoo.com/news/israeli-spymaster-says-one-time-122945656.html.    

 ---(2017). Trump: Decertify Disastrous Iran Deal, Reimpose Non-Nuclear  

Sanctions, ZOA to Pres(October 11, 2017), Available at: 

https://zoa.org/2017/10/10376867-zoa-to-pres-trump-decertify-disastrous-iran-

deal-reimpose-non-nuclear-sanctions. 

 ---(2011). European Friends of Israel (EFI) is a political initiative which aims to 

improve the overall relationship between the European Union and Israel....., efi-

policy-conference.org, Available at: 

http://efi-policy-conference.org/AboutUs.aspx. 

 ---(2018). Israel threatens to use nuclear weapons to 'wipe out' its enemies(August 

31, 2018), middle east monitor, Available at: 

 https://www.middleeastmonitor.com/20180831-israel-threatens-to-use-nuclear-

weapons-to-wipe-out-its-enemies/. 

https://www.reuters.com/article/us-behravesh-israel-commentary/commentary-inside-israels-new-iran-strategy-idUSKCN1LX1OF
https://www.reuters.com/article/us-behravesh-israel-commentary/commentary-inside-israels-new-iran-strategy-idUSKCN1LX1OF
https://lobelog.com/norpac-helps-house-hawk-attack-iran-deal./
https://iramcenter-org.translate.goog/en/the-iran-nuclear-deal-bombs-bureaucrats%20and-billionaires-%20dennis-coleman%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20jett/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=nui,
https://iramcenter-org.translate.goog/en/the-iran-nuclear-deal-bombs-bureaucrats%20and-billionaires-%20dennis-coleman%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20jett/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=nui,
https://iramcenter-org.translate.goog/en/the-iran-nuclear-deal-bombs-bureaucrats%20and-billionaires-%20dennis-coleman%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20jett/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=nui,
https://www.jpost.com/Israel-News/Nitzan-Alon-From-IDFs-Iran-project-director-to-medical-cannabis-581327
https://www.jpost.com/Israel-News/Nitzan-Alon-From-IDFs-Iran-project-director-to-medical-cannabis-581327
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10478464/Iran-nuclear-deal-ill-informed-friends-of-Israel-are-refusing-to-face-facts.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10478464/Iran-nuclear-deal-ill-informed-friends-of-Israel-are-refusing-to-face-facts.html
https://www.jpost.com/Middle-East/German-Jewish-council-urges-end-of-Iran-Germany-trade-565144
https://www.jpost.com/Middle-East/German-Jewish-council-urges-end-of-Iran-Germany-trade-565144
https://www.yahoo.com/news/israeli-spymaster-says-one-time-122945656.html
https://zoa.org/2017/10/10376867-zoa-to-pres-trump-decertify-disastrous-iran-deal-reimpose-non-nuclear-sanctions
https://zoa.org/2017/10/10376867-zoa-to-pres-trump-decertify-disastrous-iran-deal-reimpose-non-nuclear-sanctions
http://efi-policy-conference.org/AboutUs.aspx
https://www.middleeastmonitor.com/20180831-israel-threatens-to-use-nuclear-weapons-to-wipe-out-its-enemies/
https://www.middleeastmonitor.com/20180831-israel-threatens-to-use-nuclear-weapons-to-wipe-out-its-enemies/


 


