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Abstract 
Iran’s nuclear program has been a central security concern for Israel over the 
past two decades. In reaction to this threat, Israel has conducted a multifaceted 
drive to block it, one of which is planning and enforcement a complex 
psychological warfare to block it from summer 2002(disclosing the program) to 
July 2015(signing JCPOA). This article seeks to understand the complex 
psychological warfare in the past three decades by using the process research 
method and offers recommendations for confronting it. The basic question is, 
what are the special features of Israel's psychological war against Iran's nuclear 
program? The main hypothesis is that Israel's psychological war is designed to 
impress the authorities of Tehran and Washington by making the scenario of a 
military attack against Iran's nuclear facilities look serious. The first motif was 
provoking anxiety about threat of Iranian nuclear project; the second emphasized 
the other threats that the Iranian regime poses, chief among them its aggressive 
policy, which includes involvement in terrorism and extensive activity to develop 
long range missiles; the third was the threat of Israel military attack on Iran’s 
nuclear facilities during 2010-2012; and the fourth from 2013 onwards, dealt with 
the negotiations between the world powers and Iran which had founded the 
ground for withdrawing Trump from JCPOA in 2018. Part two concentered on 
assessment of Israel challenges in psychological warfare against Iran’s Nuclear 
Program, especially under the experience of nuclear negotiations and after the 
signing JCPOA. In the end, some proper countermeasures would be offered. 
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 چکیده
  در .   است  شده   تبدیل  اسراییل  ملی  امنیت  اصلی  نگرانی  به  دهه  دو  طی  ایران  ایهسته  یبرنامه

  کرده   طراحی  کشورمان  ایهسته  هایفعالیت  توقف  منظور  به  را  چندوجهی  راهبردی  آویوتل  مقابل،
 جوالی   تا)  هافعالیت  افشای( ۲۰۰۲  تابستان  از  پیچیده  روانی  جنگ  آن،  اجزای  ترینمهم  از  یکی  که

 روش  از  استفاده  با  تا  است  آن  بر   مقاله  این.  است  بوده)  برجام  ینامهتوافق  امضای(۲۰۱۵
  برای   را   هاییتوصیه  و  بپردازد  مزبور  یبازه  در  روانی  جنگ  چندوجهی  یشیوه  فهم  به  روندپژوهشی

 از  ایران  اتمی  یبرنامه  علیه  اسراییل  روانی  جنگ  که  است  آن  اساسی  پرسش.  دهد  ارائه  آن  با  تقابل
 علیه  اسراییل  روانی  جنگ  که  است  آن  اصلی  یفرضیه   است؟  برخوردار  خاصی  هایویژگی  چه

  سناریوی   دادن  جلوه  جدی  طریق  از  واشنگتن  و  تهران  مقامات  متاثرسازی  هدف  با  ایران  اتمی  یبرنامه
 دوره،   این  یمایهدرون  تریناساسی.  است  شده  طراحی  ایران،  اتمی  تأسیسات  علیه  نظامی  یحمله
  سایر   بر  تأکید  مایه،بن  دومین  است؛  ایران  ایهسته  یپرونده   خطرات  یدرباره  هانگرانی  به  زدندامن

ً   ایران  سیاسی  نظام  تهدیداتِ   هایفعالیت  در  مشارکت  شامل  آن  تهاجمی  سیاست  خصوصا
  تهدید   موضوع،  سومین  است؛  دوربرد  هایموشک   گسترش  در  داردامنه  هایفعالیت   و  تروریستی

  ۲۰۱۳  از  مؤلفه  چهارمین  و  ؛  است  ۲۰۱۲  تا  ۲۰۱۰  هایسال  خالل  در  ایران  ایهسته  تأسیسات  به  حمله
ً   که  است  جهان  هایقدرت  و  ایران  میان  ایهسته  مذاکرات  علیه  روانی  جنگ   بعد،   به   ی زمینه  نهایتا

  کردن عملیاتی  در  آویوتل  هایچالش  ارزیابی   به  مقاله  دوم  بخش.  آورد  فراهم  را  برجام  از  ترامپ  خروج
ً   ایران  ایهسته  هایفعالیت  علیه  خود  روانی  جنگ  راهبرد  مذاکرات   یتجربه  تأثیر  تحت  خصوصا
ً  و  پردازدمی برجام امضای و ایهسته  . است شده توصیه متقابل مقتضی اقدامات برخی  نهایتا

 ها:  کلیدواژه
 ای؛هسته یبرنامه روانی؛ جنگ
 مذاکرات اسراییل؛ تهدید
 .نظامی یحمله ای؛هسته
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 ) برجام مذاکرات پایان  تا برنامه  افشای از(  ایران  ایی هسته راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه روندپژوهی. رضا سلیمانی

 مقدمه ١
  همواره   ایران،   اسالمی   جمهوری  ایهسته  هایفعالیت

  آویو تل  مقامات  توسط  ، ویژه  منفی  حساسیت   با
ً   حساسیت  این  .است  شده  دنبال    دلیل  به  عمدتا
  با   پساانقالبی  سیاسی  نظام  ماهوی  تقابل  راهبرد

  دلیل،  همین  به   است.  فهم   قابل   اسراییل  رژیم
  تهدید   مثابه  به   را  ایران  ایهسته   قابلیت   اسرائیل

  روایت   اساس  بر  .پنداردمی   خود   موجودیت  علیه
  قابلیت   کسب  برای  ایران  هایبلندپروازی   اسرائیل،

  و   آن   اصلی   ایدئولوژی   بیانگر   ای،هسته   نظامیِ 
  قلمداد   اسرائیل  دولت  کردن  نابود  هدفِ   از  بخشی

  پیشرفت   با  نیات  این  تلفیق  منظر،  این  از  .شودمی
 یبالقوه   تهدید   یک  مثابه  به   اتمی،  نظامی   فناوری

  .گیردمی   قرار   تحلیل   و  تجزیه   مورد   تحمل  غیرقابل
  تسلیحات   ی مسابقه  تشدید  نگران   اسرائیل  عالوه، به

  عربستان   نظیر  کشورها   سایر  میان  ایمنطقه   اتمی
  به   ایران   یابیدست   پی  در  مصر  و  ترکیه  سعودی،
  اساس   بر  همچنین  است.  اتمی   بمب   ساخت   قابلیت 
  نظامی   تجهیزات  از   ایران  برخورداری  اسراییل،  ارزیابی

  خدمتِ   در   و   ایمنطقه  راهبرد   تقویت   معنای  به   اتمی 
ً   آن  اصلی  اهداف   در   کشور  این  گرفتن  قرار  خصوصا
   . بود خواهد  ایمنطقه هژمونیک قدرت جایگاه 

  های فعالیت  رسمی  آشکارشدن  از  پس   سانبدین 
  دستگاه   تاکنون   ۲۰۰۲  تابستان  از   ایران   ایهسته

  و   پیچیده،  گسترده،  روانی  جنگ   اسراییل  تبلیغاتی
  است.  انداخته  راه  به  تهران  علیه  را  مندیهدف

  جنگ   این   در  اسراییل  کلیدی   ثابت   مرکزی   مفهوم 
  حرکت   یدرباره   جدی  همیشگی  نگرانی  طرح   روانی،

  ی زرادخانه   ساخت   سمت   به   تهران   حکومت 
  قدری به  گزاره  این  است.  بوده  اتمی  تسلیحات
  نادرستی   حتی  که  شود می  مطرح  متعصبانه
  دقیق  زمان  تخمین  در  اسراییل  استراتژیک  برآوردهای

  قبیلِ   از  مقوالتی  به  اتمی  بمب   به  ایران   یابیدست 
  توسط   دیپلماتیک   مالحظات  یا   و   فنی   مشکالت
   است.  شده داده   نسبت  اسالمی جمهوری

  جلب   موضوعِ   دو  از   اسراییل  روانی  جنگ
  هنجارهای   یپایه   بر   المللیبین   هایحمایت 
 تکثیر  علیه  المللیبین  نظام   در  شدهپذیرفته 

  بر  مبنی  هاآمریکایی   رویکرد  نیز  و  اتمی  تسلیحات
  منافع  و  ایمنطقه  ثبات  علیه  ایران  تهدیدانگاری

  گذاریهدف  .است  گرفته  نشأت  متحده  ایاالت
  حداکثری  فشار   ایجاد   روانی،   کارزار   چنین   راهبردی 

  عمومی   دیپلماسی   ابزار   از  گیریبهره   با  المللی بین
  توصیف،  این  با  .است  ایران  اسالمی   جمهوری  علیه

  مستمری   و   پیچیده  روانی   جنگ   چنین  از   رمزگشایی 
  برخی   آن،  مختصات  شناسایی  ضمن   تا   دارد  ضرورت

  تأثیرگذاری   از   پیشگیری  جهت   در   تقابل  کارهایراه
  این   در  استراتژیک  گیرانتصمیم  و   اراده  بر  آن  روانی
  هدف   ترتیب،  این  به  گردد.  پیشنهاد   و   احصا  ،حوزه
  در   ثابت  هایرویه   و  روندها   فهم  روپیش   یمقاله
  از   الگو  یک  به  نیل  منظور  به  اسراییل  روانی  جنگ
 یبرنامه   علیه  صهیونیستی  رژیم  روانی   جنگ
   .است ایران اسالمی جمهوری  ایهسته آمیزصلح 

 

 پژوهش یپیشینه ٢
  نگارش   دشواری  بیانگر  درواقع  مقاله،  این  یپیشینه

  آثار   بررسی  دیگر،  عبارت  به  .رودمی   شمار  به  نیز  آن
  از   حاکی   عبری  و  انگلیسی  فارسی،  زبان  به  مختلف

ً   که  است   آن   انگلیسی   حتی  و   فارسی  اثر  هیچ   تقریبا
  راهبرد   از  رمزگشایی  و  بررسی   موضوع  با  منسجمی 

ً   و  روانی   جنگ   اسراییل   رژیم  نظامی  تهدید  خصوصا
ً  و  ایران ایهسته یبرنامه و  هافعالیت علیه   مشخصا

  نیامده   در  تقریر  یرشته  به  روندپژوهی»«  رویکرد  با
  برخی   بررسی   جز   ایچاره  نگارنده   رو،این   از   است.
 نداشته  انگلیسی  زبان  به  شدهترجمه   عبری  متون

  در   تولیدشده  ادبیات   عمده   ترتیب،این   به  است.
  اتمی   یبرنامه  علیه   اسراییل  روانی   جنگ   خصوص 

ً   و   عبری  متون   البالی  از   ایران   ها،سخنرانی   خصوصا
  مطبوعاتی   و  خبری  های نشست   و  هامصاحبه
  احصا   قابل   آویو تل  رژیم  وقت  یبلندپایه   مقامات
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  ترجمه   انگلیسی  زبان  به  موارد  اکثر  در  که  است  بوده 
    .اندشده

 پژوهش روشی ٣
  روندپژوهی   مبنای  بر   روپیش   یمقاله   روشی   چارچوب 

  پژوهی آینده   کالن  روش  یزیرمجموعه   عنوان   به
  روش   یک  اتخاذ   به  نیاز  درواقع  .است  شده  استوار
  و   تغییرات  بینیپیش   و   تحلیل  منظور   به  علمی 

  ممکن،   هایآینده   یمطالعه  «علم   آینده،  تحوالت 
  پژوهی آینده  .سازدمی   ضروری   را  مرجح»  و  محتمل

  تحوالت   که  شودمی   قلمداد  ایرشتهمیان  یحوزه  یک
 مند هدف   و   منطقی   تخمین   هدف   با   را  گذشته
  را  مهم   این   و   کندمی   مطالعه  آینده   حوادث   و   اتفاقات

  انجام   محتمل  هایآینده  ترسیم  و  فهم   طریق  از
  از   گریزی  پژوهانآینده  راستا،  این   در   . دهدمی

  ندارند.   فعلی  رفتاری  الگوهای   و  روندها  یمطالعه
  ایجاد   منبع  تصورات  و  ها فرضپیش   درک   برای  تالش

  در   دشمن  یا  دوست  از  (اعم  حوادث  و  تحوالت
  خوانی ذهن  به منجر تواندمی استراتژیک)، مطالعات

  ها واکنش   و  هاکنش   آینده،  و  فعلی  هاینقشه  درک  و
 یصحنه   رازآلود   و   پرابهام   فضای   و   سناریوها   ترسیم   و

ً   ای،نقطه   چنین  به  نیل  منظور   به  باشد.  آتی  نبرد    قویا
  رویدادهای   و  حوادث   که   هستیم  رویکردی   نیازمند
  منظور   به  بتواند   تا  کند  بینیپیش   را  الوقوع محتمل

  متناسب   واکنشی  ناخوشایند،  اتفاقات  این   با   تقابل
  توضیح،  این  با  .دهد  ظهور  و  بروز  خود  از  مقتضی  و

  تلقی   کارآمد  و   مؤثر   هایگزینه  از   یکی   پژوهیآینده
  دانش   یک  مثابه  به  آن  ظهور  با  چنانکه  .شودمی

 و  گذارانسیاست  نگاری»،«آینده   علم  عنوان  تحت
  دانش   این   هایقابلیت   از   کوشندمی   هااستراتژیست 

 کنند  استفاده   راهبردی   ریزی برنامه  فنون   ی توسعه  در 
   ).۷-۲۶  :۱۳۹۵  همکاران،  و (مینایی

  در   اصلی  هایروش  از   یکی  میان  این  در
  همان   یا  ١روند»  تحلیل  و  «تجزیه  پژوهی،آینده

  با   توانمی   آن  یواسطهبه   که   است   روندپژوهی 

 
1 Trend Analysis 
2 John Naisbitt 

  یا   اندداشته  وجود   گذشته  در   که  روندهایی  بانیِ دیده 
  آینده   نسبی   بینیپیش   به   هستند،  جریان   در  اکنون 

  ورزید.   اهتمام   تاریخی   شواهد   و   قرائن   روی   از
  مبنایی   عنوان   به  توانمی   روش،  این  از   ترتیببدین 
  انداز چشم  یا  و  راه  ینقشه  سناریوها،  تدوین  برای

ً   .کرد  استفاده   این   اساس  بر  روندپژوهی  اساسا
  دارای   جهان  در  تغییرات  که  گیردمی   شکل  فرضپیش 

 گذشته  از   روند   کهطوری به   است   تاریخی   پیوستگی 
  و   دعوتی(البرزی   یابدمی   ادامه  آینده  تا  و  آغاز

  که   است  آن  بر  روش  این  )۱۰۵-۱۱۰  :۱۳۹۷  نصراللهی،
  اکنون   از   و   افتدنمی   اتفاق   بارهیک   «آینده»  که

  تحوالت   برخی   بینیپیش   منظور  به   آن   از  اییهنشانه 
  هدف   حقیقت  در   است.  مشاهده  قابل  آینده  محتمل

  که   است  آن  روش  یک  مثابه  به  «روندپژوهی»  اصلی
ً   روندها،   شناسایی   ضمن    کلیدی»   «روندهای   خصوصا

  کار   این  و  بورزد   اهتمام  آینده   در   تجویزهایی   یارائه  به
  روابط   استنباط  خام،  هایداده   دریافت  طریق  از  را

  هاداده   انبوه  به   بخشی نظم  و   معنابخشی   و   ها آن   بین
  «جان   )تحقیقات۲۸  :۱۳۸۸  (حافظیان،  دهد می   انجام 

  برای   روند  تحلیل  الگوی  مبنای  بر  ٢نیزبیت» 
  او   روش،   این   طبق   است.  ده ش  استوار  پژوهیآینده

  قرار   شناسایی   مورد   را   یی ٣روندها کالن   که   است  آن   بر
  این   شد.   خواهد  ساخته هاآن   از  متأثر  آینده  که دهد
  تحوالت   و  ها«دگرگونی   شامل  واقع در   روندهاکالن 

  در   کالن   هایدگرگونی   بیانگر  که  شوند می   بزرگ»
  روندها،کالن   سخن،  دیگر  به  .هستند  خاص  جهتی

  بلکه   کنند،  شد  و  آمد  سرعت  به  که   نیستند  جریاناتی 
  اقتصای،  اجتماعی،   عظیم  هایدگرگونی   ی دربرگیرنده 

 بندیصورت   کندی  به  که   هستند  فنی  و  سیاسی
  سال   ۱۰  تا   ۷  بین   کمدست   وقوع،   از   پس   و   شوند می

- اجتماعی   امر  یک  مدت،  این  از  بیشتر  موارد  اکثر  در  و
   .دهندمی  قرار خود  تأثیر تحت را سیاسی

  و   صهونیستی  ضدرژیم  ماهیت  دلیل  به  ازآنجاکه
  نظامی   یگزینه  همواره  اسالمی،   انقالب   ضدآمریکایی

  مقامات   کار   دستور   در   آن   از   منبعث   روانی   جنگ   و

3 Macro Trends 
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  پژوهش   داشته،  قرار   ایران  علیه  واشنگتن   و  آویوتل
  با   روند   تحلیل  روش  از   که   است   آن  بر  رو   پیش

  روندهای   راستا،  این   در   و   کند  استفاده   کیفی   رویکرد 
  ای هسته  یبرنامه   علیه  اسراییل  رژیم   روانی   جنگ

  آن   شدنعلنی   ابتدای  از   را  ایران  اسالمی  جمهوری
  مجاهدین   سازمان  توسط  المللیبین   مجامع   برای
  بررسی   مورد  برجام  مذاکرات  پایان   تا  )منافقین(خلق
  ادراک   تواند می   مزبور   روندهای   بررسی   . دهد  قرار

  ای رسانه  و   امنیتی  - نظامی  هایاستراتژیست 
  و   مختلف  هایجنبه  از  را  ایران   اسالمی  جمهوری
ً   مزبور،  روانی   جنگ   پیچیده   نظامی   تهدیدات   خصوصا
  و   ببخشید ارتقا  ایران،  اتمی   تأسیسات   علیه  اسراییل

  در   ضیمقت  و  متناسب  اینسخه   تنظیم  در  را  آنان
 بخشد.  یاری  کارزاری  چنین مقابل

 جنگ در اصلی روندهای ٤
 یبرنامه علیه اسراییل روانی
 ایران اتمی

  گریز  ینقطه بودن  الوصول قریب  ٤٫١
   آن  از عبور  و  اتمی 

  غیرقابل   ینقطه   به   تهران  بودن   نزدیک   بر  تأکید  با
  آویو،تل   بلندپایه   مقامات  اکثر  اتمی،  بازگشت 
  علیه  وجودی»  «تهدیدی   را   ایران   ایهسته  توانمندی 
  همواره   القایی  حاکم  تصور  ١.کنندمی   ارزیابی  اسراییل

  ایران   اسراییل،  اطالعاتی   برآوردهای  طبق  که  بوده  این
  اتمی   نظامی  توانمندی  گسترش  حال   در   سرعت   به

  نظامی   اطالعات  وقت  مدیر  که  گونهآن   و   است
 ٢ای»هسته  شنی  «ساعت  بود  شده   مدعی  اسراییل

 
به عنوان نمونه، بنیامین نتانیاهو در یکی از مقاالت یدعوت    ١

روزنامه مثابه  (به  رسمی  کنندهمنعکس   یآحارونت  مواضع  ی 
فوریه مهم  امنیتی  -نظامی  امور  در  آویو تل در  تحت    ١٩٩٣ی  ) 

بزرگ»( «تهدید  که  Great dangerعنوان  بود  شده  مدعی   (
علیه  وجودی  تهدید  یک  اتمی  تسلیحات  از  ایران  برخوداری 
اسراییل خواهد ساخت. او در آن مقطع زمانی، مدعی شده بود 

به ساخت سالح اتمی دست  ١٩٩٩که ایران قادر خواهد بود در 
سازی  متوقف  رمنظو  به  بایستی جهان میهمه  رویابد و از این

. مشابه چنین )https://bit.ly/2Iwszojتهران، متحد شوند(

 ,Pfeffer, December 14است.(  پایان  به  رو  ایران
  یک   روندی   چنین   توقف  بایست می   رواین   از   و   )2009

  طالیی   زمان  چراکه   گردد؛  تلقی  گریزناپذیر   ٣فوریت 
  تخمین   سال»  پنج  تا  «سه  بین  ایران  شدن  اتمی  برای
 ,Lior, July 10, 2001; Bergman  (است.    شده   زده

July 8, 2005; Azoulav, June 22, 2006(  

  به   اسراییل  تبلیغاتی  های پیام   ،۲۰۱۰  سال   آغاز  با
  گریز   ی«نقطه   از  ایران  که   شد   هدایت  سمت  این

 ،٥یادلین»  «عاموس   جمله  از   است.   کرده   عبور   ٤اتمی» 
  فاصله   در  اسراییل  نظامی  اطالعات   اداره  مدیر

  که   کرد  تصریح  ایمصاحبه  در   ۲۰۱۰  تا  ۲۰۰۶  سالهای
 ,Yadlin( است  کرده  رد را اتمی فنی  قرمز خط ایران

March 8, 2009.(  فوریت   حالت  تقویت   منظور  به  
  به   بیشتر  هرچه  فشار  اِعمال   و  اضطراری   و

  میان   دوراهی  نوعی  ایران،  ایهسته   هایفعالیت
  جدی   بازتاب   عمومی   یعرصه   در   ٦بمباران»   یا   بمب «

  در   روندی   چنین  نمونه  عنوان   به  .کردمی   پیدا
  اسبق  دفاع  وزیر  ٧باراک»  «ایهود   لفظی   تهدیدات

 ,Weitz(   است  داشته  نمود   اسراییل،  رژیم
Janurary 14, 2015(  راه  ای،دوراهی   چنین  ترسیم  در 

  از   نتیجهبی   و   فایده بی   یاستفاده   معنای   به  سوم،
  قلمداد   دیپلماسی  مسیر  و  اقتصادی  فشار   اهرم

  تر اعتبار بی   نظامی،  یگزینه  با  مقایسه  در  که  شود می
  به   )Alon, December 1, 2005(  است.  تراثر کم   و

  تحمیل   از  پس  حتی  که  است   دلیل  همین
  ی فاصله   در   ایران   علیه  هاتحریم   ترین سختگیرانه

ً   اسراییل  رهبران  ،۲۰۱۱-۲۰۱۲  هایسال    کارایی   در  علنا
  و   سیاست  تغییر  منظور  به  هاییتحریم   چنین
  بر   همچنان  و  کردندمی  تشکیک  ایران  اتمی  یبرنامه

ادبیاتی در آن مقطع زمانی در سخنرانی  ایهود اولمرت، نخست 
ی آمریکا  ، در جمع نمایندگان کنگره۲۰۰۶وزیر وقت اسراییل در  

 )https://bit.ly/2Veu1Ntقابل رصد است.(
2 the nuclear hourglass 
3 Urgency 
4 nuclear escape point 
5 Amos Yadlin 
6 Bomb or bombing 
7 Ehud Barak 

https://bit.ly/2Veu1Nt
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  داشتند.  تأکید  آشکار  و  جدی  نظامی  تهدید  ضرورت
  وزیر نخست   ،١نتانیاهو»   «بنیامین  نمونه،  عنوان  به

  مجمع   در   خود   ی ساالنه  سخنرانی   در   اسراییل  وقت
ً   و  ۲۰۱۳  در   ملل  سازمان  عمومی   پیش   دوسال   حدودا

  مسیر  بودن   فایدهبی   بر  برجام،   ینامهتوافق   امضای  از
  حتی   و   تصریح   اقتصادی  فشار  حتی   و   دیپلماسی 

  اقدامات   انجام   یآماده  اسراییل  که   داد   هشدار 
  است   نظامی)  (اقدام  ایران   علیه  مجزا   و  مستقل

)Netanyahu, October 1, 2013.(   اساس،   همین   بر  
  مقامات   برخی  توسط  شدهتعدیل   اظهارنظر  هرگونه 

  تهدید   بودن»  «غیرفوری  بر  مبنی   آویو،تل  رویمیانه
  اظهارنظر  نمونه، عنوان   به  .رفتمی  ؤال س زیر   ایران،
  خارجی   اطالعات   سازمان  اسبق  رئیس   ،٢داگان»  «مئیر

  قبل   تا   ایران  بود  کرده  بینیپیش   ۲۰۱۱  در  که  اسراییل،
 رسید،  نخواهد   اتمی   بمب  ساخت   به  ،۲۰۱۵  سال   از
  امنیت  شورای سابق رییس ،٣ایلند» «جیورا انتقاد با

  چنین   بود   معتقد  که  شد  مواجه  اسراییل،  ملی
  گرفتنآسان   موجب  تواندمی   مالیمی  اظهارنظرهای 

  تهران   مقامات  بر   فشار  از   کاستن  و  ایران  بر  جهان
 ). Leibowitz-Dar, January 14, 2011 ( گردد 

 

  با  اسراییل  متفاوت  رویکرد . ٢-١ ٤٫٢
  «قابلیت یدرباره غربی  های دولت 
   ایران  ای»هسته 

  جدی   و  فوری   القای  برای  اسراییل  محذورات  از  یکی 
  و   مفهومی  شکاف  به  ایران،  ایهسته  تهدید  بودن

  و   متحده   ایاالت   و   طرفیک   در   آویو تل  میان   تفسیری
  . شودمی   مربوط   دیگر  طرف   از  اروپایی  هایدولت 

  مدت  ارزیابی   در   را  سناریو   بدترین   همواره  اسراییل
  نظر  در   ایران   اتمی   تسلیحات  یتوسعه   برای   الزم  زمان

  به   آمریکا   و   اروپا   کهدرحالی   است؛  گرفته
  ایران   یابیدست   برای  ٤نیاز»   مورد  زمان  ترین«محتمل

  ی مؤلفه   عالوه،  به  .کندمی   اشاره  تسلیحاتی   چنین  به

 
1 Benjamin Netanyahu 
2 Meir Dagan 
3 Giora Eiland 

  بالقوه   ایهظرفیت  اسراییل،  هایارزیابی   در   اصلی
  اورانیوم   سازیغنی   واسطبه   ایران   ایهسته  نظامی

  های قدرت   سایر  و  متحده  ایاالت   لیکن   .است  بوده 
ً   و  ایران  رهبران   نیات  روی   جهانی   تصمیم   خصوصا

  اتمی   تسلیحات   یتوسعه  ازسرگیری  منظور   به  هاآن
 ).Melman, March19, 2009( کنندمی  تمرکز

  از   اینشده   بندیطبقه  بخش   ،۲۰۰۷  نوامبر   در 
  شد   منتشر  آمریکا  متحده  ایاالت  ملی  اطالعات  برآورد

  اتمی   تسلیحات   تولید   یپروژه   ایران  ، دادمی   نشان   که
  تاریخ   آن  از  و  است  ساخته  متوقف  ۲۰۰۳  سال   در  را

 ایپروژه   چنین ازسرگیری برای تصمیمی  هنوز بعد  به
  ).Oren, February 3, 2010(  است  نکرده   اتخاذ 
  خوشایند   وجههیچ   به   برآوردی  چنین  البته

  واکر   «جرج   متحده،  ایاالت   وقت  جمهوررییس 
  یادآور   خاطراتش   کتاب  در   بعدها  او  نبود.   ،٥بوش» 

  هایتالش   به  مزبور،  اطالعاتی  برآورد   گزارش  که   شد
  علیه  متحد  یجبهه  یک  تشکیل  منظور  به  دیپلماتیک

  این   به  نقدش  از   بخشی  در  وی   زد.  آسیب  ایران،
  نهادهای   چیزی  چه  دانم«نمی   :کندمی   تصریح  گزارش

  وا   گزارشی   چنین  نوشتن   به  را  اطالعاتی 
  جنگ   در  شکست   تأثیر  تحت   هاآن   ید شا....داشت

  من،   بعد   به  لحظه  آن  از   هرحال،  به  بودند.  عراق
  ی گزینه  گذاشتن  میز  روی  برای  واقعی   انتخاب
  دیپلماسی   نداشتم....و  میز  روی  ]ایران   علیه [نظامی

 نوامبر  در   ). Bush, 2010: 418-419شد.»(  تضعیف  ما
  برآورد   اتمی،  انرژی  المللیبین   آژانس  گزارش  ،۲۰۱۱

  قرار   تأیید  مورد  را  ۲۰۰۷  در  را  آمریکا   ملی  اطالعات
  یپروژه   هرچند  داشت  تصریح  چنانکه  داد.می

  به   ۲۰۰۳  از   قبل  تا   ایران  در  اتمی  تسلیحات   یتوسعه
  آن   یدرباره   ایران  و  کردمی   پیشروی   مخفیفانه  صورت

  از   محدودی  هایحوزه  تنها   لیکن  است،  گفته  دروغ
 Board of(  است   شده  گرفته  پی   ۲۰۰۹  تا   ۲۰۰۳

Governors, November 18, 2011.(  عالوه،   به  
  از   ۲۰۱۵  در  آژانس   گزارش   یغیرمحرمانه   بخش
  موضوع   بررسی  برای  سازمان  این  هایتالش

4 the most likely timeframe 
5 George Walker Bush 
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  ایران   اتمی   یبرنامه  ١» نظامی  احتمالی  های«جنبه
  های فعالیت  (توقف  نتیجه  همان  بر  که  دادمی  خبر

  صحه   ،)بعد  به   ۲۰۰۳  سال   از   ایران   اتمی   نظامی 
 ). Oren, February 3, 2010( گذاشتمی

  علیه نظامی   تهدید یگزاره  ٤٫٣
 ایران   اتمی  تأسیسات

  جمله   از  جانبه،همه   یمبارزه  در   اسراییل  اقدامات
  از  متأثر  ایران،   اتمی   ی برنامه  علیه  روانی،  جنگ

  اسبق  وزیر نخست   ٢بگین»   «منخامیم  دکترین 
  اسرائیل  بگین،  دکترین   اساس   بر  .است  اسراییل،

  به   ایخاورمیانه  کشور   هیچ   سوی  از  را  تالشی  هیچ
  نخواهد   تحمل  اتمی  تسلیحات  از   برخورداری  منظور

  علیه   نظامی   ابزار   به  توسل  مسیر  این  در  و  کرد 
  اتمی   نظامی  توان  به  یابیدست   خواهان  کشورهای

  است   آن   دنبال   به  دکترین  این  بود.  خواهد  مشروع
  تنها   و  اتمی  قدرت  اولین  بایست می   یهود   دولت  که

  بماند   باقی  آینده   در   خاورمیانه  اتمیِ   انحصاری   قدرت
)See: Freilich, 2018.(  مبنای   که   بود   دکترین  همین  

 «اوسیراک»  اتمی   رآکتور   به  اسراییل  هوایی   یحمله
  قرار    ۲۰۰۷  در  سوریه  اتمی   رآکتور  و   ۱۹۸۱  در  عراق

 طبق   رو،این   از  ).See: Kalman, 2012(  گرفت
 گیریبهره   با   لو   و   بایست، می   آویو تل   مزبور،  دکترین 

  به   خصم  هایدولت   یابی دست   از   نظامی،  نیروی   از
  اسراییل  قرمز  خط  .کند  جلوگیری  اتمی  تسلیحات

  شده  موجب همواره  ایران اتمی  هایفعالیت  یدرباره 
  تولید   یا  باال   درصد   با   سازیغنی   به   نسبت   تا

  عادی   هایقابلیت   حتی  و  ایران  در   پلوتونیوم 
  ی بدبینانه  فرضپیش   .باشد  حساس   سازیغنی 

  یک   پذیر،شکافت   مواد  تولید  که  است  آن  اسراییل
   . است ایران ایهسته راهبرد  و پروژه  در  مهم  جزء

  وزیر   باراک،  ایهود   چنانکه   تصریح   طبق   هرچند
  که   است   آن   غالب   فرض   اسراییل،  سابق   دفاع

  نظامی،   یحمله  جمله  از   آویو،تل  اختیار  در  ابزارهای
  بلکه   کرد؛  نخواهد   حذف  یا   متوقف  را   ایران   یبرنامه

 
1 possible military dimensions (PMD) 
2 Menachem Begin 

 ً  ,Shavit(  انداخت   خواهد  تعویق   به    را  آن   صرفا
August 10, 2012سناریوی   رویکرد،  این   هرچند  و   )؛  

  روانی   جنگ   رایج   و   غالب   یگزاره  نظامی،   یحمله
 رفت،نمی   شمار   به  هاسال   این  در  شدهریزی برنامه
  در   نتانیاهو   بنجامین   رسیدن  قدرت  به   زمان   از   لیکن
  این   همواره   اسراییل  رژیم  کلی   راهبرد    ، ۲۰۰۹  سال 
  پیشگیری   منظور   به  جهانی  یجامعه   که  است  بوده 

  دیپلماسی   با   هماهنگی   (بدون   مستقل   حمله  از
  ع موضو  بایستمی  ایران،  اتمی  تأسیسات  به  جهانی)
 Guttmann, May(  نماید  مدیریت   را  ایران  ایهسته

  برخی   رسمی  اظهارنظرهای  وجود   با  ).2005 ,14
 ،٣مفاز»   «شائول   تأکیدات  جمله  از  رژیم،  این  مقامات

  با   مقابله   لزوم  بر  اسراییل،  رژیم  وقت   دفاع  وزیر
  ممکن  الزامات و  توان  یهمه  با   ایران  ایهسته تهدید 

ً   و   تأسیسات  به  مستقل  یحمله   احتمال   مشخصا
 ,Harel, January 22(   است   بوده   متمرکز  آن،  اتمی 

2006.(  

  دبلیو   جرج  جمهوری  ریاست  دوران  خالل   در
  را اسراییل  آمریکا،  متحده  ایاالت  )۲۰۰۱ –  ۲۰۰۹بوش(
  تأسیسات  به  مستقل  یحمله   از  که  کردمی   ملزم
 The Washington  (   کند  خودداری  ایران   اتمی

Files, January 17, 2006; Washington Post, 
January 21, 2005(   به   آمریکا   تعهد   بر   زمانهم   و  

  به   ایران   یابی دست   از   ممانعت   خصوص   در   اسراییل
 :Evental, 2006(  نمود می   پافشاری  اتمی  تسلیجات

  متحده   ایاالت  وقت  دولت  حال،  عین  در  ).24-32
  اقدام   از  آویو تل  بازداشتن  هدف  با   کرد می   سعی

ً   خود   خودسرانه،   علیه   نظامی  یگزینه  احتمال   رأسا
  معتبر  میز  روی  همواره  یگزینه   یک   عنوان  به   را  ایران 
  این   ).Hafazi, January 11, 2006(   دهد   جلوه

  ثابت   عنصر  بندیصورت   یزمینه  تدریج  به  موضوع،
  در   ایران   علیه  اسراییل  روانی   جنگ  راهبرد   در

  یگزینه  یعنی   ،۲۰۱۳  تا   ۲۰۱۰  هایسال   یفاصله
  احتمال   سخن،   دیگر  به . ساختمی   فراهم  را  نظامی،

  آمریکایی   های رسانه  در   اسراییل   یغافلگیرانه   یحمله

3 Shaul Mofaz 
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 ) برجام مذاکرات پایان  تا برنامه  افشای از(  ایران  ایی هسته راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه روندپژوهی. سلیمانی رضا

  بعد   به  ۲۰۱۰  سال   از  مدیدی  مدت  برای  المللیبین   و
  یافت می   پژواک   معتبر  و   جدی  یگزینه  یک   عنوان   به

)Benn, March 15, 2012 .( 

  کرده   مطرح   را  تحلیل  این   ١سوبلمن»   «دانیل  
  ایهود   دفاعش،  وزیر   و  نتانیاهو  بنیامین  که   است

  علیه   نظامی   یحمله   که  رسیدند  نتیجه  این   به  باراک،
  ایاالت   دولت   یاراده   از  مستقل  ایران  اتمی  تأسیسات

  دولت   تواندمی   نهایی  یگزینه  یک   عنوان   به  متحده،
  و   اقتصادی   قاطع   اقدام  اتخاذ  به  را  اوباما   باراک

 ,Sobelman(  نماید   وادار   ایران  علیه  دیپلماتیک
August, 2018 .(   مرحله   این  از  هدف  راستا،  این  در  

  و   متحده  ایاالت   واداشتن  روانی،  جنگ  راهبرد   از
  های تحریم  ترسریع   هرچه  تحمیل  به  شرکایش

  دیپلماتیک   انزوای  منظور  به  ایران   علیه  ٢کننده»«فلج
  نظامیِ   گزینه  طرح  ی واسطهبه   آن   ترساندن  و

  اسراییل   به  آمریکا  قاطع  تعهد  تضمین   و  باورپذیر
  اتمی   تسلیحات  به  تهران  یابیدست   از  ممانعت  برای
  اساس   بر   ). Sobelman, August, 2018(  است  بوده 

  خبر  یمخابره  منظور به اسراییل سوبلمن، مطالعات
  اقدامات   ایران،  به  واقعی  نظامی  یحمله  برای  آمادگی

 ,Leonهوایی(  نیروی   تمرینات  قبیل  از   گوناگونی 
November 18, 2013،(  درز   ای،رسانه  هایبیانیه  

  وگوهای گفت   و   مطبوعات  به   حمله  اخبار  عمدی  دادن 
  . است  کردهمی   اتخاذ  را  آمریکا   ارشد  مقامات  با  متعدد

  وقت   دفاع   وزیر  باراک،  ایهود  وزیر  نمونه  عنوان   به
  مدعی   ۲۰۱۷  در  ایرسانه  یمصاحبه  یک  در  اسراییل،

 یحمله   ظرفیت  نمایش   از  آویو تل  قصد   گردید 
  های قدرت  فشار   تشدید   است:   مسأله  دو   نظامی
  جلب   یزمینه  سازیفراهم  و   ایران   بر  جهانی 

  ایران   به  احتمالی  نظامی  یحمله   برای   مشروعیت
)Barak, April 27, 2017.( 

  در   اوباما   باراک  جمهوری  ریاست   دوران   آغاز   با
 مؤثر  مسیر  پیگیری  موازات   به  ،۲۰۰۹  اوایل

  ای هسته  موضوع  وفصلحل  هدف  با  دیپلماتیک
  مواضع   واشنگتن  )Landler, June 7, 2016(ایران،

 
1 Daniel Sobelman 
2 crippling 

  در   آمریکا  پیشین   سایرؤ   با   مقایسه  در  تریقاطع 
  ایران   به   اسراییل  مستقل  یحمله   هرگونه  با  مخالفت

 ,Kam(   کرد  اتخاذ  واشنگتن  با  هماهنگی  بدون
  مواضع،   این  مقابل   ینقطه   در   ).97-106 :2008

  این   در  اسراییل  روانی  جنگ  مؤثر  و  اصلی  بخش
  به   توانست   که  بود  باورپذیر  »نظامیِ   «تهدید  هاسال 

  تهران   علیه  مؤثر  سیاسی  و   اقتصادی  فشارهای  اِعمال 
ِ   درواقع  بینجامد.   هماهنگی   بدون   حمله   سناریوی  باور
  در   اوباما   دولت   مقامات  حساسیت   اسراییل،
  فشار   اعمال   سازوکار   یک  طراحی  ضرورت  خصوص 

  دوچندان   را  ایران  ایهسته  یبرنامه  علیه  مؤثر
  آمریکا،   دفاع  وقت  وزیر  دیدگاه  ساسا  بر  .کردمی

  این   به  اوباما  یکابینه   اعضای  ،٣»تاپانته  ادوارد   «لئون
  به   حمالت   ی تجربه  به   توجه   با   که   بودند   رسیده  باور 

  تهدید   در   اسراییل  سوریه،  و   عراق  اتمی  تأسیسات
  است.   جدی  ایران  اتمی  تأسیسات  علیه  خود  نظامی

 ً  ایرسانه   ارزیابی   یک   ،۲۰۱۰  اوایل  در   اینکه  خصوصا
  اسراییل  که  دادمی   نشان  که  شد  منتشر  آمریکا  در
  به   نظامی   یحمله   برای  اشآمادگی   و  قصد   در

  بایست می   و   است   جدی  ایران   اتمی   تأسیسات
  شود   گرفته  جدی  آن  یخودسرانه   یحمله

)Goldberg, September 2010.(  چنین  تأثیر   ت تح  
  به   نسبت   اوباما   یکابینه  اعضای   از   بسیاری   فضایی 
ً   آویو تل -تهران  میان  نظامی   درگیری  احتمال    تقریبا
  دهد می   نشان  سوبلمن   چنانکه   بودند.  شده  مطمئن

  که  بودند  کرده  باور  اعضا این  از  برخی  ، ۲۰۱۱  پایان  در 
ً   اسراییل  رژیم  یحمله   برای  تدارک  حال   در   حقیقتا

  اعضای   برخی   حتی   کهجایی   تا   بوده  ایران  به  نظامی
  ادوارد   لئون   نظیر  اوباما  دولت   یکابینه  تأثیرگذار

  هشدار   اسراییل  به  آمریکا،  وقت   دفاع   ریوز  ،تاپانه 
 ,Panetta(   نشود  اقدامی  چنین  مرتکب  که  دادند 

November 18, 2011.(  مارتین   همچنین»  
  آمریکا   ارتش  مشترک  ستاد   وقت  رییس  ،٤دمپسی»

  به   ۲۰۱۲  یفوریه   در   ان .ان.سی  با   ایمصاحبه  در 
  یحمله   هرگونه   که   بود   کرده   نگرانی   اعالم  صراحت 
  و   بلندمدت   اهداف   تواند نمی   ایران   به   اسراییل

3 Leon Edward Panetta 
4 Martin Dempsey 
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 ) برجام مذاکرات پایان  تا برنامه  افشای از(  ایران  ایی هسته راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه روندپژوهی. رضا سلیمانی

ً   و   کند  تأمین  را  راهبردی   آسیب   منطقه  ثبات  به  صرفا
 ,Chairman of Joint Chiefs of Staff(  زندمی

February 18, 2012 .(   تنها   نه   اسراییل   نظامی   تهدید  
  برخی   رویکرد   در   بلکه  واشنگتن  مقامات  رویکرد   در

  . کردمی  جلوه  معتبر  نیز  کشورها  سایر  مقامات
  وزیر   و  ژاپن   وقت  وزیر  نخست  مثال   عنوان   به  چنانکه
  ایهود   به  مقطع  همان   در   فرانسه  وقت   یخارجه
  اسراییل  نظامی  یحمله  که   دادند می   هشدار  باراک

  منطقه  کل  در  ثباتیبی   به  و  بوده   خطرناک   ایران   به
 ;Noda, February 15, 2012(  انجامید  خواهد 

Juppé, November 6, 2011.( 

  در   ایران   اتمی   تأسیسات  به   حمله   روانی   راهبرد 
  نیمه  در  اسراییل  ایرسانه  عملیات  عمومی  گفتمان

  این   در  کهجایی   تا  رسید.  خود  اوج  به  ۲۰۱۲  سال   دوم
  اعالم   حمله  انجام  برای  هاییزمان  حتی   مقطع

 ,Benhorin(۲۰۱۲  بهار  زمانی،  اول   مقطع  :شدمی
February 2012(  از   قبل  ۲۰۱۲  پاییز  بعدی  مقطع   و  

  در   جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
  جریان   این   ).Shavit, August 10, 2012آمریکا(

  وزیر   حتی   که   رفت   پیش  جایی  تا  ایرسانه-روانی 
  برخی   در  باراک،  ایهود  اسراییل،  رژیم  وقت   دفاع

  احتمالی   یحمله   جزئیات  شرح   به  خود  هایمصاحبه
  ). Shavit, August 10, 2012(  پرداختمی   ایران   به

  یمخابره   به  را  نگارانروزنامه  آویوتل  مقامات  زمانهم
  یک   کردند. می   ترغیب  خصوص   این   در  هشدارهایی 

  به   مربوط  روانی  جنگ  ترفند  چنین  از  مثال 
  مارس  ۱۵  در  هیوم»   «اسراییل  یمجله   یسرمقاله

  این   در  عاموس   است.  ریگو»   «عاموس   قلم  به  ۲۰۱۲
  علیه   اسراییل  احتمالی  یحمله   دلیل  تشریح  به  مقاله
  همراه   نمادین  تصویر  دو  با  مقاله  این  پرداخت. ایران
  و   ایران  اتمی  تأسیسات  به  مربوط  تصویر  یک  بود: 

  هوایی   نیروی  هواپیماهای   به  مربوط   دیگر   تصویر
  اردوگاه   ورودی  فراز  بر  پرواز  حال   در  اسراییل

  طور   به  ).,March Regev ,15 2012(  ١تس یآشو

 
ــویتس بزرگ   ١ ترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری اردوگاه آشـــ

ها آلمان نازی بود که در طول اشـــــــغال لهســـــــتان توســـــــط نازی
 .تجهیز شده بودساخته و 

  اقدام   هاآرتص،  یروزنامه  ،۲۰۱۲  تابستان   در   مشابهی 
  ت یشاو   ی آر  قلم   به   مقاالت  سری  یک   انتشار   به

  را   مقاالت  این  او  نمود.  شرقی»  ی«جبهه  عنوان  تحت
 تنظیم   باراک،  ایهود  دفاع،  وزیر  با  وگوگفت   اساس  بر

  نظر  از  که  بود  این  باراک  انتخاب   علت   بود.  کرده 
  دالیل   جزئیات  از  مطلع  گیرنده»«تصمیم   او  شاویت،

  قلمداد   ایران   به  نظامی  یحمله  سناریوی  پرده  پشت
  این   در  ).Shavit, September 28, 2012(  شدمی

  یحمله  یگزینه  از  نیز  اسراییل  مردم  اکثر  مقطع،
  در   نظرسنجی   یک   .کردندمی   حمایت  ایران  به  نظامی

 یمؤسسه   از  ٢فوکس»  «کَمیل  توسط   خصوص   این
  انجام   ۲۰۱۲  مارس  در  ٣اورشلیم»  عمومی  امور  «مرکز

  دارند   باور  هااسراییلی   درصد  ۶۰  دادمی   نشان  که  شد
  شدن   ای هسته  سازیمتوقف  راه  تنها   نظامی،   یحمله

 ). Fuchs, March 26, 2012( است ایران نظامی

  را   اوباما   دولت   اسراییل،  روانی   جنگ   رو،  این   از
  علیه  المللی بین  مندنظام  فشارهای   که  کرد  وادار
  اساس،   این  بر  یندازد.ب   جلو  سال یک   برای  را  ایران

  دولت   یانگیزه   ایران،   علیه  حمله   به  اسراییل  تهدید 
  برای   دیپلماتیک  های تالش  در   تسریع   برای   را   اوباما

 ,Sobelman( کرد  مضاعف را  تهران با  توافق صول ح
August, 2018: 31.(  سال   از   که  بود  راستا  این   در  

  و   متحده   ایاالت  میان  پردهپشت   وگوهایگفت   ۲۰۱۲
  ایجادشده   تفاهمات   .شد  آغاز   اسراییل  غیاب  در   ایران 

  و   علنی  مذاکرات  برای  مبنایی  به  کانال،  این  از
  شد   تبدیل   ۲۰۱۵  سال   در   ایهسته  ینامهتوافق

)Ignatius, 7 June 2016.(  تنها   نظامی   تهدید  البته  
  رفت؛نمی   شمار به ایران علیه فشار تشدید یمؤلفه

  عنوان   به بود.  داده   رخ  دیگری  مهم  تحوالت زمان،هم
  انرژی   المللی بین   آژانس   یمنتشرشده  گزارش   نمونه 
  های فعالیت   ادعای   موضوع   ،۲۰۱۱  نوامبر  ۸  در   اتمی 
  که   دادمی   قرار  تأکید  مورد   را  ایران   مخفیانه  اتمی

  اقتصادی   فشارهای   جدی  تشدید   موجب  متعاقباً،
  دولت   ،۲۰۱۱  اواخر  در  .شدمی   تهران   علیه  المللی بین

2 Camil Fuchs 
3 the Jerusalem Center for Public Affairs 
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 ) برجام مذاکرات پایان  تا برنامه  افشای از(  ایران  ایی هسته راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه روندپژوهی. سلیمانی رضا

  های بانک   علیه  جدیدی  تجاری  هایتحریم   اوباما
  یاتحادیه   ،۲۰۱۲  ژوئن  در   .کرد  اِعمال   و  وضع  ایرانی
  تحمیل  ایران   بر   را  نفتی  کامل  تحریم   یک   نیز  اروپا
  انتقال   نظام  از  ایران  ارتباط  ،۲۰۱۲  اواسط  در    و  کرد

  از   اوباما  بعدها  حتی  گردید.  قطع  «سوئیفت»   مالی
  آورد   میان  به  سخن  ایران  علیه  نظامی  یگزینه  اعتبار

  بمب   یک   هایآزمایش   از   متحده   ایاالت   ارتش   و
  اوباما  همچنین  کرد.  رونمایی   جدید   سنگرشکن

  به   ایران   یابی دست   از  جلوگیری  برای   را  تعهدش
 Obama AIPAC(  کرد  تکرار  اتمی  تسلیحات

Speech, March 4, 2012 .(   

 

 برجام  مذاکرات  علیه روانی  جنگ  ٤٫٤
  طی   و   ۲۰۱۳  نوامبر  در  برجام  مذاکرات   آغاز   زمان  از

  اسراییل  روانی  جنگ  راهبرد  مذاکرات،  ماه  ۲۰  مدت
  وزیر نخست   نتانیاهو،   بنیامین  مدیریت   تحت 
  چهار   تحقق   هدف   با   یا   مرحله   چهار  در   ییل،اسرا

  روند   بر  تأثیرگذاری  )۱(  شد:  طراحی  اساسی  هدف
  سایر  و  متحده  ایاالت میان برگزاری  حال  در  مذاکرات

  دولت   بر  تأثیرگذاری  )۲(   ایران؛  با  جهانی  هایقدرت
  هایالبی   طریق  از   چه  و  مستقیم  صورت  به   چه  اوباما

  های دولت   سایر   بر  فشار  اعمال   ) ۳(  کنگره؛  با   مرسوم
  هدایت   و   ١کاری دست   ) ۴(  مذاکرات؛  روند  در  حاضر
 . مذاکرات علیه  المللیبین   و داخلی  عمومی  افکار

  با   اسراییل  رژیم  یسرسختانه   مخالفت  البته
  از   قبل  حتی  مذاکرات  در  شده  طراحی  چهارچوب

  مطرح  نیز  ۲۰۱۳  نوامبر  در  ژنو  در   اولیه توافق  امضای
ً   .گردیدمی   برای   تهران  قصد  آنکه  از  پس  خصوصا

  های ظرفیت   برخی  محدودسازی   با  موافقت
  توافق   یدوره   محدودبودن   و   انیوماور   سازیغنی 

  از   موقت  توافق   که   بود   مدعی   اسراییل  شد.   آشکار
  ذخایر   تا  دهدمی   فرصت  ایران  به  که  جهت   این

  اتمی  تسلیحات  برای  را  نیاز  مورد  یشدهغنی   اورانیوم
 ,Altman(  بود   خواهد  هولناک  دهد،  افزایش 

 
1 manipulation 
2 Susan Rice 

November 25, 2013.(  مخالفت   چنین  اساس  بر  
  توافق  امضای  از   پس  که  بود  بینیپیش   قابل  جدی،
  ، ۲۰۱۵  ژوالی   در   یک  عالوه  به  پنج   گروه   با   ایران   نهایی 

  بود   نخواهد   پایبند  توافق  این   به   کند   اعالم   اسراییل
)Ravid, July 14, 2015.(  نیز   ترقبل  ماه   چندین  

  مارس   در  کنگره  یجلسه  برگزاری   از  پیش   نتانیاهو
  و   آن   اعضای  بر  فشار  اعمال   هدف   با   ، ۲۰۱۵

 مسیر  در   اوباما   دولت  مذاکرات   کار   دشوارکردن 
  داده   ارائه  غیرمعمول   سخنرانی   یک   توافق،  حصول 

  «سوزان  البته  که  )Ravid, March 3, 2015(   بود
  را   آن  محتوای  اوباما،  ملی   امنیت  مشاور  ،٢رایس» 

  کشور»   دو  میان  روابط   یکننده«تخریب 
٣)2015 25, Rice,February(   این   در   بود.   خوانده  

  میان   شکاف  زمان،  بیشتر  هر   گذشت   با   مقطع،
  در   اوباما   دولت   مواضع   و  اسراییل   های درخواست 

  شدمی   تعمیق  ایران   ایهسته   موضوع  خصوص 
)Landau & Stein, August 18, 2015 .(   هرچند  

  در   چندانی   توفیق  نتوانست  اسراییل  روانی  جنگ
  و   ٤کری»   «جان  اشخارجه  وزیر  اوباما،  یاراده  تغییر

  باشد،   داشته  عمان   محرمانه  وگوهای گفت   در 
)Solomon, June 28, 2015(  عملیات   تشدید   اما  

  ،   ۲۰۱۵  تا  ۲۰۱۳  هایسال   یفاصله   در   آویوتل   روانی 
 ً   توانست   ،۲۰۱۵  مارس  در  نتانیاهو  سخنرانی  خصوصا

  اتمی   یبرنامه  علیه  را  اسراییل  سیاسی  جنگ  یزمینه
  انتخاب   از  پس   آن   عینی  ینتیجه   که  سازد  فراهم  ایران

  پیمان   از  متحده  ایاالت  خروج  و  ترامپ  دونالد
  چهار   این   .گردید  آشکار  ۲۰۱۸  می   در   ایران   با  ایهسته

  تهدید   :شامل  اسراییل  روانی  جنگ  در   اصلی  خط
  ایران،   موشکی  و  ایمنطقه  تهدید  ای،هسته   ایرانِ 

  اتمی   تأسیسات  علیه  اسراییل  نظامی  یحمله  تهدید
  با   وبیش کم   نیز   امروزه   ایران،   با   توافق   موضوع   و   ایران 

 . است یافته استمرار  مختلف درجات

  دولت   مخالفت  که  است   آن  ذکر  قابل  ینکته
  آن   در  ایران  با  توافق  سر  بر  اوباما  دولت  با  نتانیاهو

  هم   اسراییل  داخلی   عمومی  افکار   یپشتوانه   از  مقطع

3 destructive to relations between the two 
countries 
4 John Kerry 
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 ) برجام مذاکرات پایان  تا برنامه  افشای از(  ایران  ایی هسته راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه روندپژوهی. رضا سلیمانی

  یمؤسسه   نظرسنجی  ینتیجه   چنانکه  بود؛  برخوردار
  داد می   نشان  ۲۰۱۵  آگوست  در  اسراییل  دموکراسی

  نتانیاهو   دیدگاه  با  درصد)  ۷۳(  هااسراییلی   اکثر  که
  علیه  «تهدید  ایران با  ایهسته قرارداد  اینکه بر مبنی

  حتی   و   هستند  قیدهعهم  است،  اسراییل»  موجودیت 
  که   بودند   باور  این   بر   درصد)   ۷۸(  بیشتری  اکثریت 

  کرد   خواهد  نقض  را  توافق  به  تعهداتش  بعدها  ایران
)Peace Index for August 2015, 

September9, 2015 .( 

 

  تهدیدات به نسبت   غفلت از  پرهیز  ٤٫٥
 ایران   ایغیرهسته 

  طراحی   در   آویو تل   همیشگی  هاینگرانی   از   یکی 
  ایران   ایهسته  ی برنامه  علیه   خود   روانی   جنگ   راهبرد 

  مذاکرات   ای،هسته   تهدید  بر   تمرکز   که   بوده   این 
  تحمیل  موجب   آن   به  منتهی   توافق  و   دیپلماتیک

ً   غرب  بر  دیگری  هایهزینه   اسراییل   رژیم  خصوصا
  از   غفلت  یواسطهبه  هزینه  این   است.  شده

 ای،منطقه  تهدید   شامل  ن ایرا  ایغیرهسته  تهدیدات 
  های پراکسی   از   حمایت   و   موشکی   هایتوانمندی 

  هایگروه   به  آن  از   غرب  ادبیات   در  (که  خود  ایمنطقه
  که حالی در   شده  تحمیل  ،)شودمی   تعبیر  یستیترور
  در   جهانی  هایقدرت  و   ایران   میان  توافقی  هیچ

  نپذیرفته   صورت  راهبردی  تموضوعا  این  خصوص
  تمرکز  اسراییل  ثابت  مالحظات  از   یکی   درواقع،   است.

  موضوع   بر   اوباما   باراک  دموکرات   دولت   و   اروپا 
ً   و  ایهسته   مورد   موضوعات  سایر  از   غفلت  نتیجتا

ً   تهران  با   اختالفی   و   ایمنطقه  هایسیاست  خصوصا
  که   غفلتی  . است  بوده   ایران   موشکی   هایتوانمندی 

  پیگیری   در  ایران  اسالمی  جمهوری  عمل  آزادی  افزایش 
  طول   در  را  تهران  موشکی  و  ایمنطقه  هایسیاست
  دنبال   به   برجام  به   منتهی  ساله  ۲  حدودا  مذاکرات

   .داشت

  تقویت   منظور  به  اسراییل   رژیم  ترتیب،  بدین 
  تهدید   محوریت  با  خود  روانی  جنگ  یمایهدرون 

 
1 the regional source of evil 

  همواره   ایران،   المللی بین  مواضع   تضعیف  و   ایهسته
  جمهوری   ز ا  تصویرسازی  هدف  با   مستمری   تالش

  خود   از  ١منطقه»  شرارت  «منبع  مثابه  به  اسالمی
  چنین   اصلی  هایپایه  است.  داده   نشان

  اسالمی   نظام  طلبیجاه  از:  اندعبارت   ایتصویرسازی 
 منطقه،  در   تهاجمی   رفتار  اسراییل،  نابودی  برای 

  «هالل   ایجاد   یواسطههب   خاورمیانه  کنترل   برای   تالش
 و  ترمهم   و   هانیج   تروریستی  هایفعالیت  شیعی»،

  یبرنامه  موشکی.   یبرنامه  موارد،   سایر   از   مؤثرتر
  و   همواره  تهدید   تریناصلی   عنوان  به  ایران   موشکی 

  اول،   :است  شده  بازنمایی  روش  دو   به   توأمان  طور   به
  اتمی؛   نظامی   ظرفیت   از  الینفک   بخش   یک   عنوان   به

  که   متعارف  تهاجمی  قابلیت   یک  عنوان   به   دوم،
  یحاشیه  هایدولت   اسراییل،  خودخودی به

  منطقه  در  را  آمریکا  نظامی  هایپایگاه   و  فارسخلیج
  اصلی   تهدید  ترتیب،بدین   .کندمی   تهدید 

  معرفی   آن   موشکی»   «توانمندی  ایران،  ایغیرهسته 
  و   نظامی  مانورهای  قبیل  از  آن  شواهد   که  شده

  موشک   پرتاب  هایآزمایش   و  نظامی  هایتوسعه
  همین  رد ).Kam, 2004:157( است آن  یتجد  مؤید

ً   راستا،   ی توسعه  بر  مبنی  تهران  تصمیم  مشخصا
  مستقیم   نظامی   تهدید   عنوان   به   پیما قاره  های موشک
  ایاالت   حتی  و  اروپایی  کشورهای   امنیت  علیه  بالقوه
ً   اسراییل   سیاسی   رهبران   تأکید  مورد   متحده   خصوصا

 ,Netanyahu, March 6(  گرفت می   قرار   نتانیاهو 
2012.(  

  از   تروریست -جهادی   تصویری  ترسیم  همچنین
  و   القاعده  با  آن  یمقایسه   و  اسالمی  جمهوری  رهبران
  بخش   )،Netanyahu ,February 4, 2015داعش(
  طی   اسراییل  سیاسی  رهبران  سناریوپردازی  از  دیگری 

  دو   دارای  را   تروریسم  چنانکه  است   بوده   ها سال   این 
  :کنندمی   معرفی  یکسان  یهاروش   و   اهداف  با   بازو

 یشیعه  ؛ )داعش  و   القاعده (افراطی  سنی
 Public  (  )لبنان  هللا حزب   و  افراطی(ایران

diplomacy video of the Prime Minister’s 
Office, July 1,2015.(  این   در   هااین   بر   عالوه  
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  و   احساسی   هایجنبه  سازیبرجسته  ها،سال 
  به   بخشیمشروعیت   هدف   با  تاریخی  هایقیاس
  اتمی   یبرنامه   سازیمتوقف  ضرورت  و   اضطرار  حس
  نتانیاهو،   بنیامین  است.  بوده  تأکید  مورد  ایران

  گویان سخن   سایر  و  اسراییل  پیشین   وزیرنخست 
  رژیم   به  ایران   سیاسی  نظام  سازیشبیه   از  آویو،تل

  لوکاست هو  ماجرای  تاریخی  تکرارپذیری  و  نازی
 Hirschbeg, November( اندکرده   استفاده بسیار

  هیتلر؛   آدولف   با   نژاد احمدی   محمود   چنانکه   ). 14
  نابودی   هایاردوگاه   با  ایران  ایهسته  تأسیسات

 ;Benn, March 6, 2012(  لهستان؛  در   یهودیان 
Rosenr, April 25, 2012(   حتی   بعدها  و  

  ایران   و  جهانی  هایقدرت  میان  ایهسته   ینامهتوافق
 سازیشبیه١مونیخ»  ینامهتوافق   «   با   ۲۰۱۵  در 

 ,Lieberman, August 5(  است   گردیده  تاریخی 
 ایمؤلفه   چنین  دادن  جلوه  معتبر  راستای  در   ).2016

  های نظرسنجی   اسراییل،  روانی  جنگ  راهبرد  در
  جمله   از  . پذیرفتمی   صورت  اسراییل   توسط   متعددی

  نشان   ۲۰۱۲  آوریل  در   گرفته صورت   نظرسنجی  یک 
 معتقد  درصد)   ۷۴(  اسراییل  مردم   غالب   که  دادمی

  محمود   اختیار  در   اتمی  تسلیحات   که  بودند
  قلمداد   اسراییل  موجودیت   هعلی  تهدیدی  نژاد،احمدی

  در   ).Arutz Sheva poll, April 18, 2012(  شود می
  نشان   مزبور  نظرسنجی  ینتیجه  سال،  همان  آگوست

  که   معتقدند   هااسراییلی   درصد   ۳۷  که   دادمی
  اتمی،   سالح  ساخت  فناوری   به  ایران  یابیدست 
  دوم»   «هولوکاست   تکرار  احتمال   معنای  به   درواقع 
 ).Maariv poll, August 10, 2012( بود  خواهد

  کرد   اذعان   باید   شناسانهآسیب   منظر  از   البته 
  مبتنی   روانی   جنگ  و   هراس  چنین  گیریشکل  یزمینه

  (از   ایران   داخل  تبلیغات  و   شعارها  برخی   را  آن   بر
  و   کشوری  مقامات  برخی  مکرر  تأکیدات  جمله

  برخی   اظهارات  یا  و  اسراییل  محو  آرمان  بر  لشکری

 
ــامـــــهتـــــوافـــــق   ١ ــیـــــننـــ بـــ تـــــوافـــــقـــــی  ــیـــــخ،  مـــــونـــ آلـــــمـــــان   ی 

ــه ،ایـتالـیا و ـنازی ــاس توافق بریـتانـیا و فرانســـــ ی  ـناـمهبود. بر اســـــ
امضا شد،   جنگ جهانی دوم مونیخ که با هدف جلوگیری از بروز

ــال   ــپتامبر ســ ــه، ایتالیا و آلمان در ســ ــورهای بریتانیا، فرانســ کشــ

  هولوکاست)،   انکار  خصوص  در   بلندپایه  مقامات
  رسد می  نظر  به  مثال،  عنوان  به  .ساختمی   فراهم
  موجودیت   علیه  نژاد   احمدی  محمود   رفتار  و   نسخنا
  نفرت   اظهار   الملل،بین  صهیونیسم  و   اسراییل  رژیم

  و  اسراییل به  نسبت  قدس روز  تظاهرات  در  ایرانیان 
  تهران،   در   هولوکاست   نفی   کنفرانس   برگزاری   نیز

  فراهم   اسراییل  برای  اسبی من  تبلیغی  خوراک
ً   ).Barak, December 11, 2006(  ساخت می   نتیجتا

  با   اتمی»   «ایرانِ   مفهوم   شد   گفته  که  گونههمان 
  پنداشته  یکسان   اسراییل»  «نابودی  یمایهدرون 

  چنین   تلفیق  .شودمی  هم  هنوز  البته  و  شدمی
  خطر   رایج  هشدارهای  با  ایپندارییکسان 
  مردم   نی نگرا   میزان  ایران،  نظامی   تهدید   الوقوعقریب 

  باالتر   محسوسی  طوربه   را  اشغالی  هایسرزمین
  اصلی   سیر  خط  این   با  مقابل   نقطه   در   البته  .بردمی

  در   اسراییل رژیم ارشد مقامات  برخی  روانی،  عملیات
  وزیر   باراک،   ایهود   جمله  از   مختلف،   هایمصاحبه

  این   بر  بلومبرگ،  با   مصاحبه  در   اسراییل   وقت   دفاع
  اتمی   یپروژه   اصلی   هدف  که  گذاشتندمی   صحه  گزاره

ً   نه  و  است   بازدارندگی  ایجاد  ایران،   به  حمله  ضرورتا
 ). Barak, Bloomberg, November 2011(  اسراییل

  طراحی  در  اسراییل  های چالش  ٤٫٦
 ایران   علیه روانی  جنگ 

  اسراییل   روانی  جنگ  که  است  داده  نشان  تجربه
  بغرنجی   شرایط  تحت   ایران  اتمی   یبرنامه  علیه

  رویپیش   هایچالش   از  حاکی   که  شده  بندیصورت 
  از   روانی  جنگ  یپروسه  آغاز  از   پس  در   آویوتل

 است:  برجام انعقاد  تا  ۲۰۰۲  تابستان

  داد   نشان  ایران  اسالمی  جمهوری  مورد  نخست،
  بلندمدت   المللیبین   هماهنگ  و  یکپارچه  تالش  که
  یک   ایهسته  هایفعالیت  محدودسازی  منظور  به

  موضوع  برخالف   دیگر، عبارت  به  است.  الزامی  کشور 

آـلمــــاـنی  ۱۹۳۸ ـنواحـی  کــــه  ـکردنــــد  در  ســـــــودت نشــــــــینـتواـفق 
. لیکن این ی خاک آلمان نازی شـود، ضـمیمهچکسـلوواکی کشـور
 .گردد  هیتلر هایطلبیی نیز نتوانست مانع جاهنامهتوافق

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
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ً   رویتک   به  قادر   اسراییل  وریه، س   ایهسته   خصوصا
  تأسیسات   به   نظامی   یحمله   یگزینه   ساختنعملی 
  وجود   نمونه،  عنوان   به  نیست.  و   نبوده  ایران  اتمی

  میان   داخلی   نظرهای   اختالف   یدرباره   هاییگزارش
  اسراییل  نظامی   مقامات  و   آمریکا   سیاسی   رهبران
  بلوف   بیانگر  ایران  به  حمله   عدم  یا  حمله  یدرباره 
  تلقی   ایران   به  اسراییل  نظامی   یحمله  یگزینه   بودن

  با   داخلی  هایمخالفت   این  ترین برجسته  . شودمی
  که   شودمی   مربوط   داگان،  مخالفت  به  حمله  یگزینه

  مخالفت   مرز  تا  سیا،  بر  ریاستش  یدوره   پایان  از  پس
  را   آن  حتی   و   رفت   پیش  نظامی   یگزینه   با  تند

  ). Ravid, July 14, 2015(  نامید  احمقانه»   ای«ایده
  برخی   نظر  از  که  معناست  بدان  این

  برخی   انجام   بدون   ، اسراییلی  هایاستراتژیست 
  علیه   مؤثر  فشار  اِعمال   عملی  امکان  اقدامات،
  ای هسته رفتار تغییر هدف با  ایران  اسالمی  جمهوری 

 اندعبارت   مزبور   اقدامات  از   اینمونه   است.   منتفی   آن
  ایاالت   پشتیبانی   و  المللی بین   مشارکت  جلب  از:

  فشارهای   و   دیپلماتیک  فشارهای  اِعمال   در   همتحد
  ۲۰۰۳  سال   در   (که  آمریکا  نظامی   بازدارندگی   اقصادی،

ً   عراق،   به   پسر بوش  یحمله   جریان   در  و   منتهی   عمال
  نظارت   )،گردید  ایران  ایهسته  هایپروژه   تعلیق  به

  ایران،   اتمی   سیساتتأ  بر  المللی بین   مستمر  و   دقیق
  ایران،   سیاسی  نظام  تضعیف  سناریوی  پیگیری

  یک   به  نیل  منظور  به  دیپلماتیک  مسیر  کارگیریبه
  به   موفق   نظامی  یحمله احتمال   طرح   و   خوب   توافق

 آمریکا. حمایت  با  ایران  تأسیسات

  تهدید   فوریت  و  شدت  از  آویوتل   هایارزیابی   دوم،
  سایر   و  متحده   ایاالت  هایارزیابی   با  ایران   اتمی
ً   اتمی  مذاکرات  در  درگیر  هایطرف   بوده   متفاوت  کامال

ً   اسراییل،  موضع   است.   بعد،   به   ۲۰۱۰  از   خصوصا
 یزمینه  در   ها ایرانی   پیشرفت  که   بوده   این  همواره 

  و   فوری  اقدام  و  پاسخ  ندنیازم  اورانیوم،  سازیغنی 

 
 مخالفت  ،۲۰۰۱  ســپتامبر  ۱۱ از  پس فضــای در رســدبه نظر می  ١

ی نظامی علیه ایران، کمی غیرمنتظره حمله  هرگونه  با  پسر  بوش
ً  رسـیدو باورناپذیر به نظر می  اینکه گفتمان عمومی در خصـوصـا

ســـــــیاســـــــت خارجی ایاالت متحده پس از حوادث مزبور، احیای  

  ها اروپایی   و   هاآمریکایی   کهدرحالی   است.  قاطع
ً   ایران   که   هستند  و   اندبوده   معتقد  یبرنامه   به  فعال
  همچنان   و  نیاورده  روی  اتمی  تسلیحات  یتوسعه

  های تحریم  تأثیرات   ارزیابی   منتظر  بایست می
  وجود   با  نشست.   تهران  علیه  تحمیلی  اقتصادی
  های دولت   و  اسراییل  راهبردی  منافع  میان   شباهت
ً   ایران   اتمی   موضوع  در  متحده  ایاالت  پیشین   (خصوصا
  به   ایران   یابیدست   از  ممانعت   هدف   در   اشتراک
  در  طرفین  میان  اختالفات  ،)ایهسته  نظامی  قابلیت

  و   تهران   با   مواجهه   سازوکار  کارآمدترین  خصوص 
  دبلیو   جرج   : گشتمی  پدیدار   مزبور   هدف  تحقق
ً   اوبا  باراک  و  ١بوش    علیه   نظامی  عملیات  مخالف  قویا
  راهبردی   استقالل   حفظ  یمسأله   روی   و   بودند   ایران 

  اتمی   یپرونده   مدیریت  در   اسراییل   از   متحده  ایاالت 
  شرایطی   چنین  در  .دادندمی   نشان  حساسیت   ایران

  علیه  اسراییل  طرف  از  حمله  هرگونه  است  بدیهی
  دستان  از   را  وضعیت  کنترل   توانستمی   ایران 

  حیث   از  هرچند  کند.  خارج   هاآن   های دولت 
  معتبربودن   و   واقعی   به  نسبت   همواره   استراتژیک

  ران ای  اتمی  تأسیسات  به   حمله  برای  آیوتل  قصد
 ,Perry &Josef(  داشته  وجود   تردیدهایی  همواره

February 5, 2012،(  سنگین  یهجمه   این   با  لیکن 
  به   حمله  در  جدیت  خصوص  در  اسراییل  روانی  جنگ
  متحده،   ایاالت   دولت  مساعد  نظر  از   مستقل  ایران 

  تا   شد   تشدید  نواشنگت  و  آویو تل  دیدگاه   اختالف
  مرز   تا  حتی  را  طرفین  میان  بدگمانی  که  جایی 
  مقامات   نظر  از   نمونه   عنوان   به  .برد  پیش   زنیاتهام 
  سیاسی -اطالعاتی   منابع   اسراییل   رژیم   وقت

  برآوردهای   و  اطالعات  تحریف   دنبال   به  واشنگتن
  بودند   اتمی   بمب  ساخت  برای  ایران   قصد  از  امنیتی

  اسراییل   احتمالی   نظامی  داماق  بتوانند   طریق  این  از  تا
  دهند   جلوه  غیرموجه  را  ایران   تأسیسات  علیه

)Somfalvi, February 27, 2012.(   همچنین  
  آویو تل  توسط  شدهارائه  تاریخی   هایمثال   و  هاروایت 

 و  تروریســتی  هایگروه به پیشــگیرانه حمالت  صــلیبی،  هایجنگ
 کنار در  ایران حتی  و  بود  خاورمیانه  در آن  حامی یاغی  هایدولت

 ق و کره شمالی به عنوان محور شرارت معرفی شد.عرا
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  دو   میان  نظری  اختالف  چنین  بیانگر  واشنگتن  و
  اوباما   دولت  یبلندپایه   مقامات  برخی  است:  طرف

  به   را  عراق   ۲۰۰۳  جنگ  در   گرفتاری   تلخ  یخاطره 
  ارزیابی   اساس  بر  آن  یجرقه   که  جنگی  عنوان

  جمعی   کشتار   تسلیحات  وجود  از   اطالعاتی  نادرست
  که حالی در   ساختندمی   خاطرنشان   شد،   زده   عراق   در 
  اثبات   منظور   به  اسراییل  رژیم   مقابل  ینقطه  در

  نیز   و  ایران  اتمی  نظامی  توان   از   خود  ارزیابی  صحت
  دکترین   ایران،  اتمی   تأسیسات  به  حمله  در   جدیت 

  مأموریت   تکرارپذیری  مبنای   عنوان  به  گورینبن 
  نیز   و   ۱۹۸۱  ژوئن  در   عراق   اوسیراک  رآکتور   انهدام 
  قرار   تأکید   مورد    ۲۰۰۷  در   سوریه  رآکتور   به   حمله

  راستا   این   در   ).Herzog, April 29, 2018(   دادمی
 مستقل  یحمله   برای  اسراییل  توان   و   حق  بر  نتانیاهو

  در   چنانکه  داشت.  تأکید  ایران  به  واشنگتن  یاراده  از
  نوامبر   در  ،١عوودا   تلویزیونی  یبرنامه   با  اشمصاحبه

  حمایت   بدون   تواندمی  اسراییل  که  شد   مدعی  ۲۰۱۲
ً   . کند  حمله   ایران   به  آمریکا   که   گونههمان   «دقیقا
  عراق   به  آمریکا  هماهنگی  بدون۱۹۸۱  سال   در  بگین
  مقامات  این   او،  ادعای   طبق   رو  این  از  و  کرد»  حمله

ً   خود   که  هستند  اسراییل  سیاسی   در   ی تنهایبه   و  رأسا
 Uvda(  گرفت   خواهند  تصمیم  خصوص   این

website, November 5, 2012.( 

  در   اوباما  و   بوش  هایدولت   گرفتاری  دلیل  به  سوم،
  رژیم   هاینگرانی   اقتصادی،  - امنیتی  هایبحران   رخی ب

  . باشد  سفید  کاخ  اول   اولویت  توانستنمی   اسراییل
 ً   فرسایشی   هایجنگ  از  رهایی  جدی  ضرورت  مشخصا

  یک  به ورود  زا   داشتن پرهیز  و   افغانستان   و  عراق   در 
  جهانی   بحران  فراگیرشدن  جدید،  نظامی  درگیر

  خیزش   تأثیرات  آن  از  پس  و  ،۲۰۰۸  سال   از  اقتصادی

 
1 Uvda 

ــنگتن در برآوردهـای اطالعـاتی از    ٢ هرچنـد بعـدهـا خطـای واشـــــ
وجود تســـــلیحات کشـــــتار جمعی در عراق فاش شـــــد، اما در آن 

ی آمریکایی لشــکرکشــی به عراق هازمان از منظر اســتراتژیســت
ی  هــا بــه اهرمی برای نمــایش قــدرت و چــالش در برخی فعــالیــت

ـــته ؛  ۲۰۰۳ی علمی آماد در ی در ایران از جمـله توقف پروژهاهســـــ
ــم ــلیحات اتمی و ی دولت لیبی از پیگیری برنامهپوشـــ چشـ ی تسـ

ــبکـههـاتوقف فعـالیـت ی قـاچـاق فنـاوری المللی بینی مخفی شـــــ

ً   و   عربی)  (بهار   اعراب   گروه  گیریقدرت   و  ظهور   نهایتا
  جدید   جویی مخاطره   از   مانع   داعش،  تروریستی 

  اسراییل  نظامی   یگزینه  با   همراهی   در   متحده   ایاالت 
  موازات   به   نمونه،   عنوان  به   .شدمی   ایران   علیه

  عراق،   بحران  در   هاآمریکایی   بیشتر  هرچه   فرورفتن
  ایاالت   نظامی  عملیات  موفقیت  پایین  شانس  به  باور

  تقویت   تدریج به   ایران   اتمی   ی برنامه  علیه   متحده
  ایاالت   ۲۰۰۷  ملی   امنیت  برآورد   که جایی   تا   شدمی

  نسبت   عمومی  افکار  تند  انتقادات  به  توجه  با   متحده
ً   را   بوش   دولت   عراق،   جنگ   تداوم   به   پایان   به   قویا

 ٢. خواندمی  فرا عراق   بحران  به دادن 

  اوباما   و   بوش   هایدولت   راهبردی   اقدامات  چهارم،
ً   آسیا  غرب   در    . نگرفت  انجام   آویو تل   هماهنگی  با   لزوما

  و   ،خود  جهانی   هاینگرش   اساس  بر   مزبور  هایدولت 
ً   نه   و   کردند  عمل   اسراییل، روانی  جنگ   از   متأثر  لزوما
  این   پذیرفتند،  تأثیری  آن   روانی  فضای  از   هم  اگر

  تصمیمات   نه  و  بوده  تاکتیکی  سطح  در   تأثیرپذیری
  محور   «سخنرانی  محتوای  تحلیل  راهبردی.
  که   داد می   نشان  ،۲۰۰۲  یژانویه   در   بوش ٣شرارت»

  در   جمهوری   ریاست   اول   یدوره  خالل   در   وی   راهبرد 
  حامی   های دولت   و  نامتعارف  تسلیحات   تکثیر  قبال 

  و   نظامی  نیروی  از  استفاده  مبنای  بر  تروریسم،
  است.   شده  استوار  ٤یاغی»   های«رژیم   سرنگونی

  راهبردی   و   مفهوم   چنین  گیریشکل   آنکه   مهم   ینکته
ً   و   ایران   تالش   چهآن   از   جلوگیری  به   آمریکا   مشخصا

 شد، می   خوانده  اتمی،  تسلیحات   به  یابیدست   برای
  رهبران   بر  آویو تل  تأثیرات  از   متمایز  و  مستقل

  دولت   تصمیم  کمااینکه  .افتادمی   اتفاق  واشنگتن
  در   عراق  و   ۲۰۰۱  در   افغانستان  به   حمله  برای   بوش
  اساس   بر   و   اسراییل  رژیم  نظرات  لحاظ   بدون  ،۲۰۰۳

اتمی پاکسـتان زیرنظر عبدالقدیر خان(پدر بمب اتمی پاکسـتان)  
 بدل شد.

3 axis of evil speech 
"رژیم   ٤ (یــــاغی  هــــایمفهوم   "rogue regimesنقطــــه ی  ) در 

ــیــاســــــــت خــارجی آمریکــا بعــد از حوادث     ۱۱کــانونی راهبرد ســـــ
ــپتامبر   ــیاســـت کلی  روند و گرفتقرار می ۲۰۰۱سـ  این خارجی  سـ

ی اول ریاسـت جمهوری جرج واکر دوره در  کمدسـت در را کشـور
 .بود داده قرار خود الشعاعبوش تحت
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  صورت   بوش  خود  یحاکمه   هیأت  هایدیدگاه 
   . پذیرفتمی

  عنوان   به  اوباما  دولت  همراهی  به  پنجم  چالش
  رویکرد   با   موافق  سفید  کاخ   در   مستقر  دولت   اولین

  در   ایران   حق  شناسایی   در  روسیه  و   چین   ها،اروپایی 
  شود می   مربوط   اورانیوم  سازیغنی   گسترش  و  حفظ

  - آویو تل   مواضع  میان  شکاف   تشدید  موجبات   که
  ساخت می   فراهم  خصوص  این  در   را  واشنگتن

)Shimon, 2010: 23-24 .(   در   اوباما،  نرمش   این  
  سنتی   مواضع  حتی  و  اسراییل  موضع  با   شدید   تقابل
  که   داشت  قرار  متحده  ایاالت  پیشین  هایدولت 

  شرطپیش   عنوان   به  را   سازیغنی   تعلیق  همواره
  مطالبه  ایران   با  ایهسته  توافق  هرگونه   حصول 

  دولت   ).Sherman, September 2018(  کردند می
  با   متضاد   سیاسی  رویکرد   و  بینش   اساس   بر  اوباما
  موضوع   حل   وفصلحل  دنبال   به    پسر،   بوش   دولت 
  مشابه   البته  و   دیپلماتیک  ابزارهای   با  ایران   ایهسته

  بود.   اسراییل  روانی   جنگ  از   مستقل   بوش،   دولت   با
  به   اوباما  نوبل،  صلح  یجایزه  اعطاکنندگان  منظر  از

  جمله   از  دیپلماسی  تقویت  برای   هایش تالش   دلیل
  «شروع   عنوان  تحت  تأثیرگذارش  سخنرانی 

 یرابطه  یدرباره   قاهره  األزهر  دانشگاه  در١دوباره» 
  نیز  و  اسراییل -فلسطین  یمنازعه  غرب،   و   اسالم
 Obama, June 5(  ایران  اسالمی   جمهوری   با  رابطه
  بود.  ۲۰۰۹  در   نوبل  یجایزه دریافت   مستحق  )2009

  مخفی   روابط   آغاز   برای   هاتالش   بعد،  به   زمان   آن   از
ً   ایران   دولت  و  متحده  ایاالت   میان  دیپلماتیک   تقریبا

  جزییات  البته  که  کرد  پیدا  استمرار  الینقطعی  طور  به
  کار کهنه  سناتور  ۱۰  و  ایران  یمخفیانه   وگوهایگفت

  بوستون   یروزنامه  توسط  ۲۰۱۱  سال   در  آمریکایی 
 Bender, November(   است   شده   رونمایی  گلوب

  در   اوباما   دولت  نهایی،  تحلیل  در  ).2016 ,26
ً   ایران   قبال   در   خود   دیپلماسی  کارگیریبه   موفق   کامال

 یعمده   بازیگران  اوالً،  توانست  و  شد  ظاهر
  قبال   در  خود  دیپلماسی  کانون  حول   را  المللی بین

  ایهسته  های فعالیت  شتاب  ثانیاً،  آورد،  هم   گرد   ایران 

 
1 New Beginning  

 بر   ثالثاً،  کند،  متوقف  مواردی   در  بلکه  کُند  را  ایران
  تشدید   یا  بروز  از  مانع  ترامپ  دونالد  دوران  خالف
 . گردد منطقه در  آویو تل -تهران میان نظامی  تنش

  ایاالت   موضوعی  تمرکز  عدم  به  ششم  چالش
  عبارت   به  و   اختالفی   موضوعات   یهمه   بر  متحده

  به   .گرددبرمی    ایغیرهسته  موضوعات   از   غفلت  دیگر 
  بر   غربی  هایدولت   تمرکز  به  توجه  با   سخن،  دیگر

  اسراییل   رژیم  ایران،  اتمی   نظامی   یبالقوه   تهدید 
  ایران   اتمی  غیر  تهدیدات  بر  کیدتأ  با  کردمی   تالش

  هایموشک   دقت  و   قدرت  یتوسعه  در   (پیشرفت 
 ایمنطقه هایسیاست  یا سازش یمسأله ،زننقطه

  و   هااروپایی   حساسیت   ، )مقاومت  راهبرد  خصوص   در
  حفظ   موضوع  این  قبال   در   را  متحده  ایاالت  دولت 

ً   چالش   این   .کند   شود می   آشکار  بیشتر  زمانی  خصوصا
  ارتباط   نظیر  ،آیوتل   رژیم  نظر  مد  دیگر  تهدیدات  که

  جهانی   تروریسم  تهدیدات  با   ایران   اسالمی  جمهوری
 ً   که   گرفتمی   قرار  غرب  رویکرد   با   مغایرت  در   کامال

  را   داعش  همانند  تروریستی   هایگروه   و   ایران   تنهانه
  اسالمی   جمهوری  بلکه   دادند،نمی   قرار   کاسه  یک   در
  و   داعش   با   نبرد   در   سیاسی   نظام   یک   عنوان   به   را

  تلقی   نبرد   این   در   غرب  با   مشترک   منافع   دارای
  تهدید   دو  جهانی   هایقدرت   عوض،  در  کردند. می

  به   بایست می   که  بودند   کرده  شناسایی  را  اصلی 
  طرف   یک  در  برخیزند:  هاآن   با  مقابله  به  فوریت

  ایران  اتمی تأسیسات علیه اسراییل احتمالی یحمله
  دو   هر  البته  که  ایران  اتمی  یبرنامه  دیگر  طرف  از  و

 بود.  رفع قابل  ایران  با  اتمی  قراداد طریق  از تهدید

 

 پیشنهاد و گیرینتیجه ٥
  است:   اصلی   هدف  سه  دارای  اسراییل  روانی   جنگ
  اسالمی  جمهوری مقامات دادن قرار تأثیر تحت اول،
ً   و  ایهسته  رفتار  تغییر  برای   وادارسازی   خصوصا

  میز   پشت   بیشتر  هرچه  امتیازات  اعطای   به  تهران
  اختالف   مورد  دیگر  موضوعی   هایحوزه   در  مذاکرات
  و  مقاومت، محور از  حمایت موشکی، هایی (توانمند
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 ) برجام مذاکرات پایان  تا برنامه  افشای از(  ایران  ایی هسته راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه روندپژوهی. سلیمانی رضا

  دوم،   اسراییل)؛-اعراب  سازش  روند  یمسأله
  به  برای  سفید  کاخ  مقامات  متقاعدسازی

  های تحریم   و   سیاسی  فشارهای  حداکثررساندن 
  دادن   جلوه  معتبر  سوم،  ایران؛  علیه  اقتصادی
 واشنگتن مقامات منظر در نظامی  یحمله  سناریوی 

- سیاسی  فشارهای   ابزار  شکست  صورت   در   تهران  و
  اسالمی   جمهوری  ایهسته  رفتار  تغییر  برای   اقتصادی

  به   تحقیق  این  از  حاصل  ینتیجه  به  عنایت  با  .ایران
  علیه   اسراییل   رژیم   روانی   جنگ  با  تقابل   منظور

  برخی   ایران   اسالمی  جمهوری  ایهسته   هایفعالیت
 است:  طرح قابل پیشنهادها و الزامات

  تاکتیکی  اختالفات  انگاریجدی  ٥٫١
 غرب   -اسراییل میان  واقعی 

  اندازی راه  و   طراحی   از  اسراییل   اصلی   هدف  تاکنون
  از   که   بوده   آن  ایران  اتمی   یبرنامه  علیه   روانی   جنگ
  تهران   علیه  فشار  اهرم  عنوان   به  متحده  ایاالت 

  دو   گرفتن  درنظر  با   روانی  کارزار  این  کند.  استفاده
  تفاوت   است:   برخوردار  خاصی   پیچیدگی  از  مسأله،
  از   متحده  ایاالت  و  اسراییل  میان  هاظرفیت   و  قدرت

ً   و   آغاز  برای  را  اسراییل  الجرم  که  سویک    خصوصا
ً   ایران  به   نظامی  یحمله   یک  تداوم  به  نیازمند  کامال
  از   آویوتل   نگرانی   و  ؛داردمی   نگه  متحده  ایاالت 

  به   واشنگتن،  با   استراتژیکش   روابط  افتادن  خطربه
 اسراییل، امنیت تأمین در   حیاتی یؤلفه م یک  عنوان

  ضمن   شود می   پیشنهاد اساس  این   بر  دیگر. سوی  از
  در   روشی  و  تاکتیکی  اختالفات  مطلق  نفی  از  پرهیز
  و   آویو تل   مقامات  رویکرد  در  ایران  مهار   یشیوه

  بلندمدت   عمومی   دیپلماسی  بر  تکیه  با  واشنگتن،
 ً   و   مادی   های هزینه  ،ایرسانه   دیپلماسی   خصوصا
  و   منافع  برای  اسراییل  هایسیاست  گزاف  معنوی
  شمال   و  آسیا  غرب  در  متحده  ایاالت   ملی  امنیت
  چنین   فرضپیش   .گردد  سازیبرجسته  آفریقا

  البی   باالی   قدرت  پذیرش   من ض  که   است   آن  راهبردی
  منافع  آمریکا،  ایخاورمیانه  خارجی  سیاست  در   آیپک
 منطقه  در   اسراییل  رژیم  منافع  و   متحده  ایاالت  ملی

 
1 rational actor 

 ً ً   که  مواردی  در   و  نیستند  همپوشان   کامال   یک   معموال
  و   سو   یک  از   اسراییل   در   طلبجنگ   افراطی   دولت 
  در   وگوگفت   و  دیپلماسی  خواهان  و  دموکرات  دولتی
  از   توانمی  گیرند،می   قدرت   دیگر  سوی   از  آمریکا
  اختالفات   حتی  مواقعی  در   و  تاکتیکی  واقعی  شکاف

  پیشبرد   جهت   در   واشنگتن  و   آویو تل  میان   راهبردی 
 . کرد برداری بهره  کشور  ملی منافع ؤثرترم هرچه

  مثابه به ایران هویت   از گیری بهره  ٥٫٢
   منطقی بازیگر

  یچهره   سازیمخدوش   برای  ییلاسرا  تالش  رغمعلی 
  و   اوباما  دولت  ،ایهسته  مذاکرات  جریان   در  ایران

  جمهوری   نظام   جهان،  هایقدرت   سایر  رهبران
  عنوان   به   و   ١منطقی   بازیگر  یک   عنوان   به  را  اسالمی
  غرب   امنیتی  های بحران   و   مشکالت  حل  راه  از   بخشی 

  با   مبارزه  در  همکاری  ظرفیت   دارای  جمله  از  آسیا
  روند   به  کمک  به  مندعالقه  تروریستی،  هایگروه

 نظیر  کشورهایی  در  دموکراتیک  و  مؤثر  سازیدولت 
  ای منطقه  نوین   نظم   در   عراق   و   یمن   افغانستان،

  و   مذاکرات  منطق  توضیح،  این  با   . کردندمی   قلمداد
 ً   به   پایبندی   در   ایران   اسالمی  جمهوری   منطق  خصوصا

  عدم   در   متحده   ایاالت   منطقیبی   و   برجام   توافق
  المللی بین   قراداد  این  به  ترامپ  دولت  پایبندی
  سیاست  مؤثر  پیگیری  برای  ؤثریم  عامل  تاکنون
ً   المللیبین   ٢مثبت»  سازی«چهره    میان   در  خصوصا
  ست سیا  .است  بوده   چین  و  روسیه  ها،اروپایی 
  دیپلماسی   و   راهبرد   دیگر   های جنبه  در   منطقی

  تا   گرفته  داعش  با   تقابل  از   ایران   اسالمی  جمهوری
  تأمین  برای  ایفرامنطقه  و  ایمنطقه  هایهمکاری 

  فارس   خلیج   هایآب   در   انرژی   ترانزیت   جهانی   امنیت
  . است  پیگیری  و   رصد  قابل  نیز  فارس   فراخلیج  حتی   و
  راهبرد   با   تقابل  در   مؤثر  راهبرد  یک   وصف   این   با

  رسمی   دیپلماسی   که   است  آن   اسراییل   روانی   جنگ
  جمهوری   واقعی  یچهره   یارائه  خدمت   در  ایرسانه  و

  به   بندیپا  و  فعال   بازیگری  مثابه  به  ایران   اسالمی
   گیرد. قرار برجام)  جمله ی(از المللن یب یقراردادها 

2 face making 
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 ) برجام مذاکرات پایان  تا برنامه  افشای از(  ایران  ایی هسته راهبرد جنگ روانی و تهدید نظامی اسراییل علیه برنامه روندپژوهی. رضا سلیمانی

  از ناشی   یمذاکره  تصور اصالح  ٥٫٣
  اسراییل  احتمالی یحمله   از هراس 

 آمریکا  یا
 جنگ  منطق  در  چهآن  گذشته  یتجربه   اساس  بر

  دولت  وقت مقامات دادن تن موجب اسراییل روانی
  در   و   سطح   کاهش  و   مستقیم  مذاکرات   به   اصالحات 

 ایهسته   یبرنامه   ابعاد  برخی  سازیمتوقف   مواردی
  به   نظامی   یحمله   گزینه  پنداشتن  جدی  گردید،

ً   ایران  اتمی  تأسیسات   و   ذهنیت  تأثیر  تحت   خصوصا
  آمریکا   حمله   تکرار  احتمال   به  نسبت  تهدید  احساس

  است.   بوده  ،۲۰۰۳   در   عراق   به  حمله  از  پس   ایران  به
  تهدید   شدنعملی   احتمال   از  ترس  دیگر،  سوی  از

  های قدرت   ایران،  علیه  اسراییل  نظامی
ً جهانی   بعدها   حتی   و   اروپایی)  تروئیکای   (خصوصا
 ترسریع هرچه   اِعمال   به  پیش  از  بیش  را  اوباما  دولت

  انزوای   تحمیل  و  اقتصادی  سنگین   فشارهای
  رهبران   متقاعدسازی   هدف  با  تهران،  به   المللی بین

  وادار  متحده  ایاالت با  مستقیم یمذاکره  به   به ایران 
  حکم   در   را  آن   دقتی کم   قدری  با   بتوان   شاید   که   کردمی

  پذیرش   از   پس  بار  دومین  برای١زهر»  جام  «نوشیدن
  توضیح،   این  با   کرد.  قلمداد  بود   ۵۹۸  ینامهقطع

  اصلی   علت  که  شرایطی  در  مذاکره  هر  است  بدیهی
  و   روانی   جنگ   فشار  تحت  دولت   هراسِ   آن،   آغاز

 
1 drink the cup of poison 

ولین بار، حسـن روحانی رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم  ا  ٢
ــهریورماه   ۳همدان در تاریخ   ــای   ۴۰یعنی   ۹۴شــ روز بعد از امضــ

ــاره به این توافق گفت: «امروز بعد از تالش  ماه  ۲۳برجام با اشـ
ــمـا و دیپلمـاتـمذاکره ــط فرزـندان انقالبی شـــــ هـای  ی پیگیر توســـــ

ــما به نقطه ــایهای  قهرمان شـ ــتیم سـ ــیدیم که توانسـ ــوم  رسـ ی شـ
ــور   ــر مردم برداریم. امنـیت واقعی را ـبه این کشـــــ جـنگ را از ســـــ

ــه هیأت دولت در تاریخ     ۹۵تیرماه   ۲۳بازگردانیم». وی در جلســ
ــد بر اینکــه یکی از  ــأکی ت ــا  (اولین ســـــــــالگرد امضـــــــــای برجــام) ب

ی تهدید از ســــر مردم بود،  های برجام برداشــــتن ســــایهموفقیت
ی ایران در شـــــــورای امنیت، در چارچوب فصـــــــل دهگفت: «پرون

هفتم منشــور ســازمان ملل قرار داده شــده بود که زمینه را برای 
ی نظــامی بــه ایران آمــاده کننــد و حتی در این زمینــه بــه  حملــه

تفاهم هم رسـیده بودند. مذاکرات توانسـت بهانه برای تهدیدات 
ــی، حقوقی و فنی ما را برای جهانیان   ــیاســـ را برطرف و قدرت ســـ
ــکـار کنـد.» روحـانی در دیـدار نوروزی بـا جمعی از کـارگزاران   آشـــــ

  طرف   گرفتن  قرار  جز  ایثمره   شود،  قلمداد  اقتصادی
  امتیازگیری  جایگاه  و  باالتر موضع  در  مقابل  اطراف  یا 

  مخابره   شرایطی،   چنین  در  داشت.  نخواهد   نامتعارف
 با  گذشته  یدهه   دو  طی   داخلی  هایپیام   یا  پیام

  یا   «جنگ»  میان  انحصاری  سازیدوقطبی   محتوای
  عمال   «مذاکره»  با   «معیشت»  پیوندزدن  و  اکره»«مذ

  اسراییل  روانی  جنگ  راهبرد  شدن  کارساز  خدمت  در 
  دوراهی   خصوص  در  افکنیهراس   است.  گرفته  قرار

  کشور   اجرایی  مقام  باالترین  توسط  مذاکره/جنگ
  متعدد   هایمصاحبه  در  برجام   مذاکرات  در   دخیل
  به   نکته  همین   رسدمی  نظر  به   و   است  رصد  قابل

  متحده   ایاالت   و   اسراییل  روانی   جنگ   توفیق   هایی، تن
  عدم   صورت   در   نظامی   یحمله  بودن   جدی   القای   در   را

  بزرگ   هایقدرت   به  تهران  امتیازدهی   عدم   یا   تعدیل
 ً   اثبات   به  اروپا  تروئیکای  و  متحده  ایاالت  خصوصا

  در   روحانی   حسن  مثال   عنوان   به   .رساندمی
  را   روانی   جنگ  پیام   همین  خود   متعدد  اظهارنظرهای 

  دنبال   آن  از   پس  هم  و   برجام  انعقاد  از  قبل  هم
  ایجاد   ضمن   شودمی   پیشنهاد  ترتیب،  این  به  ٢. کردمی

  یحمله   یگزینه   با  مواجهه  نوع   یدرباره   داخلی  اجماع
  دولت   و   اسراییل  رژیم  روانی   عملیات  در   نظامی
  روی   هایگزینه  «تمام  خصوص   در   متحده  ایاالت
  اقناعی   و   توجیهی   کار   رسمی   اظهارنظرهای   در   ٣میز»

  کشور   ایرسانه   و   نظامی  های استراتژیست   توسط

ــتگاه  ۱۴ور در تاریخ  های مختلف اجرایی کشـــ نظام و مدیران دسـ
ــاه   ــه   ۹۶فروردین م ــا در برجــام این بود ک نیز گفــت: «هــدف م

ــایـه ــور برداریم و همچنین زنجیر  ســــــ ــر کشـــــ ی تهــدیـد را از ســـــ
ــوع نقش تحریم های ظالمانه و تحمیلی را پاره کنیم.» این موضــــ

رئیس جمهور در دوازدهمین  ــاتی  مهمی هم در تبلیغــات انتخــاب
ایفا   ۹۶ر اردیبهشــــــت ماه ی انتخابات ریاســــــت جمهوری ددوره

ــتان قزوین در  کرد. به عنوان مثال، روحانی در اجتماع مردم اســــ
با اشــاره به انتخابات گفت:«اســاس   ۹۶اردیبهشــت ماه   ۳تاریخ 

ــت ـکه آـیا می ــر این اســـــ خواهیم دو مرتـبه تـقاـبل ـبا  بحـث بر ســـــ
ــایه ــده و ســـ ــور برگردد؟ یا جهان آغاز شـــ ــوم جنگ به کشـــ ی شـــ

ــای تعامی ــازنده را با جهان ادامه  مل عزتخواهیم فضـــ مند یا ســـ
ــم؟.»( ــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.farsnews.ir/news/14000217000703/

3 All options are on the table. 
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  گاهی   و   متفاوت  صداهای  تا  پذیرد   صورت
  خصوص   در  مقابل  طرف   برای   ایکنندهدلگرم 

  اجرایی   نخبگان   روی   روانی   جنگ   فضای  اثربخشی
 نگردد. مخابره 

  لفاظی  میان هوشمندانه   تفکیک ٥٫٤
  برای واقعی   یاراده  و اسراییل  رژیم 

 حمله
  میان   مشترک   اصلی   هایمهارت   از   یکی 

  عملیات   ریزانبرنامه   و   نظامی  هایاستراتژیست 
  درواقع   و   ١تهدید»  «اعتبار   تشخیص  روانی،

  اساس   این   بر  است.   نظامی  تهدید   یک   اعتبارسنجی
  حفظ   شامل  حیاتی  یمقوله   دو  بایست می

  و   سو  یک   از  دفاعی   روزبه  و  لحظهبه   هایتوانمندی 
  واقعی   جنگ  یاراده   و  روانی   جنگ  میان  تمایزگذاری 

  در   رود.  پیش  یکدیگر  با  توأمان  طور  به  دیگر  سوی  از
  روانی   عملیات  خصوص  در  نکته  دو  ذکر  راستا،  این

   بود: خواهد  اگشراه ایران نظامی  تهدید در  اسراییل

  فراموش   نباید   راهبردی  حیث   از  اینکه  اول   ینکته
  ) ۱۹۸۱(   عراق   رآکتورهای   به  اسراییل  یحمله   میان   کرد 

  ایران   به  احتمالی  یحمله  و  )۲۰۰۷(   سوریه  رآکتور  و
  برای   اسراییل  تمهیدات  دارد:   وجود   جدی   تفاوت   یک 

ً   سوریه   و   عراق   به   حمله   شد   آماده   سری   طور   به  کامال
ً   ایران  به  حمله  تهدید   گفتمان  کهدرحالی    علنی   کامال

 یتجربه   درواقع،  است.  یافته  توسعه  و  شده  بیان
  عراق   و  سوریه  اتمی  تأسیسات  به  اسراییل  یحمله
  شکل   به  را  حمالت  این  اسراییل  رژیم  که  داد   نشان
  داده   صورت  قبلی   لفاظی   یا   تهدید  بدون   و  گیرانهغافل

  در   پیشینی  روانی   عملیات  یا   قبلی   اعالم  گونههیچ   و
  اینکه   ضمن  لذا  .است  نبوده  کار   در  مورد  دو  این
  احتمالی   یحمله   هرگونه  مقابل  در   بایست می

  را   دقیق  و  مؤثر  پدافندی  وضعیت   غافلگیرکننده،
  روانی   جنگ  سنگین  یهجمه  مرعوب  نباید  کرد،  حفظ

  ایاالت   به   و  شد  ایران   به   حمله  خصوص  در   آویوتل
 یادامه   در   اروپایی   تروئیکای   یا  آمریکا  متحده

 
1 validity of threat 

  امتیاز  هاتحریم   رفع   مذاکرات  و   برجام   احیای   مذاکرات
   . داد

  در   نظامی  تهدید  گفتمان  حفظ  اینکه   دوم  ینکته
 زمان هم   طور  به  ایران،  علیه  اسراییل  روانی  عملیات

  اسالمی   جمهوری  از  حداکثری  امتیازگیری  منظور  به
  مذاکرات   و   مقاومت  ای،منطقه  معادالت  در   ایران 

  در   واشنگتن  از  امتیازگیری  و  طرف  یک  در  ایهسته
  در   اسراییل   رژیم   منافع  حداکثری   تأمین   جهت 

  آن   از   و   منطقه  در  ایران  ایهپراکسی   با  مواجهه
  تشدید   به  واشنگتن  مقامات  متقاعدسازی  تر،مهم

  رفع   فضای  تقویت  و   ایجاد  از  جلوگیری   و   هاتحریم 
  اسراییل  مستقل و جانبهیک   اقدام ترس  از هاتحریم 

 رو،این   از  .گرددبرمی   دیگر  طرف   از   ایران   به حمله  در 
  همواره  خصوص  این  در  اسراییل  روانی  عملیات  چنین

  سازیمرعوب   )۱(  است:  داشته  دوگانه  کاربردی
  در   حداکثری  امتیازدهی  جهت   اسالمی  جمهوری
 )۲(  ای؛هسته   هایفعالیت   و  ایمنطقه  معادالت
  تشدید   و   تسریع   به   واشنگتن  مقامات   واداشتن
  علیه   اقتصادی   و  سیاسی  تنبیهی   اقدامات  هرگونه 

 ای،هسته   موضوع  سه  در  ایران  اسالمی   جمهوری
   .موشکی توسعه و اینطقهم تحوالت 

  رسمی  اظهارنظرهای از  پرهیز  ٥٫٥
 اتمی   هولوکاست یالقاکننده 

  تاریخی   یواقعه   با  ایران  اتمی   یبرنامه  سازیمعادل 
  های تصویرسازی   از  بخش  تریناصلی   هولوکاست،

  میان   در   اسراییل  رژیم  روانی  عملیات  و   احساسی 
  جمهوری   اتمی   یبرنامه  علیه  خود   مردم،  یعامه

ً   البته  که  شودمی   قلمداد  اسالمی   در   جایگاهی   لزوما
  چنین   انتقال   .ندارد  غربی  جوامع   و   هادولت   میان
  اتمی   یبرنامه  مخرب  پیامدهای  از  آوررعب   هایپیام 

  ماجرای   تکرار  احتمال   و   یهودیان  حیات  برای  ایران
  تصویرسازی   نوعی  تهران،  اتمی  ابزار  با  هولوکاست 

  افکار   میان  در  را  نگرانی  و   اضطراب  با   همراه  احساسی 
  آمریکایی   عمومی   افکار  از   بخشی   و  اسراییل  عمومی
  نظر   به   وجود،   این   با  .کندمی   و   کرد می   تشدید 
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  روانی   جنگ  در   رویکردی   چنین   تأثیرات  رسدمی
  . است  بوده  ناچیز  غربی  هایدولت   سایر  بر  اسراییل
ً   چنینیاین  محدود  های روایت   بنابراین   یدرباره   عمدتا

  بینش   دارای  که  است  مؤثر  کشورهایی   عمومی  افکار
  با   مشترک   مفهومی   هایچهارچوب   و   فرهنگی 

ً   که  روستاین   از   و   هستند  هااسراییلی    لزوما
   ندارد.  جهانی عمومی افکار  میان در  مقبولیتی

  یگزاره  بندیصورت   بستر  رسدمی   نظر  به
  از   متأثر  یهودیان   علیه  ایران»   اتمی  «هولوکاست 

  دهم   و  نهم  دولت  مقامات  رسمی   اظهارنظرهای   برخی 
ً   و   ارشد  مقامات  برخی  و  نژاد احمدی   محمود  خصوصا

  رژیم   موجودیت   تهدید   درخصوص   پاسداران   سپاه

  مقام   در  باشد.  هولوکاست  یواقعه  انکار  و  راییلاس
  توصیه   ای،گزاره  چنین  با  تقابلی  حل  راه  یارائه
  محو   خصوص   در   هابینیپیش   یا   اظهارنظرها   شود می

  فکری   نخبگان  به  اسراییل  رژیم   موجودیت  امحای  یا
  سپرده   لشکری)  و  کشوری   مقامات  از  اجرایی(اعم  نه  و

  ظرفیت   از   مؤثر  یگیربهره   راستا،  این   در   شود. 
  محافل   و   پژوهشی  و   مطالعاتی  مراکز  فکر،  هایاتاق

  جغرافیای  یحوزه   و   ایران  داخل  غیرحکومتی  ایرسانه
  هایدولت   و  باشد  مفید  تواند می   اسالم   جهان  تمدنی 

  موجودیت   تهدید  پیوندزدن  در   را  یلاسرای  رژیم
  حیث   از   ایران   اتمی   یبرنامه   با   اسراییل   و   یهودیان 

 نماید.  سالح خلع  تبلیغاتی  و روانی 

 

 فارسی منابع
  (تابستان   نصراللهی  اکبر  و   هادی  دعوتی،البرزی 

  مؤثر   هایپیشران   و  روندها   «تحلیل  ) ۱۳۹۷
  آینده»،  سال   ۵  در   سیما   و   صدا   خبر   بر

  سال   ،ارتباطی  هایپژوهش   ینامهفصل
  : ۹۴)۹۴  (پیاپی ۲  یشماره   ،وپنجمبیست 

۱۲۷-۱۰۳ . 

  در   «ایران  )۱۳۸۸  (زمستان  محمدحسین   حافظیان،
 منطقه»،  یآینده  روندهای   خاورمیانه:

- ۷۸  :۵  یشماره  ،مرکزی  اوراسیای  مطالعات
۶۱. 

  و  حسین  دهقان،  ابراهیم؛ حاجیانی،  حسین؛ مینایی،
  «تعیین  )۱۳۹۵ (تابستان   جعفرزاده   فروزنده
  ا .ج  دفاعی   دیپلماسی   اصلی   های پیشران 

  »،المللیبین   و  ایمنطقه  سطوح  در  ایران
  ، ۱  یدوره   . دفاعی  پژوهیآینده  ینامهفصل

 . ۷- ۲۶ : ۱ یشماره
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