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 مقدمه
گیری توافق میان ای، رژیم صهیونیستی در راستای جلوگیری از شکلدر طول مذاکرات هسته

ها که در مرحلۀ پذیرش ای انجام داد. این تالشهای آشکار و پنهان گسترده، تالش5+1ایران و 

باعث اختالفات ، بلکه به نتیجه نرسیدنه تنها برجام در آمریکا نیز ادامه یافت، در مجموع 

اظهارات مقامات اسرائیلی با وجود این، ای میان این رژیم و ایاالت متحده آمریکا شد. سابقهکم

 برای خود جدی برجام را تهدیدی دهد رژیم صهیونیستیهای کارشناسان نشان میو تحلیل

ضع و رفتار ضمن اشاره به مودر این نوشتار،  مقابله با آن را کنار نخواهد گذاشت.داند و می

توافق برخورد آن با این  سناریوهای محتملبه ای و برجام، این رژیم نسبت به مذاکرات هسته

 شود.در آینده پرداخته می

 

 برجام شکستهای ناکام برای تالشو اسرائیل 
 تا ایهسته مذاکرات شدنزمان علنی از ،برجام نسبت به اسرائیل خصمانه موضع و مخالفت

 که «بد توافق. »شد تکرار بارها رژیم، این وزیر نخست ،نتانیاهو بنیامین سوی از برجام، پذیرش

 و منطقه اسرائیل، امنیت» و «ودرمی پیش شدنایهسته سمت به ترسریع ایران» آن موجب به

                                                                                                                                        
 اسرائیل مسائل کارشناس  
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البته . است بوده ایهسته توافق علیه نتانیاهو اظهارات ثابت محور ،«کندمی تهدید را جهان

 و احزاب هایدیدگاه با ایهسته توافق قبال در ،گرایان اسرائیلرهبر راست ،نتانیاهو موضع

 توافق به آنکه از بیش نیز مسئله این و داشت تفاوت حدودی تا دیگر این رژیم نهادهای

 واشینگتن و آویوتل رابطه مورد در اسرائیلی نخبگان نگرانی به باشد، مربوط ایهسته

 گراچپ احزاب و رژیم این جمهوررئیس از اعم ،اسرائیل مختلف نهادهای اگرچه .گرددبرمی

 رویداد یک عنوانبه ایهسته توافق مخالف لیکود، همچون گراییراست احزاب با همسو

 را رویداد این به نسبت ،لیکود حزب رهبر ،نتانیاهو رویکرد اما ،بودند ایران به مربوط سیاسی

 اروپایی متحدان با همچنین و آمریکا با هاتنش تعمیق نگران ؛ چوندادندمی قرار انتقاد مورد

 ،رو این از .بودند شدن توافق گسترش یافت،ای و نهاییکه در پی مذاکرات هسته اسرائیل،

 ضدیت نخست؛: به پیش رفت محور دو بر ایهسته توافق مقابل در هایاسرائیل موضع

ساختار  از طریقاعمال فشار  بر و داد نشان را خود آمریکا با تنش در که ،توافق با گرایانراست

 مخالفت دوم؛و  تأکید داشت جلوگیری از پذیرش و اجرای توافقسیاسی آمریکا برای 

 در آمریکا ویژهبه خود متحدان با اسرائیل خارجی هایتنش گسترش از که ،توافق با روهامیانه

 ،آن پی در و سفید کاخ به نزدیک و دوستانه روابط را توافق با مقابله راه تنها و هراس بود

  .کردمی معرفی ایران قبال در آمریکا رویکرد تغییر برای نرم فشارهای اعمال

 خطوط ،آمریکا کنگره در ایهسته توافق اسرائیل در راستای رد هایتالش ناکامی از پس

 ماه نتانیاهوآبان دیدار در آشکار صورت به که ،شد وارد رژیم این سیاسی مشیخط به جدیدی

تصمیم کاخ سفید  ناگزیرانه پذیرش جدید، مشیخط این کانونی نقطه .یافت بازتاب آمریکا از

شکاف  کهویژه به ؛استمانده دولت اوباما ها در چند ماه باقیمدیریت تنش برای تالش و

ایران و  ایهسته توافق مورد در هاآن مختلف مواضع پی در آمریکا یهودیان ایجادشده میان

، ضرورت هواخواه اسرائیلدولت اوباما و یهودیان  وفادار بهدر قالب یهودیان  هاآنرویارویی 

. کردایجاب میبیش از پیش ، چند به صورت ظاهری و سطحیرا، هر بازسازی روابط این دو

یاسی همسو با این روند با تالش برای دستیابی به امتیازات نظامی و نیز البی با نخبگان س البته

ه تراشی در اجرای برجام همراه بودویژه کنگره برای مانعاسرائیل در نهادهای مختلف آمریکا به

، منوط استای ایران آن در قبال توافق هسته اسرائیل در پی انجام چیزی که ،با این حال. است
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که ؛ ستریکابه خروج تیم کنونی مستقر در کاخ سفید و جایگزینی با رئیس جمهور جدید آم

 آغاز شده است. شمارش معکوس برای آن

 

 برجام برابراسرائیل در  احتمالی هایگام
 از دوره شانزدهمین صهیونیستی در  رژیم نظامی اطالعاتی سازمان رئیس هالیوی هرتسی

 مقامات از تن 0522 حضور با( ژوئن 11 تا11) از خردادماه اواخر در کنفرانس مهم هرتزلیا که

 از اعم جهان سراسر از نمایندگانی نیز و تجاری و اقتصادی اجتماعی، نخبگان رژیم، این ارشد

شد، موقعیت  برگزار فلسطین بخشآزادی سازمان نیز و عربی کشورهای آفریقا، اروپا، آمریکا،

 که ،ایران شیعیان: یمهست مواجه گروه دو با اسالم جهان در ما»»گونه توصیف کرد: ایران را این

 به حمله به فکر همچنان اند،آورده دست به ایهسته توافق پی در که مشروعی جایگاه رغمبه

 رهبری سعودی عربستان توسط که ،گراعمل سنی کشورهای ،مقابل در و هستند اسرائیل

 «.است گیریشکل حال در اسرائیل با همسویی در ایفزاینده صورتبه هاآن منافع و شوندمی

: گفت و کرد نگرانی ابراز برجام از پس ایران دیپلماسی مشروعیت مورد در همچنین وی

 اما ،افتاد تأخیر به سال چند تا مشترک اقدام جامع برنامه سایه در ایهسته ایران تهدید اگرچه»

 آن روند اگرچه که تفاوت این با ،است خود ایهسته برنامه گسترش حال در همچنان ایران

 میز به ایران که حال: »افزود وی«. است برخوردار المللیبین مشروعیت از اما ،است شده کندتر

 همچنان کهحالی در ،است کرده پیدا دست دیپلماتیک مشروعیت به شده، آورده مذاکره

 و اسالمی جهاد حماس، نظامی بودجه از درصد 12 و خواندفرامی نابودی به را اسرائیل

  «.کندمی تأمین را اهللحزب

ای توافق هسته نسبت بهآینده اسرائیل  به احتمال زیاد محور رویکرداظهارات فوق که 

را برجام اسرائیل همچنان  که ،جمهوری اسالمی ایران استنکته مهم دربارۀ  اینمؤید است، 

داند، از این رو به دنبال ممانعت از پیشرفت برجام و مقابله با اجرای آن برای خود می یتهدید

حل تمرکز بر دو راه ، احتماالًخواهد بود. این رژیم برای حصول اطمینان از شکست برجام

کردن اجرای برجام. حمله نظامی محدود به ایران یا اقدامات غیرنظامی برای فلج ؛خواهد داشت

 کرده کار آن روی بر هامدت ،خود راهبرد نهایی نقطه عنوانبه اسرائیل که ایران به مینظا حمله
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 از یکی، 1سادات-از کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی بگین، سینگر ماکس تعبیر به بود،

 آن برای بازگشتی گفت توانمی اطمینان با که ،است رژیم این «رفتهدست از هایفرصت»

 تواندمی ؛نخست .دارد ایران با مقابله برای راه سه اسرائیل» نویسد:می. وی نیست متصور

 ؛دوم. دهد قرار کار دستور در را نتاستاکس یویروسحمله  همچون مخفی هایعملیات

 و ببرد پیش ایران اسالمی جمهوری نظام براندازی برای را اقدامات از ایمجموعه تواندمی

 عمیقاً»گوید در مورد حمله نظامی، سینگر می. «سازد عملیاتی را ایران علیه نظامی حمله ؛سوم

 برای آن ایهسته تأسیسات به مؤثر زدنضربه و ایران به حمله فرصت که اعتقادم این بر

 عمل ایران برابر در یحفاظ منزلهبه توافق از دیپلماتیک حمایت زیرا ،است رفته میان از اسرائیل

 در اسرائیل مطمئناً. است بخشیدهبهبود  توجهیقابلشکل به را ایران دفاعی سپر و کندمی

 هر در. شد خواهد مواجه غربی کشورهای و آمریکا جدی مخالفت با ایران به حمله صورت

 .«باشد بارفاجعه اسرائیل برای تواندمی ایران به حمله ،صورت

عملی رژیم صهیونیستی در قبال  ابزارترین مهم حل دوم، راهدر حال حاضررسد نظر میبه

به را برای  یانتخابات ریاست جمهوری آمریکا بستر مناسبایران خواهد بود؛ به ویژه آنکه 

 مقامات با محرمانه گفتگوهای ،بر این اساسفراهم خواهد کرد.  رساندن نتایج آن حداکثر

صورت مشروط اسرائیل به ،بر اساس آن که «دوگانه یراهبرد» ایجاد مورد در سفید کاخ جدید

و  کرده بیشتر ایران بر را فشارها عمل،اما در  ،مورد پذیرش قرار دهد ای ایران را توافق هسته

شروط پذیرش آن را به مقامات آمریکایی تحمیل کند، مهمترین اقدام اسرائیل در مرحله پس از 

گران همسو با و تحلیلکه مورد تأکید کارشناسان  ایمسئله ؛انتخابات آمریکا خواهد بود

 افکنیو تداوم تفرقه اروپا اتحادیه فشارهای افزایش. ضمن اینکه اسرائیل قرار داشته است

که اسرائیل از آن به مثابه یکی از مهمترین  ،عربستان و ایران ویژه در روابطبه ایمنطقه

 برد، از دیگر ابعاد این راهبرد خواهد بود. دستاوردهای کنونی خود نام می
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