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سیاس��ت همواره فضایی از رقابت و تالش برای دس��تیابی به منابع محدود بوده اس��ت .این امر در فضای
بینالمللی اهمیت دوچندانی پیدا میکند ،زیرا بازیگرانی که در حال رقابت هستند ،به واسطه برخورداری
از امکان��ات متف��اوت از یکدیگر ،س��طوح مختلفی از قدرت را در اختیار دارند .س��طوح مختلف قدرت،
حدود چانهزنی و دس��تیابی به منابع را تعیین میکند و جایگاه کش��ور را در نظام بینالمللی ،ارتقا داده و یا
تنزل میبخشد .بر اساس این اصل تغییرناپذیر ،هر کشوری که بتواند امکانات خود را در چارچوب اصول
پذیرفتهشده بینالمللی تبدیل به منابع قدرت کرده و چانهزنی قدرتمندتری را عرضه کند ،به جایگاه باالتری
دس��ت یافته و موقعیت خود در ابعاد مختلف را مس��تقل از خواس��تههای دیگران و بر اساس آنچه منافع و
مصالح داخلی است ،تثبیت خواهد کرد .در مقابل ،کشوری که نتواند در چارچوب اصول فراگیر بینالمللی
منافع خود را دنبال کند ،در نهایت وادار به پذیرش برنامهها و گزینههای بازیگران خارجی خواهد ش��د که
بدون تردید منافع ملی در این گزینهها ،جایگاهی نخواهد داشت.
تواف��ق هس��تهای ایران با قدرتهای بزرگ ،یک��ی از مهمترین رویدادها در عرص��ه تبدیل امکانات به
منابع قدرت و چانهزنی در موضع برابر و در قالب اصول نهادینهش��ده بینالمللی ،طی چند دهه گذش��ته تا
کنون بوده اس��ت .نظارت جامع مقام معظم رهبری بر چگونگی پیشرفت و پیشبرد مذاکرات و تالش قابل
مالحظه مقامات دیپلماتیک کش��ور ب��رای تحدید مطالبات طرفهای خارج��ی در مقابل خطوط قرمز و
خواستهای مورد نظر تهران ،موجب شد در نهایت ،توافق بیشترین انطباق ممکن را با خواستهها ،منافع
و مصالح ملی کش��ورمان داشته باشد .پذیرش موقعیت ایران در موضعی برابر با طرفهای مذاکرهکننده به
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ویژه پس از موج ایرانهراسی و تبعات ناشی از آن همچون توده سنگین تحریمهای اقتصادی ،نقطه قوت
انکارناپذیری در توافق هس��تهای به ش��مار میآید .ضمن اینکه علم و آ گاهی مذاکرهکنندگان از مناس��بات
مذاکره و اصول پذیرفتهشده بینالمللی موجب شد مطالبات ایران در چارچوب همان اصول تعریف شود و
طرفهای مذاکره چارهای جز واگذاری امتیازات برحق ایران را نداشته باشند.
عالوه بر ماهیت توافق هس��تهای و روندی که در پی آن ای��ران و قدرتهای بزرگ در قالب بازی برد-
برد به توافق رس��یدند ،تأثیرات این توافق بر مناس��بات منطقهای و بینالمللی ،موضوعی مهم برای ارزیابی
جایگاه این رویداد اس��ت .بررس��ی این مسئله که توافق هستهای چه تغییرات و تأثیراتی را بر موقعیت ایران
در قبال دوس��تان و دش��منان خارجی ایجاد کرده ،یکی از گامهای بس��یار مهم برای دستیابی به رویکردی
راهبردی و مؤثر در سیاس��ت خارجی کش��ورمان است .در این میان ،تبیین تأثیرات توافق هستهای بر رژیم
صهیونیستی به عنوان مهمترین دشمن خارجی جمهوری اسالمی ایران ،از اهمیت باالیی برخوردار است.
رژیم صهیونیستی از جمله بازیگرانی است که به دلیل دشمنی دیرینه با نظام جمهوری اسالمی و پیشبرد
برنامههای مختلف بر ضد منافع ملی ایران ،رویدادهای مرتبط با توافق هستهای ایران را دنبال کرد و برنامههای
بسیاری را برای شکست آن در دستور کار قرار داد .موضع به شدت خصمانه اسرائیل در قبال توافق هستهای،
پس از آغاز مذاکرات تا کنون از س��وی مقامات ارش��د این رژیم ،بارها تکرار شده است .آنها همواره در تالش
بودهاند با عناوین مختلف از جمله تش��بیه ایران به آلمان نازی ،جامعه بینالمللی را علیه توافق هس��تهای ایران
بس��یج کنند« :دموکراسی نمیتواند چش��مان خود را بر دیکتاتوریهای جهان که به دنبال گسترش نفوذ خود
هستند ،ببندد .قبل از آغاز جنگ جهانی دوم ،جهان تالش کرد از نازیها دلجویی کند و به هر قیمتی شده
آنها را آرام کند ،اما نتیجهای وحشتناک به دست آمد ...همان گونه که نازیها برای نابودی تمدن و قوم یهود
و پاکسازی نژادی تالش کردند ،ایران نیز به دنبال گسترش کنترل بر منطقه و پس از آن نابودی دولت یهودی
است» (« .)Zoa, 10291703توافق بد» که به موجب آن «ایران سریعتر به سمت هستهایشدن ،پیش میرود»
و «امنیت اس��رائیل ،منطقه و جهان را تهدید میکند» ،محورهای ثابت اظهارات مقامات رژیم صهیونیس��تی
علیه توافق هستهای بوده است .با توجه به اینکه اعتراضهای رژیم صهیونیستی به توافق هستهای ایران پس
از گذشت بیش از یکسال ،همچنان ادامه دارد ،سؤال این است که برجام چه تأثیری بر جایگاه ایران در قبال
رژیم صهیونیستی گذاشته که تقبیح و مانعتراشی در مسیر اجرای آن از سوی این رژیم ،همچنان تداوم دارد؟ به
عبارت بهتر برجام چه دستاوردهایی را برای ایران و چه پیامدهایی را برای رژیم صهیونیستی در دارد؟
ای��ن مقاله نش��ان خواهد داد که توافق هس��تهای ایران راهبرد س��همرحلهای اس��رائیل مبن��ی بر تحریم
اقتصادی ،منزویس��ازی سیاس��ی و تهاجم نظامی را که از سال  2011در عرصه عملی در پیش گرفته شد،
مختل کرد و در مقابل ،روابط ساختاری این رژیم را با متحدان و حامیان بینالمللی خود ،از هم گسسته و
شکافهای سیاسی داخل اسرائیل را تعمیق بخشیده است.
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راهبرد سهمرحلهای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران

خصومت و دشمنی رژیم صهیونیستی با مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران از آغاز انقالب تا کنون همواره
وجود داشته است .حمایت انقالب ایران از جنبشهای آزادیبخش و حقوق ملت فلسطین و شکلگیری
جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل با محوریت ایران ،مهمترین ستونهای خصومت راهبردی و ایدئولوژیک
ایران و رژیم صهیونیستی بودهاند .اگرچه خصومت اسرائیل در قبال انقالب اسالمی ایران در قالب اقدامات
خصمانه متعدد ،بارها خود را نش��ان داده ،اما این رژیم در چند س��ال اخیر ،فصل جدیدی از دشمنیهای
خود را در قبال کشورمان رونمایی کرده است.
رژیم صهیونیستی از سال  2011به بعد یک راهبرد جدید را بر پایه فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران بنیان
گذاشت و مرحله جدیدی از تقابل در برابر ایران را در دستور کار قرار داد .بر اساس این راهبرد ،تأکید اسرائیل بر
دس��تیابی ایران به بمب هس��تهای ،باید احساس تهدید را در میان کشورهای اروپایی ،آمریکا و حتی همسایگان
ای��ران ایجاد میکرد ،به گونهای که در پی آن تحریمهای اقتصادی و فلجکردن ش��ریانهای مالی ،اخراج از دایره
دیپلماس��ی بینالمللی و در نهایت ،حمله نظامی به ایران از س��وی بازیگران مهم بینالمللی با ش��رکت و هدایت
اسرائیل در دستور کار قرار میگرفت .اسرائیل از پیشبرد این راهبرد سه هدف عمده را دنبال میکرد :نخست؛ تقابل
ایران -اس��رائیل به تقابل نظام بینالملل با ایران تبدیل ش��ود ،به گونهای که هزینه مقابله با ایران از دوش اس��رائیل
برداشته و میان سایر بازیگران تقسیم میشد .دوم؛ تمرکز ایران از مبارزه با اسرائیل و حمایت از ملت فلسطین خارج
ش��ده و مسائلی همچون چگونگی جبران هزینههای اقتصادی و سیاسی جای آن را میگرفت .سوم؛ این شرایط
بستری را مهیا میکرد که همگرایی بیشتری میان اسرائیل با بازیگران فضای بینالمللی به وجود آید؛ مسئلهای که
جایگاه قابل مالحظهای در سیاست خارجی این رژیم دارد .اسرائیل برای این منظور دو اقدام مبنی بر تصویرسازی
و اجماعسازی را در دستور کار قرار داد :در گام اول تالش کرد جمهوری اسالمی ایران را بخشی از تهدید امنیت
نظام بینالملل معرفی کند .در این قالب ،جمهوری اسالمی ایران به مثابه بازیگر حامی تروریسم و خشونت و در
مقابل ضد آزادی و حقوق بش��ر ،معرفی و به صورت گس��ترده اعالم شد که ایران به دنبال بمب هستهای ،به عنوان
مهمترین هدف خود به منظور نابودی ملتهای دیگر از جمله یهودیان است .اگرچه در دهههای پیش نیز اصول
انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران خارج از ماهیت اصلی خود معرفی میشد ،اما آنچه اسرائیل در این مرحله
توانست به عنوان گزینه جدید برساخته کند و آن را مقبول جلوه دهد ،ایجاد فضایی از تهدید مستقیم ،قریبالوقوع
و جبرانناپذیر در قبال امنیت بینالمللی بود .بر این مبنا ،اسرائیل ادعا میکرد ایران با فعالیتهای هستهای که خط
قرمز پذیرفتهشده و همهشمولی در عرصه بینالمللی به شمار میآید ،امنیت دولتها و ملتها را در معرض تهدید
قرار داده اس��ت .بررس��ی سخنرانی مقامات ارشد این رژیم و نیز متون س��ازمانها و البیهایی که به عنوان بازوی
اجرایی اسرائیل ،در آمریکا و اروپا فعالیت دارند ،نقش این رژیم را در برساختهکردن این تصویر از ایران به روشنی
بازتاب میدهند .به عنوان نمونه ،نخس��توزیر رژیم صهیونیستی در یکی از سخنرانیهای خود در سپتامبر 2011
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ادعا کرد« :جامعه بینالملل باید مانع دس��تیابی ایران به تس��لیحات هستهای شود زیرا صلح جهانی و خاورمیانه
در معرض تهدید جدی قرار گرفته اس��ت»( .)Israel national news, 149593وی همچنین در س��خنرانی خود در
س��ازمان ملل در س��ال « 2012تهدید ایران هستهای را فقط برای اسرائیل ندانس��ت و آن را تهدیدی جهانی
خواند که میتواند امنیت جهان را با خشونت و نفرتی که میگستراند ،نابود کند .وی ایران و القاعده را یکی
دانس��ت و گفت دس��تیابی ایران به سالح هس��تهای مانند آن اس��ت که القاعده به این سالح دست پیدا کرده
باشد» ( .)Washington Post, 2012.09.27این موضع از سوی سازمانها و البیهای بزرگ صهیونیستی نیز
به شدت تکرار میشد .جالب آنکه این سازمانها به دلیل آنکه بخشی از ساختار کشوری به شمار میآیند که
در آن مشغول به فعالیت هستند ،ادعاهای خود را نه تنها در حمایت از اسرائیل بلکه در حمایت از منافع ملی
مردم و یهودیان آن کشور معرفی میکردند .از این رو ،مواضع آنها در میان الیههای مختلف اجتماعی از تأثیر
بیشتری برخوردار است .کمیته یهودیان آمریکا یکی از سازمانهای فعالی است که با ادعای حفظ منافع مردم
آمریکا ،نسبت به تهدید جهانی ایران هشدار میداد و تصویرسازی از ایران را دوشادوش اسرائیل پیش برد.
دیوی��د هریس ،رئیس این س��ازمان در یکی از س��خنرانیهای خود خطاب به م��ردم آمریکا میگوید:
«برنام��ه ای��ران تهدید عمیق منطق��های و جهانی را در بر دارد .باید برای توقف این کش��ور اقدامات عملی
سازندهتری را در دستور کار قرار داد» (.)AJC, 12483555
بس��تر تصویرسازی ایران در قالب «تهدید برتر جهانی» ،برای اسرائیل به گونهای شده بود که هر گونه
موضع ایران در مقابل مسائل مختلف ،حتی اظهارات داخلی مسئوالن سطوح میانی نظام نیز دستاویز این
رژیم برای هشدار در مورد امنیت بینالملل و تالش برای افزایش فشارها بر کشورمان میشد .نقطه قوت
اسرائیل در این فضا ،استقبال و پذیرش دیگر بازیگران از جمله آمریکا و اروپاییها از این ادعاها بود.
در گام دوم ،اس��رائیل ت�لاش ک��رد رویکردهای بینالمللی را به س��مت اجماع در مورد س��ه مرحله مورد
نظر خود یعنی تحریم ،اخراج و حمله نظامی علیه ایران پیش برد و به عبارتی ،رویکرد واحدی را بر اس��اس
مقاصد خود ،در بس��تر بینالمل��ل ایجاد کرده و آن را با ضمانتهای اجرایی مختل��ف ،تثبیت کند .از این رو،
البی سازمانهای صهیونیستی در آمریکا و اروپا با سیاستگذاران ،اعضای پارلمان و مقامات ارشد کشورها
در کنار دیدارها و فش��ارهای دیپلماتیک مقامات اس��رائیلی بر دیگر کشورهایی که در دیدارهای دو و چندگانه
نمود داشت ،موجب تصویب بسیاری از تحریمهای اقتصادی و انزوای دیپلماتیک علیه ایران شد .تحریمهای
عم��ده اروپ��ا علیه ایران و نیز تحریمهای بخش انرژی و بانک مرکزی ،در پی این هدف اس��رائیل جنبه عملی
پیدا کرد .آیپک به عنوان مهمترین س��ازمان و البی صهیونیس��تی در کنگره آمریکا در بیانیه  9نوامبر  2011خود
نوشت« :آمریکا باید بانک مرکزی ایران را تحریم و از اقدامات مشابه در سطح بینالمللی حمایت کند .بانک
1
مرکزی ایران کلید مالی این کش��ور برای دس��تیابی به سالح هستهای اس��ت» ( .)AIPAC, 2011.11.10آیپک
1. American Israel Public Affairs Committee
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در به جریانانداختن این الیحه نقش مهمی ایفا کرده بود و در همان روزی که الیحه تحریم بانک مرکزی از
س��وی سناتورها ارائه داده شد ،از این امر ابراز خرس��ندی کرد« :آیپک الیحهای مبنی بر تحریم بانک مرکزی
ایران که امروز توس��ط  92س��ناتور امضا شد را تحسین و از س��نا قدردانی میکند ...بهرغم تالش برای توقف
ایران در مسیر هستهایشدن ،این کشور همچنان به درخواست بازرس ی آژانس پاسخ منفی میدهد و با شتاب
به دنبال افزایش سانتریفیوژهای خود است» (.)Think progress, 2011.8.9
تالش اسرائیل به منظور ترغیب کشورهای بیشتر برای اعمال فشار بر ایران ،به تدریج روابط دیپلماتیک
ش را جایگزین روابط دوستانه مبتنی بر احترام متقابل کرد .از این رو ،تنشهای
را نیز تحت تأثیر قرار داد و تن 
کالمی و رفتاری به دنبال تحریمهای سیاسی در روابط ایران و کشورهای دیگر گسترش یافت و روابط ایران
محدود به برخی کش��ورهای خاص ش��د که البته منافع چندانی برای کش��ورمان در بر نداشت .این در حالی
بود که اس��رائیل و س��ازمانهای وابسته به آن ،همچنان دیگر کش��ورها را به اعمال فشارهای بیشتر ترغیب و
تالش میکردند ایران را از دایره روابط دیپلماتیک بینالمللی خارج سازند .به عنوان نمونه ،آلن ژوپه وزیر امور
خارجه فرانسه که به دنبال تحریم بانک مرکزی از سوی لندن ،به ترغیب اتحادیه اروپا برای اعمال فشارهای
بیشتر بر ایران پرداخت ،از سوی اسرائیل و سازمانهای فراملی صهیونیست ،بارها مورد قدردانی قرار گرفت:
«ما از فرانس��ه برای موضع درس��ت خود در مقابل برنامه هس��تهای ایران س��پاسگذاریم و با وی همصداییم
که اتحادیه اروپا باید فش��ارهای خود را بر ایران بیش��تر کند تا انزوای ایران به صورت کامل به وقوع بپیوندد،
فش��ارهای اقتصادی و دیپلماتیک مطمئنترین راه برای انزوا و شکس��ت ایران اس��ت» (.)AJC, 12487299
پذیرش دومینویی تحریمها و کاهش روابط دیپلماتیک کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران ،موجب کاهش
چش��مگیر و حتی قطع کامل روابط کش��ورمان بهرغم وجود منافع اقتصادی با این اتحادیه ش��د .از این رو
اسرائیل و متحدان سازمانی آن تا حدود زیادی توانستند ایران را از داشتن یک دیپلماسی مؤثر و همسو با منافع
ملی کشور ،محروم نمایند .اتحادیه اروپا که میتوانست به عنوان یکی از اهرمهای تعادل بینالمللی در مقابل
آمریکا برای ایران نقشآفرینی کند ،مهمترین هدف اسرائیل در این چارچوب به شمار میآمد.
اس��رائیل راهبرد خود را به دو گام تحریم و منزویس��ازی ایران محدود نس��اخت و به تدریج تالش کرد
بس��تر را ب��رای مرحله نهایی و مورد نظر خود یعنی گزینه نظامی مهیا نمای��د .گزینه نظامی ،به عنوان گزینه
روی میز که آمریکا در مورد آن بارها موضع گرفت ،نقطه نهایی راهبرد اسرائیل بود .این رژیم از گزینه نظامی
روی میز که آمریکا ادعا میکرد در صورت اصرار ایران برای س��اخت س�لاح هستهای از آن استفاده خواهد
کرد ،پا را فراتر نهاد و حمله پیشگیرانه علیه ایران را وارد ادبیات سیاسی خود کرد .ادعای حمله پیشگیرانه
اسرائیل علیه ایران به جایی رسید که آمریکا متحد دیرین این رژیم را نیز به واکنش واداشت .رویترز در این
باره نوشت« :باراک اوباما به صراحت اعالم کرده که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است .وی
در عین حال به نخستوزیر رژیم صهیونیستی هشدار داد که هیچ حملهای را در وضعیت فعلی در دستور کار
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قرار ندهد ...نتانیاهو تأکید کرده بود که میخواهد به اقدام اس��رائیل برای مواجهه با تهدیدی که میخواهد
اسرائیل را از روی نقشه زمین پاک کند ،احترام گذاشته شود .نتانیاهو در دیدار با اوباما تالش کرد وی را به
شدت عمل در مورد برنامه هستهای ایران وادار کند» (.)Reuters, 82108520120302
واش��نگتنپس��ت نیز این مس��ئله را که اس��رائیل به دنبال اجماع حداقلی آمریکا و کشورهای اروپایی
برای حمله یکجانبه به ایران اس��ت ،در مقاله مفصلی با عنوان «اولتیماتوم نتانیاهو به ایران در مورد س�لاح
هس��تهای» به روش��نی تش��ریح کرد« :نتانیاهو در شش ماه گذشته تالش بس��یاری کرده تا حمله یکجانبه
به ایران را توجیه کند .مقامات اس��رائیلی بارها اعالم کردهاند نمیتوانند کش��وری هس��تهای را که متعهد به
نابودی اسرائیل است ،بپذیرند.)Washington Post, 2012.09.27( »...
در دورهای که اسرائیل تالش داشت مرحله سوم راهبرد خود را عملی کرده و به بهانه فعالیتهای هستهای،
هدف دیرینه خود را مبنی بر تغییر رژیم در ایران پیاده س��ازد ،مذاکرات ایران و قدرتهای بزرگ وارد بس��تر
جدیدی ش��د .انتخابات ریاس��ت جمهوری و تغییر تیم مذاکرهکننده ایرانی از یک سو و مهمتر از آن حمایت
رهبر معظم انقالب از مذاکرات ضمن تأکید ایشان بر موضع برابر با طرفهای مذاکره و احترام به حقوق ایران،
موجب شد امیدواری برای دستیابی به نتیجه در فضای بینالمللی به صورت چشمگیری شکل بگیرد .در این
میان محرمانه نگاهداشتن مذاکرات ،نخستین ضربه را به پیکر رژیم صهیونیستی ب ه رغم اعتراضهای متعدد
این رژیم نسبت به این مسئله وارد کرد .با پیشرفت مذاکرات هستهای ،راهبرد سهمرحلهای اسرائیل بدون آنکه
به هدف نهایی خود که تغییر نظام سیاسی در ایران و در پی آن فروپاشیدن جبهه مقاومت بود ،به حالت تعلیق
درآمد .با وجود این در تمام طول مذاکرات ،مقامات ارش��د این رژیم برای شکس��ت مذاکرات تالش کردند.
سخنرانیهای نتانیاهو علیه جمهوری اسالمی ،دیدارهای دیپلماتیک با کشورهای اروپایی ،البیهای فشرده
با سیاس��تگذاران ،سخنرانیهای تحریککننده در س��ازمان ملل و کنگره آمریکا ،از جمله اقداماتی بود که
اسرائیل برای ممانعت از توافق هستهای انجام داد .ب ه رغم این اقدامات ،سرانجام در  24تیر  1394سندی با
عنوان برنامه جامع اقدام مشترک از سوی وزیر امور خارجه ایران و شش قدرت بزرگ جهانی امضا شد و ایران
توانست الگوی جدیدی از تعامل و تفاهم را در مناسبات بینالمللی پایهگذاری کند.
برجام و شکست راهبرد سهمرحلهای

با امضای نهایی توافق هستهای ایران ،سه ضلع مثلث راهبردی اسرائیل یعنی تحریم ،انزوای دیپلماتیک و حمله
نظامی ،مفهوم خود را از دست داد .همانطور که گفته شد ،یکی از پایههای اساسی راهبرد رژیم صهیونیستی
ایجاد تحریمهای س��اختاری علیه ایران بود .با نهاییش��دن برجام ،روند تداوم و افزایش تحریمهای اقتصادی
علیه ایران متوقف شد؛ مسئلهای که اسرائیل بارها از آن به عنوان یکی از پیامدهای جبرانناپذیر توافق هستهای،
نام برده اس��ت .اس��رائیل بر ای��ن امر تأکید دارد که اخت�لال در روند تحریمها ،تقویت موقعی��ت ایران را در بر
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خواهد داشت« :یکی از نگرانیهای عمده مطرحشده توسط اسرائیل این است که توافق با برداشتن تحریمهای
سازمان ملل همراه خواهد بود که این مسئله نقشآفرینی ایران را تا حدود زیادی افزایش خواهد داد .اینکه ایران
پس از توافق قویتر از پیش شود ،اسرائیل را به شدت نگران کرده است» (.)Cherian, 2015.08.12
صهیونیس��تها ادعا میکنند که «پیامدهای اقتصادی توافق همچون لغو تحریمها ،ورود مقادیر قابل
مالحظه نقدینگی به کشور و گسترش معامالت اقتصادی موجب تثبیت موقعیت ایران میشود .بدین ترتیب،
امکانات بیش��تری برای حمایت از حزبالله لبنان و گروههای مقاومت در اختیار ایران قرار خواهد گرفت؛
ضمن آنکه امکانات اقتصادی ایران ،بدهبستانهای اقتصادی با سایر کشورهای منطقه را در چارچوب منافع
ایران ،مهیاتر خواهد کرد .از این رو ،این مسائل به صورت مستقیم و غیرمستقیم منافع اسرائیل را با تهدید
مواجه خواهد کرد» (.)Zoa, 2015.08.10
اخت�لال در رون��د تداوم و افزایش تحریمها ،برای اس��رائیل به منزله برونرفت ای��ران از بحرانهای داخلی
بوده و خودبهخود مانع دس��تیابی اس��رائیل به اهداف مورد نظر در راستایبیثباتی داخلی ایران میشود؛ ضمن
اینکه تقویت جبهه مقاومت در منطقه از جمله دستاوردهای اجتنابناپذیری است که اسرائیل بارها با ادعای
«گس��ترش نیروهای تروریس��تی» نسبت به آن هشدار داده است .با این حال ،آنچه این رژیم را اینگونه نسبت
به توقف روند تحریمها حساس کرده ،تنها این جنبه از مسئله نبوده است؛ کما اینکه ب ه رغم مشکالت و موانع
اقتصادی بیش��مار ،رویکرد اقتصاد مقاومتی و نیز راهکارهای دیگری که ایران در پیش گرفته بود ،میتوانست
اقتصاد کش��ور را برای مدت قابلمالحظهای س��رپا نگاه دارد .ضمن اینکه در سالهای قبل ایران از وضعیت
اقتص��ادی قابلقبول��ی برخوردار بوده اس��ت .بنابراین ،رونق اقتص��ادی به تنهایی نمیتواند اس��تدالل عقلی
پذیرفتهشدهای در مورد نگرانی و خشم اسرائیل از توافق باشد .در واقع ،یکی از مهمترین مسائلی که اسرائیل
از تواف��ق هس��تهای ایران و تغییر در س��اختار تحریمها به عنوان شکس��ت و «توافق تاریخی ب��د» ،یاد میکند،
بازگشتناپذیری تحریمهای ساختاری است که اسرائیل سالها برای ایجاد آن تالش کرده بود .اسرائیل توانسته
بود ساختار نهادینهشدهای از تحریمها را در مقابل ایران ساماندهی و با اجماعی که پشت آن به وجود آورده بود،
تثبیت نماید .از این رو ،تزلزل در این ساختار حتی اگر با گذر زمان توأم باشد ،به معنای ویرانی آن بوده و امیدی
به بنای مجدد آن نیست .میخائیل هرزوگ این مسئله را به روشنی بیان میکند« :از نظر اسرائیل آنچه برای ایران
به عنوان اجبار مؤثر عمل کرد و موجب مذاکره ش��د ،تحریمهای قوی بود که علیه ایران به اجرا درآمد .ضمن
اینکه ستوان فقرات این رویکرد ،گزینه نظامی معتبری بود که در قبال ایران به صورت آماده روی میز قرار داشت.
اسرائیل معتقد است برجام هر دو اضطرار ایران را از میان برداشته است .در مورد نخست یعنی تحریمها ،برجام
بسیار مبهم عمل کرده و به نظر میرسد بخش قابل توجهی از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ،آمریکا و
اروپا برداشته خواهد شد .برداشتن تحریمهایی که سالها برای ایجاد آنها تالش شده ،نگرانی اسرائیل را منجر
شده است .آن هم در شرایطی که تمایل بینالمللی برای ارتباط و بده بستان با ایران از سوی بازیگران بینالمللی
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بسیار افزایش یافته است .همچنین ،از دیدگاه اسرائیل ،یکی از مهمترین ویژگیهای تحریمها اجماع بینالمللی
بوده که پشت آن قرار داشته است .این در حالی است که پس از برداشتن آنها ،اجماع بهدستآمده نیز از میان
ً
میرود و حتی در صورت تصمیم برای بازگشت آنها ،اجماع قبل از تحریمها بازگشتناپذیر است؛ مخصوصا
اگر بازیگران به بازارهای ایران هجوم برده باشند و در آن منافعی را برای خود تعریف کنند که در این صورت ،هر
گونه اجماع برای بازگشت تحریمها با مشکالت و موانع بسیار همراه خواهد بود» (.)Herzog, 2015: 4
توافق هس��تهای عالوه بر چش��مانداز اقتصادی قابلقب��ول برای ایران ،یکی دیگ��ر از ضلعهای مثلث
راهبردی اسرائیل را متوقف کرد .خروج ایران از انزوای دیپلماتیک ،یکی دیگر از مهمترین پیامدهای برجام
برای رژیم صهیونیس��تی به ش��مار میآید .جیمز فالوس این مسئله را منطبق با آنچه واقعیت ذهنی مقامات
صهیونیس��تی میداند ،به خوبی تبیین میکند .وی مینویس��د« :آنچه مایه ترس و هراس اس��رائیل اس��ت،
شکس��ت توافق در پی تقلب ایران نیست ،بلکه اس��رائیل از موقعیت جدید ایران بیمناک است؛ از اینکه چه
اتفاق��ی خواهد افتاد اگر توافق با موفقیت پیش رود و چه تغییراتی در منطقه به وقوع خواهد پیوس��ت وقتی
ایران اهرمهای دیپلماتیک و روابط قوی بینالمللی را به دست آورده باشد» ( .)Fallows, 2015.08.13وی در
بخش دیگری از مطالب خود به نکتهای اشاره میکند که نه تنها شکست حصارهای دیپلماتیک به دور ایران
را در پی برجام ،نشان میدهد ،بلکه به صورت آشکاری بر اعتبار این فرضیه که برجام موقعیت ایران را در برابر
اسرائیل تقویت کرده است ،میافزاید؛ ضمن آنکه تأمل در آن ،هدف اساسی اسرائیل از راهبرد سه مرحلهای
علیه ایران و دلیل مقابله این رژیم با توافق هس��تهای را نیز تصریح میکند .وی مینویس��د« :آنچه استدالل
عقلی اسرائیل و نیز کشورهای مخالف توافق ایران همچون عربستان و ترکیه است ،این است که ایران مسلح
هستهای ضعیف بسیار کمخطرتر از ایران قدرتمند اقتصادی و دیپلماتیک بدون سالح هستهای است».
شکست نهایی راهبرد سهمرحلهای اسرائیل در قبال ایران ،در قالب پذیرش ایران به عنوان کشوری با
قابلیت انجام فعالیتهای هستهای رقم خورد .اینبار این رویداد را «مشروعیت هستهای» میخواند و در
این باره مینویسد:
«به جای اصرار برای برچیدن تمام امکانات غنیس��ازی اورانیوم در ایران ،به همان ش��یوه که در لیبی انجام
شد ،مشروعیت بینالمللی برای اعطای مقیاس بزرگی از زیرساختهای هستهای از جمله هزاران سانتریفیوژ به
ً
ایران داده شد ،ضمن اینکه در چارچوب این توافق ،تمام اجزای اصلی برنامه هستهای ایران تقریبا دستنخورده
ابقا ش��ده است ...قطعنامه  1696شورای امنیت در جوالی  2006که به موجب آن ایران باید تمام فعالیتهای
غنیس��ازی را تعلیق کند و نیز خواست بینالمللی مبنی بر برچیدن تأسیس��ات هستهای که همواره بر آن تأکید
میشد نیز نادیده گرفته شد» .وی میافزاید« :پذیرش ایران به عنوان کشور در آستانه هستهایشدن که با تأکید
اوباما بر حمایت از «نقش مس��ئول ایران در منطقه» همراه ش��د ،نش��انههای خروج ایران از انزوای دیپلماتیک
است که به طور چشمگیری تغییر توازن قدرت در منطقه را موجب خواهد شد» ( .)Inbar, 2015.07.15اسرائیل
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چارچوبی را که در لوزان برای برجام تأیید ش��د ،مشروعیتبخش��یدن به جایگاه ایران به عنوان کشور در آستانه
هستهایشدن میداند .به عبارت دیگر« ،از نظر اسرائیل با رویهای که ایران در قالب برجام طی کرده ،سرانجام
حتی موفق به دس��تیابی به مجوز برای تولید تس��لیحات هستهای خواهد شد که این مس��ئله در درازمدت برای
اس��رائیل تهدید امنیتی عمیق را ایجاد خواهد کرد ( .)Herzog, 2015: 3اس��رائیل به خوبی به این مس��ئله واقف
است که دستاوردهای برجام برای ایران ،بلندمدت خواهد بود؛ مسئلهای که این رژیم را به مانعتراشی بر سر راه
اجرای برجام کشانده است .در این باره ،میخائیل ویلنر به مناسبت سالروز امضای برجام در مطلبی مینویسد:
«یکی از نگرانیهای مهم نتانیاهو این است که توافق هستهای ایران را به سمت مشروعیت بینالمللی سوق دهد
که پیامدهای آن تا سالها ادامه خواهد داشت» (.)Wilner, 2016.07.08
حمل��ه نظامی به ایران که اس��رائیل به عنوان نقطه نهایی راهبرد خ��ود مدتها بر روی آن کار کرده بود،
به گفته ماکس س��ینگر یکی از «فرصتهای از دس��ترفته» این رژیم اس��ت که با اطمینان میتوان گفت
بازگش��تی برای آن متصور نیس��ت« :به صورت عمیقی بر این اعتقادم که فرصت حمله به ایران و ضربهزدن
مؤثر به تأسیس��ات هستهای آن برای اسرائیل از میان رفته ،زیرا حمایت دیپلماتیک از توافق به منزله نوعی
ً
حفاظ برای ایران عمل میکند و سپر دفاعی ایران را بهبود قابلتوجهی بخشیده است .مطمئنا اسرائیل در
صورت حمله به ایران با مخالفت جدی آمریکا و کشورهای غربی مواجه خواهد شد .در هر صورت ،حمله
به ایران میتواند برای اس��رائیل فاجعهبار باشد» ( .)Singer, 2015.07.19از این رو ،در شرایطی که ایران به
عنوان کش��وری که فعالیتهای هس��تهای خود را در چارچوب اهداف تعیینش��ده ادامه میدهد-حتی به
صورت کنترلشده -تالشهای اسرائیل برای ایرانهراسی هستهای نتیجهای جز شکست نخواهد داشت؛
مسئلهای که بنیان راهبرد سهمرحلهای این رژیم را از ریشه فروپاشید.
گسست در روابط ساختاری اسرائیل و حامیان

یک��ی از بارزترین پیامدهای برجام برای رژیم صهیونیس��تی گسستهش��دن روابط س��اختاری ب��ا آمریکا بود.
همس��ویی و انطباق حداکثری اهداف این دو دوس��ت و متحد راهبردی دیرینه طی جنگ س��رد تا کنون ،یکی
از روندهای بدیهی در مناس��بات بینالملل بوده اس��ت .اهمیت این مسئله برای اس��رائیل به گونهای است که
در کنفرانس هرتزلیای  ،2015روابط راهبردی با آمریکا مهمترین دارایی سیاس��ی و امنیتی اس��رائیل در حوزه
بینالمللی خوانده شد .از این زاویه است که کارشناسان مؤسسه تحقیقات امنیت ملی اسرائیل ،توافق هستهای
ایران را در ذات خود تهدید برای اس��رائیل به ش��مار آوردند ،زیرا پیامد آن «گسترش اختالفهای موجود میان
اس��رائیل و آمریکا» بوده اس��ت ( .)Aljazeera, 2015.04.14اگرچه این اختالف در ابتدا محدود به کاخ س��فید
و مقامات حاکم در اسرائیل بود و در چارچوب قهر سیاسی مقامات دو طرف خود را نشان میداد ،اما برجام
ابعاد آن را وارد مرحله جدیدی کرد .با افزایش احتمال نهاییشدن توافق هستهای ایران و سخنرانی نخستوزیر
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رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا ،اختالفها از دایره محدود خود خارج شد و به صورت علنی بازتاب یافت.
در این برهه اقدام اسرائیل دخالت مستقیم در تصمیمات آمریکا شمرده شد و اعتراض بسیاری از جریانهای
سیاس��ی و الیههای اجتماعی را برانگیخت .این مس��ئله به گونهای بود که تصویب برجام در کنگره آمریکا به
جنگی حیثیتی میان آمریکا و اسرائیل تبدیل شد که بازنده آن طرف اسرائیلی بود .تحریم سخنرانی نتانیاهو در
کنگره از سوی دموکراتها و نیز بسیاری از جمهوریخواهان و سرزنش و انتقاد به عملکرد نخستوزیر رژیم
صهیونیستی به دلیل بیاحترامی به رئیس جمهور آمریکا و مهمتر از آن تالش چشمگیر برای تصمیم در جهت
مخالف مطالبه اس��رائیل ،رویدادی بیس��ابقه در تاریخ روابط آمریکا و اسرائیل به شمار میآید .با وجود این
مسائل ،آنچه بیش از همه حائز اهمیت است ،گسست سنت دیرینه همسویی منافع و مطالبات میان دو طرف
برای نخس��تین بار بود؛ روندی که بدون تردید ،در س��الهای آتی بارها تکرار خواهد شد ،بهویژه اینکه تنش
بهوجودآمده ،فراتر از تفاوت دیدگاهها و رویکردهای مقامات دو طرف بوده و به دلیل ادراکهای متفاوت از
یک موضوع به وقوع پیوس��ت .در چارچوب این تفاوت ادراکی ،آمریکا مس��ئله مربوط به ایران را به گونهای
متفاوت از اسرائیل ادراک نمود .به عبارت دیگر ،گفتمانی که آمریکا و اسرائیل برای ایران برساخته بودند ،در
جریان توافق هستهای از هم گسست .هرزوگ این تفاوت ادراک را اینگونه بیان میکند« :ریشه نگرانیهای
اس��رائیل در مورد برجام به ش��رایط و بستری که ایجاد ش��د نیز بازمیگردد .در چارچوب این شرایط آمریکا
ای��ران را به عن��وان قدرت منطقهای تعریف میکند و نمیخواهد ایران را در قالب یک تهدید مس��تقیم درک
کند ،بلکه میخواهد به جای تهدید کلی مس��تقیم ،برخی رفتارهای ایران را چالش��ی و یا تهدیدزا نسبت به
خود آمریکا ،متحدان خود و یا کشورهای منطقه بداند .اسرائیل بر خالف آمریکا ،ایران را تهدید مستقیم و
جدی راهبردی با ایدئولوژی انقالبی میداند که موجودیت اسرائیل را قبول ندارد و جاهطلبیهای هستهای
و هژمونیک دارد و بر این باور اس��ت که جاهطلبیهای ای��ران همچون چالشهای راهبردی در مقابل ثبات
منطقه و فراتر از آن ،س��زاوار پاسخ بینالمللی قوی اس��ت و آنچه در قالب دیپلماسی هستهای ظهور کرده،
جوابگوی این تهدیدات نیس��ت» ( .)Herzog, 2015: 2بس��یاری از تحلیلگران و کارشناسانی که تنشهای
اسرائیل و آمریکا در مورد برجام را تبیین کردهاند ،معتقدند« :اسرائیل و آمریکا دو برداشت متفاوت از عدم
دس��تیابی ایران به سالح هستهای دارند؛ هدف آمریکا این اس��ت که دستیابی ایران به سالحهای هستهای را
حداق��ل برای یک دهه یا بیش��تر ،به تعویق اندازد در حالیکه قصد اس��رائیل ،جلوگی��ری از «تبدیل ایران به
کشور در آستانه هستهایشدن» بوده است .آنچه روشن است اینکه توافق به جایگاه ایران به عنوان کشور در
آس��تانه هستهایشدن مشروعیت بخشید و در مورد آن مقبولیت ایجاد خواهد کرد .ممکن است وعده اوباما
برای یک دهه نیز بتواند دوام بیاورد ،اما هدف اسرائیل در این میان به هیچ وجه لحاظ نشده است» (Singer,
 .)2015.07.19یوس��ی کوپروازر رئیس بخش تحقیقات سرویس اطالعاتی اسرائیل نیز در این باره میگوید:
«آمریکا به دنبال ممانعت از گسترش سالحهای هستهای ایران است ،در حالی که اسرائیل به دنبال ممانعت
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از دستیابی ایران به توانایی هستهای است» ( .)Kuperwasser, 2015.06.11تنش در روابط آمریکا و اسرائیل و
تفاوت نگاهی که به وجود آمد ،گزینه نظامی به مثابه یکی از تهدیدات فراروی ایران که اسرائیل مدتها برای
آن تالش کرده بود را نیز خنثی کرد .گزینه نظامی که آمریکا پیش از توافق هستهای ،ادعا میکرد بر روی میز
گذاشته است و اسرائیل به آن امیدوار بود ،پس از برجام گزینهای سوخته برای آمریکائیهاست:
«برای واشنگتن بر خالف تلآویو ،در حال حاضر دیگر گزینه نظامی در چارچوب جنگ قابل تصور
ً
نیست .تنها برای اسرائیل حمله موشکی آمریکا باقی مانده که آن هم مطمئنا با شلیک گسترده حزبالله
به اسرائیل پاسخ داده خواهد شد .این در حالی است که اسرائیل بر این نظر است که حمله نظامی آمریکا
به ایران میتوانست برنامه هستهای ایران را برای سالهای متمادی به تعویق بیندازد؛ بسیار بیش از آنکه در
حال حاضر دولت ادعا میکند با برجام انجام داده است» (.)Herzog, 2015: 4
ش��کلگیری فضایی ک��ه در آن آمریکا منافع و اهداف خ��ود را به صورت واگرایان��ه و خارج از مطالبات
و مقاصد اس��رائیل تعریف کرده بود ،تنها پیامد منفی برجام نبود ،ش��کاف در می��ان یهودیان آمریکا به عنوان
س��رمایههای حائ��ز اهمیت ای��ن رژیم ،یکی دیگر از مس��ائل مهمی بود که در این میان به وقوع پیوس��ت .در
پی مخالفت ش��دید نتانیاهو با توافق هس��تهای ایران ،موضع یهودیان آمریکا و حتی س��ازمانها و البیهای
ً
صهیونیس��تی نیز به صورت قابلمالحظهای دچار انش��قاق و انفکاک شد .بر این اساس ،یهودیان که عمدتا
دموکرات و حامی رئیس جمهور بودند ،حاضر به حمایت از سیاس��ت اس��رائیل نش��دند .این امر در س��طح
کالنتری ش��کاف میان اهداف اس��رائیل با یهودیان این کش��ور را بازتاب میداد که در نوع خود کمسابقه بود.
بلومبرگ در مقالهای با عنوان «تش��دید ش��کاف اسرائیل با یهودیان آمریکا در جریان توافق هستهای ایران»،
این مس��ئله را نشانه رویکرد جدید یهودیان مبتنی بر بیگانگی با اسرائیل دانست« :در شرایطی که بسیاری از
اسرائیلیها بر این عقیدهاند که باید تا حدی که میتوانند برای خود دوست بیابند ،مقامات تلآویو از شکاف
در حال رش��د در میان حامیان یهودی خود در آمریکا نگرانند .به گفته مایکل اورن ،س��فیر سابق اسرائیل در
واشنگتن ،یهودیان آمریکا در شرایط بیسابقهای خود را در میان دو گزینه هواخواهی از اسرائیل و یا وفاداری
س جمهور میبینند .این در حالی اس��ت که از زمان تأس��یس اس��رائیل در دهه  1940تا کنون ،یهودیان
به رئی 
آمریکا بزرگترین جمعیتی بوده که اسرائیل برای پیشبرد منافع خود به آن تکیه کرده است اما در وضعیت حاضر
یک س��وم یهودیان ابراز کردهاند که دلبس��تگی چندانی به اس��رائیل ندارند» ( .)Ackerman, 2015.10.01این
مسئله تا بدان جا پیش رفت که نتانیاهو در نشست سالیانه کنفدراسیون یهودیان آمریکای شمالی ناگزیر شد
در مقابل آن واکنش نشان دهد .وی در این مراسم خواستار اتحاد یهودیان و گذر از اختالفات و شکافهایی
ش��د که میان یهودیان دموکرات و جمهوریخواه آمریکا بر س��ر توافق هس��تهای ایجاد شده است .دوپارگی
می��ان یهودیان مخالف و موافق توافق ،یکی از تهدیداتی اس��ت که در صورت ت��داوم نه تنها کانون ایدئولوژی
صهیونیسم مبتنی بر ملت واحد و یکپارچه در جهان را تهدید میکند ،بلکه مواردی همچون روابط آمریکا و
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ت به جریانهای یهودی مخالف اسرائیل
اسرائیل را نیز متأثر خواهد کرد .افزایش گرایشهای یهودیان دموکرا 
که معتقدند روابط تنگاتنگ و پیچیده واشنگتن -تلآویو ،موجب تقلیل منافع ملی آمریکا به اهداف اسرائیل
شده ،میتواند در بلندمدت هزینههای بسیاری را برای رژیم صهیونیستی رقم بزند.
ع�لاوه ب��ر یهودیان ،البیهای صهیونیس��تی نیز در پی توافق هس��تهای و ایجاد تنش میان اس��رائیل و
آمری��کا ،اتف��ا ق نظر خود را در مخالفت از برجام از دس��ت دادند و در دو جبهه مقابل یکدیگر ایس��تادند.
ش��دت تنش میان البیها که در میان یهودیان ایاالت و ش��هرهای مختلف نیز به همان شدت تداوم داشت،
موجب هش��دارهای جدی مخالفان نتانیاهو در رژیم صهیونیس��تی و انتقاد گستردهتر از سیاستهای وی
شد؛ مسئلهای که میتوان آن را پیامد دیگر برجام در سطح داخلی برای رژیم صهیونیستی به شمار آورد.
برجام و تعمیق شکافهای داخلی

مخالفت با توافق هس��تهای ایران از سوی تمام نهادها ،شخصیتها و احزاب مختلف اسرائیل اعالم شد .با
پ همس��و با حزب حاکم یعنی لیکود ،توافق هس��تهای
این حال ،اگرچه رئیسجمهور این رژیم و احزاب چ 
را موجب تقویت موقعیت ایران و به زیان اسرائیل دانستند ،اما این مسئله نتوانست وحدت را در میان آنها
ایجاد کند ،بلکه انتقادها و ش��کافهای سیاس��ی آنها را گس��ترش داد .مهمترین پیامد برجام برای محیط
داخل��ی اس��رائیل ،انتقادهای فزاینده از رویکرد نتانیاهو رهبر حزب لیکود نس��بت به ای��ن رویداد بود که در
مراح��ل مختلف بازتاب یافت .قبل از نهاییش��دن توافق هس��تهای ،این انتقادها به گون��های باال گرفت که
موجب س��قوط کابینه در پی خروج احزاب منتقد نخس��توزیر شد؛ ضمن اینکه منتقدان نخستوزیر از هر
فرصتی برای تخریب دولت حاکم اس��تفاده میکردند .انتقادهای ش��دید اس��حاق هرتزوگ علیه نتانیاهو در
کنفرانس امنیتی مونیخ  2015آشکارترین نمونه علنیشدن اختالفهای داخلی بود .منتقدان بر این امر تأکید
میکردند که اقدامات نخستوزیر ،خود یکی از دالیل به وجود آمدن بستر و شرایط دستیابی ایران به توافق
هستهای بوده است .عالوه بر این ،نگرانی از تعمیق تنشها با آمریکا و همچنین با متحدان اروپایی اسرائیل
و در پی��شگرفتن راهکارهای غیرعقالنی که بر این تنشها میافزود ،مهمترین محور انتقاد ش��خصیتها و
احزاب مخالف نس��بت به ش��یوه برخورد نتانیاهو در مورد توافق هستهای بود .رووین ریولین رئیس جمهور
اس��رائیل ،پیش از آنکه در مورد توافق هس��تهای اع�لام موضع کند ،از رویکرد نتانیاه��و که «روابط امنیتی
اس��رائیل را در معرض تهدید قرار داده بود» ،ابراز نگرانی کرد و نس��بت به آن هش��دار داد« :موضوع توافق
هستهای با ایران نباید به روابط تلآویو و واشنگتن آسیب بزند ...ما به میزان زیادی در دنیای امروز ،منزوی
هس��تیم .من بدبین نیستم ،اما برای نخستین بار اس��ت که خودمان را تنها میبینم» (.)WJS, 1438989472
رهبران اپوزیسیون حزب حاکم اسرائیل نیز در سخنانی توافق هستهای و تنش با آمریکا در مورد آن را نتیجه
برخوردهای غیرعقالنی نخستوزیر دانستند .بنابراین ،اگرچه در مورد تهدیدات بالقوه توافق برای اسرائیل،
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اجماع گس��تردهای در این رژیم وجود داشت ( ،)Herzog, 2015: 8اما شکافهای سیاسی که با جدیشدن
توافق به صورت آشکار فعال شده بود ،پس از توافق با شدت بیشتری تداوم پیدا کرد .این وضعیت دو دستاورد
مهم در بر داشت:
نخس��ت؛ رویداده��ای داخلی اس��رائیل در م��ورد برجام نش��ان داد یک��ی از نقاط ضعف ای��ن رژیم،
س��اختار شکننده سیاسی آن است که میتوان در آن تأثیر مس��تقیم ولو کوتاهمدت داشت .بنابراین ،پیشبرد
سیاس��تهای منطقهای و بینالمللی که تزلزل ساختار سیاسی این رژیم را افزایش داده و وضعیت سیاسی
را بحرانی نماید ،میتواند به مثابه یکی از راهکارهای بیثباتی و تضعیف اسرائیل به شمار آید .جالب آنکه
اسرائیل همواره تالش کرده این سیاست را در قبال جمهوری اسالمی ایران اجرا نماید و موجب شکلگیری
اختالفهای سیاسی در داخل کشور شود .این در حالی است که ایران برای نخستین بار موفق شد ورق را
به سود خود برگردانده و این بازی را در قبال این رژیم عملی سازد.
دوم؛ اگرچه تفاوت دیدگاههای راست و چپ در اسرائیل در تمام جنبهها امری مشهود است ،اما توافق
هستهای به عنوان یک شکست در کارنامه حزب حاکم و راستگرایان به ثبت رسید؛ مسئلهای که موجب
خواهد شد چپگرایان این شکست را به تمام سیاستهای راستگراها از جمله به رویکرد آنها نسبت به
قضیه فلس��طین نیز تعمیم دهند .نتیجه آن خواهد بود که در بلندمدت از اعتبار سیاس��تهایی که این رژیم
در موضوعات مختلف به پیش میبرد نیز به صورت فزایندهای کاست ه خواهد شد و به تدریج شکاف چپ و
راست به شکاف درونی راست و راست تبدیل میشود؛ رویدادی که در اختالفات کابینه و استعفای موشه
یعلون وزیر جنگ این رژیم به دلیل آنچه آن را افراطگرایی حزب حاکم خواند ،مشاهده شد.
نتیجهگیری

رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر توانست با استفاده از فعالیتهای هستهای ایران ،مقاصد خصمانه خود
را در رابطه با کشورمان تجمیع کرده و یک راهبرد سهمرحلهای را که در نهایت به گزینه نظامی ختم میشد ،به
مرحله اجرا درآورد .خطرناک توصیفکردن فعالیتهای هستهای ایران و ضرورت متوقفکردن آن از سوی
اس��رائیل ،تنها بس��تری بود که این رژیم میتوانست از طریق آن جامعه بینالمللی را علیه ایران با خود همراه
سازد؛ کما اینکه در شرایطی که اسرائیل ساختار عظیم هستهای خود را در دیمونا آشکارا برپا کرده و بر اساس
یک سند که به تازگی توسط پنتاگون منتشر شده ،قابلیت ساخت بمب هیدروژنی را که هزاران بار قویتر از
بمب اتمی است ،بیش از  28سال قبل به دست آورده ،ادعای دستیابی ایران به تسلیحات هستهای و نابودی
امنیت منطقهای و جهانی فریبی بیش نبود؛ فریبی که خود آمریکاییها نیز آن را تصدیق میکردند .مس��ئله
مهم برای اسرائیل استفاده از یک بستر با عنوان تسلیحات هستهای برای تضعیف ،بیثباتسازی و شکست
بزرگترین دشمن بینالمللی خود یعنی ایران بود؛ هدفی که این رژیم توانسته بود تا حدودی پیروزمندانه آن را
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دنبال کند .توافق هستهای ،بازی اسرائیل بر مبنای تهدیدسازی هستهای ایران را با مشکل جدی مواجه کرد
و به مثابه یک مانع جدی نه تنها از تداوم روندی که اس��رائیل در ابعاد مختلف در قبال ایران پیاده کرده بود،
ممانعت نمود بلکه مهمتر از آن ساختار و شالودهای که این رژیم علیه ایران ایجاد کرده بود را نیز از هم پاشید.
بدین ترتیب ،مهمترین پیامد توافق برای رژیم صهیونیستی ،شکست پروژه تغییر رژیم و تضعیف ساختار
سیاس��ی در ایران بود .س��یف دعنا یکی از محققان و اساتید دانشگاه ویسکانس��ن در مورد موقعیت برجام و
شکس��ت پروژه اسرائیل مبنی بر بیثباتسازی س��اختار سیاسی ایران مینویسد« :باید پذیرفت که در دنیای
واقعی ،توافق هستهای -حتی اگر به معنای برچیدن کامل فعالیتهای هستهای ایران باشد -تهدید این کشور
را برای ساختار سیاسی اسرائیل ،برنمیدارد ،بهرغم آنکه بنیامین نتانیاهو در مورد تعداد سانتریفیوژها  32برابر
واقعیت موجود نیز اغراق کرده باش��د و به سرویسهای اطالعاتی اسرائیل نیز که تعداد سانتریفیوژها و توان
هستهای ایران را با ادعای نتانیاهو یکی نمیدانند ،بیتوجه باشد .مسئله این است که نه برچیدن فعالیتهای
هس��تهای و نه حتی از بین بردن برنامههای غیرنظامی ایران چیزی نیس��ت که اش��تهای نتانیاهو را راضی کند
چون آنچه او میخواهد تغییر سیاست ایران و رفتار دولت این کشور است» (.)Aljazeera, 2015.04.14
شکست پروژه تغییر نظام سیاسی در ایران از طریق فشارهای متعدد اقتصادی ،سیاسی و نظامی تنها یک
روی سکه پیامدهای برجام برای اسرائیل بوده است .روی دیگر سکه ،ارتقاء جایگاه ایران در منطقه است که
وزن این شکست را برای این رژیم دوچندان کرده است .تحلیلگران ،کارشناسان و نخبگان سیاسی بارها این
مسئله را مورد تأکید قرار دادهاند که آنچه بیش از همه موجب نگرانی و هراس اسرائیل شده ،جایگاه منطقهای
و قدرت فزاینده ایران پس از توافق است نه فانتزی تهدید وجودی که نتانیاهو بر روی آن تأکید میکند.
در حال حاضر ،نگاهی به مواضع کنونی رژیم صهیونیستی همچون بیانیه وزارت جنگ این رژیم ،نشان
میدهد اس��رائیل همچنان تالش میکن��د هزینههای این توافق را به پایینترین حد خود برس��اند؛ از این رو
ش��یوههای مختلف را برای شکس��ت آن در برنامه خود قرار داده اس��ت .ش��یوههایی که پس از یک سال در
مانعتراش��ی بر سر برداشتن تحریمها ،تالش برای تصویب تحریمهای جدید ،همگرایی با کشورهای عربی
خلیج فارس و ...خود را نش��ان داده اس��ت .بدیهی است گفتگوهای محرمانه با مقامات جدید کاخ سفید
در مورد ایجاد راهبرد دوگانه که اعمال فش��ارها را بر ایران بیش��تر کند ،تفرقهافکنی منطقهای و نیز افزایش
فشارهای اتحادیه اروپا دستور کار آینده این رژیم برای مقابله با پیامدهای توافق هستهای خواهد بود که در
این میان ،شکافهای سیاسی داخلی در قبال برجام ،سناریوهای مورد نظر اسرائیل را تسهیل خواهد کرد.
در این شرایط به نظر میرسد بهترین شیوه عمل برای جمهوری اسالمی ایران اجماع در مورد نفس برجام به
عنوان دستاورد ملی و تالش برای اجراییشدن کامل آن در فضای بینالمللی است .توجه به اینکه در اسرائیل
در مورد تهدیدات بالقوه توافق ،اجماع گستردهای وجود دارد ()Herzog, 2015: 8؛ ضرورت اجماع داخلی
برای تداوم شکست هرچه بیشتر این رژیم در این مقوله را بیش از پیش مورد تأکید قرار میدهد.
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