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مقدمه
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در آمریکا 
رژی��م  در  کنس��ت  انتخاب��ات  همچ��ون 
صهیونیس��تی، از جمل��ه رویداده��ای مه��م 
سیاسی است که طرف مقابل آن را به عنوان 
یکی از متغیرهای تأثیرگذار در سیاست های 
پی��ش روی خود نظ��اره می کند. ای��ن امر به 
گونه ای اس��ت که گاه��ی طرفین، یکدیگر 
را به دخالت و حمای��ت از کاندیدای مورد 
نظر خود در رقابت انتخاباتی متهم کرده اند. 
حمایت نتانیاهو از می��ت رامنی رقیب اوباما 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری و نیز تالش 
تیم اوباما برای شکست نتانیاهو در انتخابات 
کنست، از جمله مواردی است که بر اهمیت 

انتخابات در س��طوح عالی سیاس��ی ی��ک طرف برای ط��رف دیگر 
حکایت دارد. در همین چارچوب انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، یکی از مهمترین رویدادهای فضای سیاس��ی این کشور برای 
اسرائیل محسوب می ش��د که پیامدهای بسیاری را برای این رژیم در 

بردارد.
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری 2016 آمری��کا، ب��رای اس��رائیل 
ویژگی ه��ای تقریباً منحصر به فردی داش��ت. نخس��ت آنکه تل آویو 
در ای��ن انتخابات، یک دوس��ت را ب��رای جایگزینی دوس��ت بعدی 
خود درکاخ س��فید بدرقه نمی کرد بلکه با غضب برای خروج رئیس 
جمه��ور کنونی و تیم وی به امید محو ش��دن آنها در دایره سیاس��ت 
آمری��کا، انتظار می کش��ید. فضای تنش آل��ود به وی��ژه در دوره دوم 
ریاس��ت جمهوری باراک اوباما با نتانیاهو بر سر توافق هسته ای ایران، 
شهرک س��ازی در کران��ه باختری و به بن بس��ت رس��اندن مذاکرات 
س��ازش فلسطینی-اسرائیلی در پی خلف وعده این رژیم برای آزادی 

رژیم صهیونیستی و آمریکای 
دونالد ترامپ

تنش و تیرگی روابط تل آویو و تیم اوباما پس از تصویب قطعنامه 2234 ش�ورای امنیت علیه رژیم 
صهیونیستی، به اوج خود رسید. نخست وزیر رژیم صهیونیستی، رأی ممتنع آمریکا به این قطعنامه را 
»شبیخون« اوباما خواند و وی را »بدخواه« معرفی کرد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب 
آمریکا، بالفاصله به دلجویی از اسرائیل پرداخت و در توئیتی اظهار داشت که پس از 20 ژانویه، که 
وی به کاخ س�فید نقل مکان می کند، اجازه ادامه این بی احترامی ها علیه اس�رائیل را نخواهد داد. این 
موضع ترامپ در حالی است که وی  بارها بر سرسپردگی خود به صهیونیست ها اذعان داشته است و 
بر خالف مواضع دولت اوباما، که گام های محتاطانه را به تل آویو القاء می کرد، آزادی عمل، تداوم 
سیاس�ت های تجاوزکارانه و بس�تر آماده برای البی گری را به صهیونیست ها وعده داده است. با این 
حال س�ؤاالت مهمی وجود دارد که پاس�خ به آنها می تواند موقعیت کنونی اسرائیل و نیز برنامه های 

آتی آن را تبیین دقیق تری نماید.

تحلیل
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رژیم صهیونیستی و آمریکای 
دونالد ترامپ

زندانیان پیش از قرارداد اس��لو و در نهایت تصویب قطعنامه ش��ورای 
امنیت با رأی ممتنع آمریکا؛ تقابل کم نظیری را در روابط کاخ س��فید 
و تل آویو  به وجود آورده بود. سخنرانی نتانیاهو در ماه مارس 2015 
علیه سیاس��ت های اوباما و قهر سیاس��ی وی پس از تصویب توافق در 
کنگره، روابط طرفین را بیش از پیش تیره ساخت و به قطع دیدارهای 
آنان ب��ا یکدیگر منجر ش��د. پس از ای��ن دوره، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی به دلیل فشارهای داخلی و نیز برخی مالحظات همچون 
ترمیم ش��کاف یهودی��ان جمهوری خ��واه و دموک��رات در آمریکا، 
سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفت و در عین نبود روابط دوستانه 
با کاخ س��فید، تالش کرد از تعمیق تنش ها ممانعت به عمل آورد اما 
با تصویب قطعنامه ش��ورای امنیت علیه شهرک سازی، مالحظه کاری 
سیاس��ی تل آوی��و در مقابل تیم اوباما خاتمه یاف��ت و جای خود را به 
جنگ لفظی صریح علیه وی داد. از این رو انتخابات ریاست جمهوری 
برای اسرائیل، به ذات خود یک اتفاق خوب و خرسندکننده به شمار 
می آم��د. دوم؛ هیچ کدام از نامزدهای ریاس��ت جمهوری در این دور 
از انتخاب��ات آمری��کا، برای اس��رائیل گزینه نگران کنن��ده نبودند. با 
خروج برنی س��ندرز از دایره رقابت، که تفکرات ضدتشکیالتی وی؛ 
اسرائیل، البی های صهیونیستی و سرمایه داران یهودی را هدف گرفته 
بود، انتخاب هر کدام از نامزدها برای اس��رائیل برد-برد تلقی می شد. 
در این ش��رایط پیروزی دونالد ترامپ که بارها بر سرس��پردگی خود 
به صهیونیس��ت ها اذعان داشته است، برای اس��رائیل فضایی از امید و 
انگیزه برای آینده را ایجاد کرده اس��ت. با این حال س��ؤاالت مهمی 
وجود دارد که پاس��خ به آنها می تواند موقعیت کنونی اس��رائیل و نیز 
برنامه های آتی آن را تبیین دقیق تری نماید. سؤال هایی از جمله اینکه 
کدام یک از نامزدها برای اسرائیل ارجحیت داشت؟ اسرائیل از کدام 
یک از نامزدها به صورت علنی و یا غیرعلنی حمایت می کرد؟ رئیس 
جمهور منتخب آمریکا چه دس��تاوردها و چ��ه زیان های احتمالی را 
برای اسرائیل به ارمغان می آورد؟ اسرائیل در دوره ترامپ چه اهدافی 

را در قبال ایران دنبال خواهد کرد؟

موضع اسرائیل نسبت به کاندیدای پیروز در انتخابات
اسرائیل طی رقابت های انتخاباتی تالش کرد هیچ گونه موضع رسمی 
را در مورد نامزدها اتخاذ نکند. با وجود این اعالم سرس��پردگی های 
متعددی ک��ه دونالد ترامپ ط��ی رقابت انتخاباتی خود به اس��رائیل، 
ابراز داش��ت و نی��ز وعده هایی همچون انتقال پایتخ��ت از تل آویو به 

بیت المقدس و نام بردن از توافق هس��ته ای به 
عنوان فاجعه ای که بای��د هر چه زودتر پاره 
شود، این باور را به ذهن نزدیک می کرد که 
گزینه ترامپ برای اسرائیل نسبت به کلینتون 
ارج��ح بوده و ای��ن رژیم به دنب��ال پیروزی 
نام��زد جمهوری خواه��ان در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری است. با این حال اظهارات 
و تحلیل های کارشناسان و مقاماتی همچون 
سفیر پیشین اس��رائیل در آمریکا که ریاست 
جمه��وری کلینت��ون را قطعی می دانس��تند، 
تکلیف اسرائیل را نیز تا حدود زیادی در این 
مرحله تعیین کرده بود. اگرچه ترامپ تالش 
داش��ت قاطعیت و تندروی بیشتری نسبت به 
س��ایر کاندیداها در قبال مس��ائل مربوط به 
اسرائیل از خود نشان دهد اما همین تندروی 
و ادبیات سیاسی وی خوشایند صهیونیست ها 
و یهودیان آمریکا قرار نگرفته بود. بر اساس 
یک��ی از تحلیل های��ی که در م��ورد جایگاه 
ترامپ در میان یهودیان آمریکا منتش��ر شد، 
سخنان نژادپرس��تانه و ضدیت با مسلمانان و 
وعده هایی همچون بس��تن مساجد و اخراج 
مس��لمانان از آمری��کا، موج��ب دلس��ردی 
یهودیان این کشور و حتی رژیم صهیونیستی 
از وی ش��ده بود زیرا »اقلیت س��تیزی ترامپ 
می توانست نش��انه ای از یهودستیزی وی نیز 
به ش��مار آید«. در این میان، قرارگرفتن وی 
در حلقه وس��پ  یعنی سفید آنگلوساکسون 
پروتستان، تمایالت نژادپرستانه وی را بیش 
از پیش مورد تأکی��د قرار می داد. ضدیت با 
سیاس��ت های ترامپ از سوی س��ازمان های 
صهیونیستی در این مرحله به گونه ای بود که 
آنها به س��مت اتحاد با مسلمانان علیه ترامپ 

روی آوردند.
اسرائیل اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت 
به عملکرد و آینده سیاس��ی کلینتون داشت. 
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ت

هیالری س��ابقه طوالنی مدتی در حمایت از 
یهودیان و اس��رائیل را در کارنامه خود ثبت 
کرده بود و قاطعیت وی در حمایت اسرائیل 
عملی تر و معقوالنه تر بود در حالیکه ترامپ 
ب��رای اس��رائیل و یهودیان ش��خصیت قابل 

اعتمادی محسوب نمی شد.
با ای��ن حال برخی رویداده��ا، ارزیابی 
اس��رائیل را نس��بت ب��ه گزین��ه پی��روز در 
انتخاب��ات ب��ا تغییراتی مواجه س��اخت؛ به 
گونه ای ک��ه ترامپ به عن��وان یک گزینه 
غیرج��دی در دای��ره رقاب��ت انتخاباتی که 
هیچ سرانجامی جز شکست نداشت، تبدیل 
به ی��ک گزینه محتمل برای پیروزی ش��د. 
شکس��ت جمهوری خواهان��ی همچ��ون تد 
کروز و مارکو روبی��و در مقابل ترامپ که 
نس��بت به وی از تجربه و عملکرد سیاس��ی 
بهت��ری برخ��وردار بودن��د، نش��ان می داد 
که ترام��پ به رغم آنکه در ابتدا خش��م و 
تمس��خر آمریکایی ها را موجب ش��ده بود 
ام��ا از پای��گاه اجتماع��ی قابل مالحظ��ه ای 
مس��ئله ای ک��ه غفلت  اس��ت؛  برخ��وردار 
از آن ب��رای صهیونیس��ت ها نمی توانس��ت 
توجی��ه قاب��ل قبول��ی داش��ته باش��د. نتایج 
نظرنس��جی های مختل��ف نی��ز بر ای��ن امر 
تأکید دوچندانی داش��ت زیرا در حالی که 
کلینت��ون در نظرس��نجی ها، هم��واره گوی 
س��بقت را از ترامپ می رب��ود اما اختالف 
رأی ه��ا بس��یار کم و قاب��ل تأمل ب��ود. در 
مراحل آخر رقاب��ت نیز ماجرای ایمیل های 
ش��خصی کلینت��ون و فضای منف��ی که در 
پ��ی آن در آمری��کا رق��م خورد هم��راه با 
ش��ایعه های مربوط به بیماری وی، گام های 
محتاطانه را نس��بت به ترامپ برای اسرائیل 
و صهیونیست ها، ضروری کرده بود. دیدار 

نتانیاه��و با ترامپ را می توان یکی از گام های محتاطانه این رژیم در 
قبال نامزد جمهوریخواهان دانس��ت. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که با اس��تدالل اینکه »می خواه��د از دایره انتخاب��ات آمریکا کنار 
بمان��د«، دعوت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه مارس را 
رد کرده بود، در جریان س��خنرانی در مجمع عمومی س��ازمان ملل، 
دیدار با هر دو نامزد ریاست جمهوری را خواستار شد و در حالیکه 
دیداری یک ساعته با کلینتون داشت، بیش از یک ساعت در پشت 
درهای بسته با ترامپ گفتگو کرد. دیداری که بسیاری آن را کمک 
نتانیاهو ب��ه نامزد جمهوری خواه برای افزایش مش��روعیت و احترام 
بین الملل��ی وی، تحلی��ل کردند. نتانیاهو همچنی��ن به اعضای دولت 
خود دس��تور داد تا از موضع گیری نسبت به نامزدها خودداری کنند 
و آن را »موضوعی حس��اس برای اسرائیل« خواند. با وجود گام های 
محتاطانه ت��ر در مراح��ل آخر رقابت ریاس��ت جمه��وری آمریکا، 
نمی توان این گونه برداش��ت کرد که تمایل اس��رائیل از کلینتون به 
ترامپ تغییر یافته بود. ارجحیت موضع کلینتون برای اس��رائیل -که 
گفته می شود در ایمیل های ش��خصی کلینتون که ویکی لیکس آنها 
را منتش��ر کرد، مورد تأکید قرار گرفته اس��ت-، اعتقاد بس��یاری از 
صهیونیس��ت ها ب��ود. در واقع حمایت هیالری کلینتون از اس��رائیل، 
صادقانه  و غریزی  یعنی بر اس��اس اعتقاد قلبی خود وی، به حس��اب 
می آم��د؛ خصوصیت��ی ک��ه در ترام��پ دیده نمی ش��د و از چش��م 

صهیونیست ها نیز، دور نماند. 
پ��س از انتخ��اب غافلگیرکننده ترامپ به ریاس��ت جمهوری، 
که سیاست رس��می صبر و انتظار از س��وی تل آویو را تأیید کرد، 
پیام ه��ای تبری��ک ب��ه وی از س��وی صهیونیس��ت ها اوج گرفت. 
نتانیاه��و اندکی پس از خبر پی��روزی ترامپ به وی تبریک گفت؛ 
س��ازمان های صهیونیس��تی تن��درو همچون س��ازمان صهیونیس��ت 
آمریکا، از این رویداد اس��تقبال کردند و سازمان هایی که در دوره 
کاندیدات��وری ترامپ منتقد و مخال��ف وی بودند، همچون آیپک 
و کمیته یهودیان آمریکا، آرزوی روابط دوس��تانه با رئیس جمهور 
منتخ��ب آمری��کا رابه همراه تبری��ک خود به وی اع��الم نمودند. 
مواضعی که نش��ان می دهد اس��رائیل به دنبال آن اس��ت که پس از 
موفقیت سیاس��ت صبر و انتظار در قب��ال انتخابات، گام بعدی خود 
یعن��ی تبدیل گزینه ترامپ به فرصت را همس��و با منافع خود، دنبال 

کند.
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سیاست اسرائیل در قبال ایران در دوره ترامپ 
اینکه انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا چه دستاوردها 
و پیامدهایی برای اسرائیل خواهد داشت، مسئله ساده ای نیست. ترامپ 
به رغم معامله گری موفق خود، در کارزار سیاس��ی یک فرد بی تجربه 
به ش��مار می رود. بی تجربه گی وی دو پیامد مهم را دربردارد: نخست 
آنکه تأثیرپذیری بیش��تری از شنیده های اطرافیانش خواهد داشت که 
همین مس��ئله تزلزل و بی ثباتی در تصمیمات وی را آش��کار خواهد 
ک��رد و دوم، اقناع وی برای در پیش گرفتن سیاس��ت های خاص نیاز 
به تالش دوچندان و ش��اید بیش��تر نیز دارد زی��را در پی نبود تجربه و 
آگاه��ی سیاس��ی حرفه ای، وس��واس های ذهنی برای اتخ��اذ بهترین 
تصمی��م در وی را افزایش می دهد و حالتی از تردید را در وی ایجاد 
می کن��د؛ به ویژه اگر هزینه های مواضع و تصمیم گیری های قبلی وی 
چش��مگیر بوده باشد. به نظر می رس��د اسرائیل این مسئله را به روشنی 
درک کرده و تالش می کند از این ویژگی رئیس جمهور جدید فارغ 
از خوب یا بدبودن آن، به نفع خود اس��تفاده کند. در واقع اسرائیل به 
دنبال آن است که چشم انداز مبهم آینده ریاست جمهوری ترامپ را 
برای خود تبدیل به فرصت نماید؛ فرصتی که در بس��تر بی تجربه گی 
س��اکن جدید کاخ س��فید، احتمال موفقیت زیادی خواهد داش��ت. 
س��خنان نفتالی بنت وزیر آموزش اسرائیل پس از سفر به نیویورک و 
دیدار با دس��تیاران ترامپ مبنی بر اینکه »به نظر من چنین می رسد که 
آنها آمادگی بسیار دارند تا آنچه ما برای خود می پسندیم را بشنوند«؛ 
نش��ان از آن دارد که ترامپ در حال حاضر بیش از هر اقدام دیگری 
نیاز به شنیدن دارد و این مسئله را اسرائیل به خوبی درک کرده است. 
دس��تور بنیامین نتانیاهو در مورد منع هرگونه دیدار معاونان و وزرای 
خود ب��ا دولت آینده آمری��کا به جز از طریق دفتر نخس��ت وزیری، 
اثبات می سازد که در حال حاضر قصد اسرائیل، تأمل و اجماع سازی 
در مورد خواس��ته های خود به بهترین ش��کل ممکن و س��پس انتقال 
آنه��ا به ترامپ اس��ت به گونه ای که رئیس جمهور منتخب، ش��نوای 
یک سیاس��ت یکپارچه در مورد موضوعات مرتبط با اس��رائیل باشد. 
دیوی��د فریدمن س��فیر منتخب دونالد ترامپ در اس��رائیل، این امر را 
با صراحت بیش��تری مورد تأکید قرار می ده��د. وی که گرایش های 
افراط گرایانه ش��دید در حمایت از شهرک سازی در کرانه باختری را 
در کارنامه خود دارد؛ به گونه ای که حتی موجب نگرانی سازمان های 
لیبرال و مدافع صلح یهودی شده است، در تبیین مواضع آینده دولت 
جدید در قبال اس��رائیل بر این امر تأکید کرد که دولت جدید »برای 

اس��رائیل در ام��ور سیاس��ی تعیی��ن تکلیف 
نخواهد ک��رد«. به گفت��ه وی از نظر ترامپ 
»اسرائیل دولت دست نشانده نیست که بشود 
به آن دس��تور داد بلکه »شریک کلیدی« در 
جنگ علیه تروریس��م اسالمی است«. از این 
رو به نظر می رس��د تل آوی��و در حال حاضر 
تدوین برنامه ای جامع در مورد فلس��طینی ها، 
اوضاع سوریه و به ویژه ایران را برای ارائه به 
ساکنان جدید کاخ س��فید دنبال می کند. با 
این حال تبیین و ارائه چش��م انداز روشنی از 
سیاست های اسرائیل در قبال ایران با استفاده 
از اهرم فش��ار رئیس جمهور جدید آمریکا، 
با توجه به س��خنان ض��د و نقیض ترامپ در 
مورد ایران، سوریه و داعش از یک سو و نیز 
با توجه به فقدان تجربه سیاسی وی از سوی 
دیگر، امری دش��وار بوده که ضریب خطای 
آن می تواند اعتبار یک پیش بینی درس��ت را 

تحت تأثیر قرار دهد.
 به نظر می رس��د تناقض گفتاری ترامپ 
نش��ان دهنده نبود انس��جام و نظ��م در مورد 
برنامه های آینده وی در کاخ س��فید اس��ت؛ 
ح��ال آنکه اس��رائیل در کنفران��س هرتزلیا 
ب��ه صراحت مذاک��رات محرمان��ه با دولت 
جدی��د آمریکا برای اعمال فش��ار بر ایران و 
تصویب تحریم ه��ای بیش��تر را برنامه ریزی 
کرد. ترامپ که ابتدا مدعی پاره کردن س��ند 
توافق هسته ای ش��ده بود، در حال حاضر از 
این ادعا، تا حدودی عقب نشس��ته است؛ به 
وی��ژه اینکه تیم انتخاب��ی وی نیز با این اقدام 
همس��ویی نداش��ته و در مقابل اعمال فش��ار 
س��ختگیرانه را برنام��ه آتی خ��ود در مقابل 
برجام و ای��ران اعالم کرده اس��ت. به گفته 
وی، معامله گرب��ودن به او اس��تعدادی داده 
اس��ت که می توان��د از درون توافق های بد 
نیز نقاط خوبی درآورده و از همان نقاط در 
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ت

جهت اهداف خود بهره برد. اگرچه تناقض 
در س��خنان ترامپ نس��بت به برجام آشکار 
اس��ت اما در صورت اجرایی شدن هر کدام 
از این ادعاها، اسرائیل نخستین طرفی خواهد 
بود که منتفع میدان خواهد شد. ضمن اینکه 
در صورتی ک��ه ترامِپ معامله گ��ر به وعده 
خود وفا کرده و اعمال فش��ار بیشتر به ایران 
را در پیش بگی��رد، دیگر نیازی نخواهد بود 
که اس��رائیل لع��ن و نفری��ن اروپایی ها و نیز 
دموکرات ه��ای آمریکایی را برای تحریک 
رئیس جمهور ناخوش��ایند آمری��کا و برهم 
زدن س��ند برجام ب��ه جان بخ��رد. ترامپ به 
همان ان��دازه ک��ه در مورد برج��ام تناقض 
فک��ری دارد، در مورد نقش ایران در بحران 
س��وریه و چگونگی برخورد با بش��ار اسد و 
عراق نی��ز از اف��کار ابهام برانگیز و متناقضی 
برخوردار است. نتیجه آنکه ترامپ در حال 
حاضر مهمترین بستر برای دریافت نظرات و 
مشاوره های پیرامون در مورد مسائل مختلف 
اس��ت و برد با طرف هایی خواهد بود که از 
بیش��ترین امکانات برای رساندن و فهماندن 
پیام خود به ترامپ برخوردارند. این مس��ئله، 
موجب ش��ده اس��ت که اس��رائیل مهمترین 
وظیف��ه کنونی خ��ود را کنت��رل و مدیریت 
ذهنی ترامپ بداند؛ مس��ئله ای ک��ه با دیدار 
نفتالی بنت وزیر آموزش اسرائیل با دستیاران 
ترام��پ در آذرماه، برای ای��ن رژیم بیش از 
پیش ثابت ش��ده اس��ت. بنت در بازگش��ت 
از آمری��کا به نتانیاهو و اعض��ای کابینه ارائه 
برنامه ای به ترامپ که بیش��ترین همسویی با 
منافع اس��رائیل داشته باش��د را توصیه کرد. 
بنت ب��ر این مس��ئله تأکید نم��ود که دولت 
جدید، آماده ش��نیدن نظرات و دیدگاه های 
ما و س��پس تصمیم گیری در مورد آنهاست، 
بنابراین به زعم وی باید مطالبات حداکثری 

به دولت جدید آمریکا از سوی اسرائیل تزریق شود. بر همین اساس 
ب��ود که نتانیاه��و برای دقت بیش��تر در انتقال برنامه ه��ای مورد نظر، 
مکاتب��ه با دولت جدی��د را فقط از طریق دفتر نخس��ت وزیری مجاز 
دانست. در این میان اس��رائیل از امکانات گسترده ای نیز برای انتقال 
و فهماندن پیام خود به رئیس جمهور جدید برخوردار اس��ت. روابط 
اس��تراتژیک طرفین، حضور قدرتمند س��ازمان های صهیونیستی در 
آمریکا و ش��بکه های طرفدار این رژیم در کنگره و نیز کاخ س��فید، 
امکانات اس��رائیل ب��رای تأثیرگذاری بر ترام��پ خواهند بود.  با این 
حال برای آنکه بتوان پیش بینی های فوق را در مورد مثلث اس��رائیل، 
ترام��پ و برجام ارائه داد، نیاز به تبیین برخ��ی ابعاد مهم این زنجیره 

استداللی است.
 نخس��ت آنکه ترامپ هنوز قدرت را به دس��ت نگرفته است و 
حک��م جعب��ه مبهمی را دارد که تا کنون بس��ته مانده اس��ت. ضمن 
اینکه خ��وی معامله گری ترامپ این مس��ئله را ب��ه وی القا خواهد 
ک��رد که برهم زدن برجام ن��ه تنها به نفع آمریکا بلک��ه به نفع خود 
وی، ب��ه عن��وان رئیس جمه��ور آمریکا که باید دور دوم ریاس��ت 
جمهوری و کاخ نش��ینی خود را نیز در نظر داش��ته باش��د، نبوده و 
امری با ریس��ک باال خواهد بود. مس��ئله مهمتر آنکه هر چقدر میان 
رئیس جمهور منتخب آمریکا و اسرائیل نقاط مشترک و گرایشات 
و تمایالت نزدیک به  هم وجود داش��ته باشد، همچنان ادراک آنها 
از رویداده��ا، رونده��ا و جهان اطراف متفاوت از یکدیگر اس��ت. 
این مسئله به خوبی در برخی موضوعات همچون انزواطلبی ترامپ 
و تمای��ل برای حضور کم خ��رج در خاورمیانه به دور از س��واری 
مجان��ی دادن به متحدانی همچون اس��رائیل و عربس��تان و یا چینش 
تیم آینده ترامپ، خود را نش��ان داده اس��ت. اگرچه افراد برگزیده 
ترامپ برای پس��ت های مهم کلیدی همچون مایک پامپو و مایکل 
فلی��ن از گرایش��ات ضدایران��ی برخوردارند ک��ه می توانند کمک 
ش��ایان توجهی به تل آویو در نیل به اهداف خ��ود در مقابل تهران 
داشته باشند اما همین چینش ضد ایرانی نیز خوشایند صهیونیست ها 
قرار نگرفته اس��ت. اتهاماتی همچون یهودس��تیزی، نژادپرس��تی و 
روسیه دوس��تی به مقامات برگزیده ترامپ از س��وی مقامات ارشد 
اس��رائیل یا س��ازمان های صهیونیس��تی؛ نش��ان دهنده آن است که 
حتی با وجود اش��تراکات و مناف��ع ضدایرانی بازیگران کنونی کاخ 
س��فید و تل آویو، ادراک آنها در مورد مس��ائل پیرامونی با هم در 
تضاد اس��ت. تضادی که در صورت ت��داوم می تواند عامل کاهش 
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اش��تراکات موجود نیز به ش��مار آمده و سیاس��ت ها و رویکردهای 
دوط��رف در قبال ایران را تحت الش��عاع قرار ده��د. روابط رئیس 
جمه��ور جدید با پوتی��ن نیز در همین چارچوب قابل تبیین اس��ت. 
اس��رائیل به درس��تی روابط این دو را به نفع ای��ران ارزیابی می کند 
و امیدوار اس��ت که نزدیکی ترامپ با روسیه، تعمیق پیدا نکند. در 
مقابل ترامپ، گس��ترش روابط با روس��یه را به نفع آمریکا می داند؛ 
ضمن اینکه کمک های آش��کار و پنهان مس��کو به ترامپ در دوره 
رقابت انتخاباتی، صداقت کرملین را به ترامپ اثبات کرده و وی را 
برای ابراز دوستی بیش��تر، ثابت قدم تر نموده است. در مورد سوریه 
نیز اس��رائیل و ترامپ در دو ساختار معرفتی و ادراکی متفاوت قرار 
دارند. برای ترامپ، بش��ار اس��د س��پر دفاعی قابل توجهی درمقابل 
تروریس��ت ها بوده و خواهد بود؛ بنابراین برداش��تن وی از س��وریه 
ن��ه تنها به مناف��ع آمریکا کم��ک نخواهد کرد بلک��ه مدیریت این 
کش��ور را بر هرج ومرج موجود کاهش می دهد. در واقع نبود بشار 
اس��د –که به گفته ترامپ س��کوالربودنش عامل ارجحیت وی بر 
افراطی هاست- هرج و مرج  مدیریت شده کنونی را از دست آمریکا 
خارج می سازد. این در حالی است که برداشتن بشار اسد برای قطع 
دس��ت ایران در س��وریه و ادامه جنگ فرسایش��ی میان جریان ها و 
س��ازمان های تروریس��تی و مخالف و معارض در این کش��ور برای 
تداوم وضعیت آش��فته س��وریه، گزینه ایده آل برای اسرائیل است. 
در ای��ن می��ان در ادراک ترامپ، ایران و حزب اهلل که در س��وریه 
علیه تروریس��ت ها صف آرایی کرده اند؛ برخالف مطالبات اسرائیل 
که فارغ از منافع آمریکا به دنبال تضعیف و س��رکوب ایران است، 
بای��د در چارچوب منافع آمریکا، تقویت ش��وند. بنابراین اگر ایران 
بتواند به گونه ای از امکاناتی که در اختیار دارد همچون روس��یه و 
اروپ��ا برای انتقال پیام های خود مبتنی بر بده بس��تان قابل قبول برای 
کاخ سفید استفاده کند و نیز با استفاده از اهرم هایی همچون روسیه 
و نی��ز عملکرد منطق��ه ای مقبول مانند مبارزه با تروریس��م بر فاصله 
ادراک��ی دولت ترامپ و اس��رائیل بیفزاید، می توان��د بر برنامه های 
اس��رائیل چیره شود. بدیهی اس��ت تأمل برای یافتن امکانات جدید 
تأثیرگذاری و نیز رایزنی با متحدانی همچون روس��یه، ولو با اعطای 
برخی امتیازات، می تواند کمک ش��ایانی در این مسیر داشته باشد. 
در ای��ن میان تنش زدایی با عربس��تان به رغم دش��منی ها و اقدامات 
ناامیدکننده س��عودی ها و نزدیکی بیشتر با کشورهای خلیج فارس، 

از موانع این مسیر به صورت قابل مالحظه ای، خواهد کاست.

ترام�پ و اه�داف اس�رائیل در قبال 
فلسطین

 ترامپ تا کنون در مورد سیاس��ت هایی که 
در مورد اسرائیل بنا دارد در دستور کار قرار 
دهد، اظهارات متفاوتی داشته است. مهمترین 
آنها را ش��اید بتوان وع��ده انتقال پایتخت از 
تل آویو به بیت المقدس دانست. وعده ای که 
به دلی��ل قانون معافیت )که ب��ر مبنای آن از 
س��ال 1995 طرح این موض��وع به مدت 20 
سال به تأخیر افتاده و در ماه گذشته از سوی 
اوبام��ا نیز مورد تأکید قرار گرفت(، فراتر از 
چارچوب اختیارات رئی��س جمهور بوده و 
عملی کردن آن، هزینه بس��یاری را بر دوش 
مجری آن خواهد گذاش��ت. ع��الوه بر این 
باید به پیامده��ای بی ثبات کننده این تصمیم 
ب��رای خود اس��رائیل نیز توجه ک��رد. از این 
رو ب��ه گفته لیبرمن وزیر جنگ کنونی رژیم 
صهیونیس��تی، وعده انتقال پایتخت در حال 
حاضر نسبت به سایر مسائل اسرائیل جایگاه 
قابل مالحظه ای ندارد. ب��ا این حال انتخاب 
دیوید فریدمن، صهیونیست افراط گرایی که 
»بی صبران��ه منتظر آن اس��ت که فعالیت های 
خود را از سفارت ایاالت متحده در پایتخت 
ابدی اس��رائیل، اورش��لیم، ص��ورت دهد«، 
نش��انه های امیدوارکنن��ده ای برای  مطمئن��اً 
ط��رف فلس��طینی نخواهد ب��ود. اعتراض و 
هشدار شدید صائب عریقات مذاکره کننده 
ارش��د و دبیر اجرایی تشکیالت خودگردان 
به اظهارات ترامپ و تأیید فریدمن در مورد 
انتقال سفارت به بیت المقدس، نشان می دهد 
که فلس��طینی ها در آس��تانه دوره سختی از 
روابط خود با آمریکا قرار گرفته اند. به ویژه 
آنک��ه پ��س از تصویب قطعنام��ه تاریخی و 
بی نظیر 2234 شورای امنیت با عنوان »توقف 
شهرک س��ازی در اس��رائیل«، م��وج جدید 
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شهرک س��ازی ها در قدس ش��رقی و کرانه 
باختری در دس��تور کار رژیم صهیونیس��تی 
قرار گفته است. پیش نویس این قطعنامه که 
ش��اید بتوان از آن به تیر آخ��ر دولت اوباما 
ب��ه نتانیاهو تعبیر کرد، در ابتدا توس��ط مصر 
تهی��ه و ارائه ش��د ام��ا تماس تلفن��ی دونالد 
ترامپ با عبدالفتاح السیس��ی، رئیس جمهور 
مصر سبب ش��د ارائه قطعنامه به تعویق افتد. 
در پی آن پیش نویس مذکور به درخواست 
کش��ورهای نیوزیلن��د، مال��زی، ونزوئ��ال و 
س��نگال که در تهیه آن مش��ارکت داشتند، 
به میز ش��ورای امنیت بازگشت و با 14 رأی 
موافق در مقابل ی��ک رأی ممتنع )آمریکا( 
تصوی��ب ش��د. روی��دادی که خوش��حالی 
گس��ترده فلسطینی ها از سویی و خشم شدید 
صهیونیست ها از آمریکا را از سوی دیگر در 
پی داشت. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
واکنش به این رویداد، اوباما را متهم کرد که 
تعهدات مشخص آمریکا در قبال اسرائیل را 
نقض کرده اس��ت. وی همچنین تأکید کرد 
که زیر فش��ارهای بین المللی از سرزمین های 
م��ورد مناقش��ه عقب نش��ینی نخواه��د کرد. 
فراخواندن س��فرای کشورهای رأی دهنده و 
قطع 30 میلیون ش��کل از مبال��غ تأمین مالی 
پنج نهاد س��ازمان ملل، از جمله واکنش های 
عملی این رژی��م در مقابل تصویب قطعنامه 
بود. همچنین کمیس��یون محلی برنامه ریزی 
و س��اخت و س��از که وابس��ته به شهرداری 
قدس است، پس از تصویب قطعنامه شورای 
امنیت، طرح س��اخت 2600 واحد مسکونی 
جدی��د در ش��هرک گعف��ات همت��وس در 
نزدیکی بیت صفاف��ا در جنوب قدس، 400 
واحد مس��کونی در ش��هرک رمات شلومو 
در ش��مال قدس و 3000 واحد هم در دیگر 
ب��ه تصویب  ش��هرک های صهیونیس��ت را 

 رساند. روندی که فلسطینی ها را بیش از پیش در سردرگمی، انفعال 
و نگران��ی فرو ب��رد. در این میان قوت قلب ترامپ به اس��رائیل که با 
انتقاد از تیم اوباما و اظهارات همدالنه وی نسبت به این رژیم و وعده 
مقابله با قطعنامه مذکور همراه بود، چش��م انداز حل مسئله فلسطین و 
ط��رح دو دولتی را تیره تر س��اخت و در مقابل بر همراهی با اقدامات 

آینده اسرائیل صحه گذارد.
به نظر می رس��د مهمترین اولویت های اس��رائیل؛ طرح دو دولتی 
و روند مذاکرات با فلس��طینی ها، شهرک سازی، سوریه و ایران است 
که رژیم صهیونیس��تی ت��الش دارد مطالبات خ��ود را در مورد آنها 
ب��ه دولت ترامپ، انتقال داده و کاخ س��فید را با خود همراه س��ازد. 
اظه��ارات ترامپ در م��ورد اینکه مذاکرات با طرف فلس��طینی باید 
بدون میانجی و فقط به صورت دوجانبه بین فلس��طینی ها و اس��رائیل 
ص��ورت گیرد، ب��رای تل آویو رضایت بخش بوده اس��ت. این امر به 
معن��ای مخالفت دولت آینده آمریکا با سیاس��ت دول��ت اوباما برای 
اعمال فش��ار بر تل آویو برای ازس��رگیری مذاکرات و نیز طرح هایی 
همچون کنفرانس ابتکار عمل فرانس��ه است که در اواخر دی ماه در 
میان موج انتقادات صهیونیست ها در پاریس برگزار شد؛ موضوعاتی 
که اسرائیل همواره مخالف آنها بوده است. در واقع اسرائیل به دنبال 
آن است که بدون هیچ گونه مزاحمتی سیاست های توسعه طلبانه خود 
را در قبال فلس��طینی ها، عملی س��ازد زیرا مطالبات اسرائیل همچون 
شناسایی دولت یهود از سوی تش��کیالت خودگردان که با توجه به 
تغییرات دموگرافیک و جمعیتی در س��رزمین های اشغالی، ضرورت 
بیش��تری پیدا کرده اس��ت و تداوم شهرک س��ازی  در سرزمین های 
اش��غالی 1967، با ش��یوه مذاکره و بازی برد-برد به دس��ت نخواهد 
آمد. از این رو اولویت برای اس��رائیل به ویژه لیکود و حزب حاکم، 
فراغت بال برای ادامه سیاس��ت های یکه تاز و انعطاف ناپذیر خود در 
قبال فلس��طینی ها اس��ت. به ویژه آنکه دردس��رهای اخیر این حزب 
مخصوصاً اتهام مالی به نخس��ت وزیر و خانواده وی و بازجویی های 
مس��تمر از نتانیاهو در محبوبیت حزب حاکم نیز تأثیر گذاشته است و 
در آخرین نظرسنجی، حزب مخالف آن یعنی یش آتید را همردیف 
لیکود کرده اس��ت. مس��ئله ای که الزام بیشتری برای سکان داران این 
حزب در جهت دستیابی به موفقیت های بیشتر در قبال فلسطینی ها را 

با هدف اقناع افکار عمومی ضروری ساخته است.
در این میان شهرک سازی به عنوان مهمترین چالش میان اسرائیل 
و دول��ت اوباما، در دولت آینده ترامپ چش��م انداز خوش بینانه تری 

ل
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ت
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دارد، هرچن��د نمی ت��وان با قاطعی��ت پیش بینی کرد ک��ه ترامپ چه 
موضع��ی را در قب��ال آن در پی��ش خواهد گرفت. اعالن گس��ترش 
شهرک س��ازی ها در قدس ش��رقی پس از پیروزی ترامپ، نش��ان از 
اراده صهیونیس��ت ها برای ازس��رگیری این سیاست در سرزمین های 
اش��غالی به امید نادیده انگاش��تن آن از س��وی رئیس جمهور جدید 
آمری��کا دارد. اگرچه بدیهی اس��ت که ترامپ حاضر نخواهد ش��د 
هزینه سیاس��ت هایی از جمله حمایت از شهرک سازی را که در میان 
نه تنها احزاب و جناح های آمریکا بلکه داخل اسرائیل نیز بر سر آنها 
اجماعی وجود ندارد، بپردازد. در حال حاضر دو احتمال را می توان 
متصور بود؛ نخس��ت آنکه رئی��س جمهور جدی��د آمریکا با هدف 
»س��ازش عادالنه«ای که وعده داده اس��ت دول��ت وی میان رام اهلل و 
تل آویو برقرار خواهد کرد، با شهرک سازی مخالفت کند و اسرائیل 
را برای توقف آن، تحت فش��ار قرار دهد. دوم آنکه ترامپ در ظاهر 
شهرک س��ازی را نفی کند در حالیک��ه در عمل این موضوع به تنش 
میان طرفین منجر نش��ود و یا ممکن است میراث جرج دبلیو بوش را 
که مخالف رشد فیزیکی شهرک ها بود اما در مقابل با رشد جمعیتی 

آنها مشکلی نداشت، در پیش بگیرد.

نتیجه گیری
گفتگوه��ای محرمانه با رئی��س جمهور جدید آمری��کا برای اعمال 
فش��ارهای بیش��تر بر ایران، موضوعی بود که در کنفرانس هرتزلیای 
2016 به عنوان برنامه آینده اس��رائیل مورد تأکی��د قرار گرفت. این 
امر در مصاحبه نتانیاهو با ش��بکه س��ی بی اس آمریکا در دی ماه، یک 
بار دیگر مطرح ش��د و نخست وزیر رژیم صهیونیستی از پنج پیشنهاد 
خود برای ترامپ با هدف جایگزینی برجام س��خن گفت. وی ارائه 
پیش��نهادات را به دیدار به رئیس جمهور جدید موکول کرد. از این 
رو بای��د پذیرفت که در حال حاضر فضا در مورد پیش��برد برنامه ای 
ک��ه در هرتزلیا م��ورد تأکید قرار گرفت، برای اس��رائیل مهیا ش��ده 
اس��ت. بنابراین می توان گفت ایران از نقش��ه و برنام��ه این رژیم که 
س��نگ اندازی در مقابل اجرای برجام بوده،آگاه اس��ت. نقطه مبهم 
معادله، ورود ترامپ با کارنامه ای س��فید و می��زان ابهام باال در عمل 
سیاس��ی اس��ت که به میزان اگرچه محدودی شرایط را برای ایران و 
اسرائیل در این زمینه مشترک کرده است. تفاوت بزرگ در آن است 
که اس��رائیل امکانات و فرصت های گسترده ای برای فرصت سازی و 
دنبال کردن خواس��ته های خود دارد و فرصت های بیش��تر را نیز برای 

خ��ود خواهد س��اخت و در مقاب��ل ایران از 
گس��تره امکان��ات و منابع مح��دودی برای 
فرصت سازی و مدیریت افکار لجام گسیخته 
این بازیگر جدید سیاسی برخوردار است. با 
این حال ایران دو منب��ع و امکان قابل توجه 
را در این ش��رایط در دس��ت دارد؛ نخست 
روس��یه ک��ه ترامپ ب��ه س��مت آن گرایش 
دارد و خواه��ان تنش زدای��ی و هم��کاری 
بیش��تر با پوتین اس��ت و دوم عملکرد مثبت 
ایران در عرصه تعهدات برجام از یک س��و 
و نیز مبارزه با تروریس��م داعش در منطقه از 
سوی دیگر. اگرچه چگونگی تبدیل این دو 
منبع به فرصت س��ازنده، نیاز به تأمل، شور و 
رایزنی کارشناسان و نخبگان سیاسی وزارت 
امور خارجه دارد اما به نظر می رسد انفعال و 
ی��ا بروز مواضع و واکنش های غیرهدفمند و 
برنامه ریزی نشده، مهمترین بستری است که 
اس��رائیل به س��رعت آن را تبدیل به فرصت 
کرده و از آن اس��تفاده خواه��د کرد؛ امری 
ک��ه اس��رائیل در فض��ای قبل از برج��ام، از 
طریق ایران هراس��ی و منزوی س��ازی ایران، 
از آن س��ود می برد و نش��ان داد که خبرگی 
قاب��ل مالحظه ای در آن دارد. بنابراین به نظر 
می رس��د مهمتری��ن گام در ش��رایط کنونی 
تفکر و تأمل برای تدوین برنامه ای مشخص 
و راهبردی برای مقابله با احتمال های پیش رو 
و تبدیل منابع به فرصت هاست. بدیهی است 
عافلگیرنشدن و آمادگی اتخاذ واکنش هایی 
که بتواند افکار عمومی ب��ه ویژه اروپا و نیز 
متح��دان ایران همچون روس��یه و چین را با 
خود همراه کند، کمک شایان توجهی برای 
برون رفت از گزینه های زی��ان آور احتمالی 

در آینده، برای کشورمان خواهد بود.

رژیم صهیونیستی و آمریکای 
دونالد ترامپ


