سخن سردبیر

ترامپ عامل استحکام روابط آمریکایی -صهیونیستی
هزینههای سرسامآور مداخالت نظامی بوش در غرب آسیا سبب شد تا اوباما سیاست ننتارهگیری
از این نانونهای بحرانی را در پیش بگیرد .اما دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا خواهان حضتور
آمریکا در گوشه و ننار جهان و البته با هزینههای غیرآمریکایی اس  .در همتین راستتا وی بته حضتور
مستمر آمریکا در غرب آسیا متعهد بوده و استحکام روابط آمریکایی -صهیونیستتی را در ایتن چتارچوب
توجیه مینند .اننون دول ترامپ بتا تالشهتای رژیت استرایی ،پرونتدههای جدیتدی در خاورمیانته
همچون ایتالف عربی ضد ایران ناتوی عربی و غیره باز نرده اس  .بنیامین نتانیاهو در نخستین دیتدار
خود با ترامپ در  12فوریه  23( 2017بهمن  )1395اظهار داش نه اسرایی ،امیدوار اس تح رهبری
دونالد ترامپ اسالم رادیکال عقب رانده شود .به نظر میرسد اسراییلیها تالش میننند اهداف و منتاف
جمهوری اسالمی ایران را در تقاب ،با مناف آمریکا تعریف و تلقین نرده و سپس درصدد ایجاد درگیری
مستقی نظامی میان این دو برآیند و یا حداق ،با بازگرداندن تحری ها ایران مجددا تح فشار قرار داده
و بدین ترتیب ایران در موضوعات دیگر نیز (مسای ،موشکی نفوذ منطقهای و )...پای میز مذانره آمتده
و امتیازهای الزم را همانند پرونده هستهای بدهد.
اهداف اسراییلیها در سطوح سیاسی عبارتند از:

 -1بازگشت پلیس منطقه :یکی از مسایلی نه اسراییلیها را در دوره اوباما آزرده بتود مستاله
سازش ضمنی آمریکا با ایران و اهتما ِم نته چنتدان قتوی در مستای ،منطقتهای بته استرایی ،بتود .امتا
برنامههای ترامپ توانسته رضای نسبی اسراییلیها را به خود جلب نند به طوری نه موشه یعلون وزیر
دفاع سابق اسرایی ،در سخنرانی ننفرانس هرتزلیا  2017با انتقاد شدید از پتا پتس نشتیدن آمریکتا از
ال به دنبال خروج از منطقه بود .وی ادامته
نقش «پلیس» خاورمیانهای خود اظهار داش نه آمریکا عم ا
داد « :خالء ایجاد شده از عدم حضور آمریکا در خاورمیانه باعث جتایگزینی داعتش ایتران و اختوان بته
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رهبری اردوغان در منطقه شد« ».اما اننون دول ترامپ رویکرد متفتاوتی نستب بته دولت قبلتی در
خصوص خاورمیانه اتخاذ نرده اس ».
 -2لغو حداکثری برجام :اسرایی ،ناتز وزیر حمت ،و نقت ،و اطالعتات استرایی ،در ستخنرانی
ننفرانس هرتزلیا  2017اظهار داش « :اسرایی ،و نشورهای خلیج فارس شدیدا مخالف توافق هستتهای
بین ایران و آمریکا و نشورهای همراه نننده هستند و هشدار میدهی نه ایتن توافتق باعتث جستورتر
شدن ایران خواهد شد».
اهداف اسراییلیها در سطوح نظامی -امنیتی عبارتند از:

 -1ایران هراسی به بهانه موشک :هرتسی هالوی رییس امان در سخنرانی ننفرانس هرتزلیتا
 2017گف « :ه اننون  20نشور از سوی موشکهای زلزال ایران متورد تهدیتد هستتند ».همچنتین
برخی از نارشناسان اسراییلی پرتاپ موشک از ایران به دیرالتزور را (بتا هتدف ضتربه بته داعشتی هتا)
هشداری برای اسرایی ،و آمریکا عنوان داشتند و آن را خطری برای ن ،خاورمیانه دانستند.
 -2ایران هراسی به بهانه جوالن :آویگدور لیبرمن وزیتر دفتاع استرایی ،در حاشتیه ننفترانس
امنیتی مسکو در سال جاری ضمن هشدار راج به حضور ایران در بلندیهای جوالن اظهار داشت نته
اسرایی ،شدیدا نگران فعالی های ایران در سوریه اس زیرا ایتن نشتور از ختاو ستوریه بترای قاچتا
سالح به حزب ا ...بهره میبرد .نتانیاهو نیز اخیرا در یکی از سخنرانیهای خود اظهار داشت « :استرایی،
هرگز اجازه نخواهد داد ایران در بلندیهای جوالن مستقر شود ...ما متحیتر هستتی نته هنتوز نستانی
تصور میننند نه میتوانند جوالن را باز پس گیرنتد ».در طترف دیگتر گتادی آیزنکتوت ریتیس ستتاد
مشترو اسرایی ،در این خصوص گف « :دور نگه داشتن ایران از مرزهتای استرایی ،و مبتارزه بتا نفتوذ
ایران در منطقه نمتر از شکس داعش نیس ».
در همین خصوص سخنگوی ناخ سفید در  20ژوییه  29( 2017تیتر  )1396اظهتار داشت نته
دول ترامپ با اهداف اسرایی ،در ممانع از حضور ایران در جنوب سوریه همسو اس  .شان اسپایسر در
این باره اظهار داش « :ما با اسرایی ،مناف مشترو داریت و اجتازه نختواهی داد ایتران از نظتر ایجتاد
پایگاه نظامی در سوریه جنوبی جای پا ایجاد نند».
 - 3ایجاد ائتالف ضد ایرانی در منطقه :یسرایی ،ناتز وزیر حم ،و نق ،و اطالعات اسرایی ،در
سخنرانی ننفرانس هرتزلیا  2017اظهار داش نته استرایی ،بایتد بته دنبتال ایجتاد ایتتالف امنیتتی و
اطالعاتی با عربستان سعودی و سایر نشورهای خلیج فارس در راستای توقف ایران و متحدانش باشد.
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