
  

  

  

  ها میان ایران و آمریکا اسرائیل و استمرار تنش

  
   دکتر عبداله قنبرلو

  

  چکیده

 محصول شـرایطی اسـت کـه        ،هاي جاري در تعامالت ایران و آمریکا       اعتمادي بی

در ایـن میـان، نقـش    . هاي سیاسی ناهمگون دوطرف در پیونـد اسـت   با هویت عمدتاً  

 نه جمهوري اسـالمی ایـران   زیرای است، زا بسیار اساس    تنش ياسرائیل به عنوان متغیر   

توانـد نـسبت بـه     مریکا میآحاضر است با بازیگري اسرائیل در منطقه کنار بیاید و نه        

تفاوت باشـد، بـه ویـژه     فشارها و تهدیدات ایران علیه متحد دیرینه خود در منطقه بی       

دهنده بـه   تمریکا در مقام قدرتمندترین البی تأثیرگذار بر نهادهاي جه       آکه یهودیان   آن

. انـد  اي این کشور را تحـت نفـوذ خـود درآورده          سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه   

در مریکا علیه ایران شامل تالش براي جلوگیري از صـلح  آترین اتهامات  امروزه عمده 

هاي انهدام جمعی، حمایت از تروریسم و نقض  خاورمیانه، تالش براي ساخت سالح    

رو،  از این .  امنیت اسرائیل در پیوند است     اء مختلف ب   به انحا  ،دموکراسی و حقوق بشر   

پذیر اسـت، امـا تـا     مریکا امکانآهاي محدود و تاکتیکی میان ایران و         اگرچه همکاري 

شـدن روابـط دو    امکان عاديمریکا و اسرائیل جریان دارد،  آزمانی که پیوندهاي فعلی     

  .اشت نخواهد دوجودکشور 

  رمیانه، اسرائیل، البی صهیونیسمایران، آمریکا، خاو :ها کلیدواژه

                                                                                                                                  
     الملـل و عـضو هیـأت     الملل از دانشگاه تهران، محقق گروه مطالعات بین     آقاي قنبرلو داراي دکتراي روابط بین

.باشند علمی پژوهشکده مطالعات راهبردي می

 39 شماره مسلسل  1387 بهار  شماره اول  سال یازدهم فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

مریکا از معماهاي قابل توجهی است که محققان        آاعتمادي و تنش میان ایران و        استمرار بی 

با وجود گذشت نزدیک    . اند گیري همسانی نداشته   الملل در تحلیل آن جهت     عرصه سیاست بین  

 قابـل   نه تنها هیچ نشانه ،تهرانو حادثه اشغال سفارت آمریکا در       به سه دهه از انقالب اسالمی       

گردد، بلکه بعـضاً احتمـال تحقـق         هاي روابط دو کشور مشاهده نمی      شدن یخ   ذوب اطمینانی از 

 این وضعیت به انحـاء مختلـف بـر    .شود مطرح می چون برخورد نظامی    تري   سناریوهاي وخیم 

که جو خصمانه  برآنند   ،خاص با رویکرد    ، هرچند برخی  ؛طرف تأثیر داشته است    منافع ملی دو  

پرسش اساسی این . دو کشور بوده استمریکا به اشکال متفاوت در خدمت منافع آبین ایران و 

آمیز میان ایاالت متحده و جمهوري  مقاله این است که دلیل استمرار جو خصمانه و روابط تنش    

ضـیه  فر. انـد   دخیـل دانـسته    مورد محققان، متغیرهاي متعددي را در این        اسالمی ایران چیست؟  

ترین نقش را در فرایند استمرار تنش میـان جمهـوري            است که اسرائیل بنیادي   مقاله  اصلی این   

بر ایـن اسـاس، بـه بررسـی نقـش اسـرائیل در تعـامالت             . استداشته  مریکا  آاسالمی ایران و    

  .پردازیم آلود دو کشور می تنش

  

  انداز تاریخی چشم. الف

هاي  اي در عرصه  بازتاب گسترده  ،انی قرن بیستم  هاي پای  انقالب اسالمی ایران در دهه    وقوع  

بنـا بـه اذعـان بـسیاري از      . مختلف سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جهان به دنبال داشـته اسـت           

مریکا آ بخصوص براي دولت ،پس از آنهاي  لرزه  انقالب اسالمی و پس ،مقامات ایاالت متحده  

 تحـت عنـوان   ی در کتـاب ، ایـران  از مشاوران کاخ سفید در امـور  1گري سیک . آفرین شد  مشکل

از هنگام سقوط شهر سایگون هیچ    «: نویسد ، در این باره می    2»پاشد زمانی که همه چیز فرو می     «

 ناگواربودن این حادثـه     )1(».اي به اندازه انقالب ایران امریکا را تحت تأثیر قرار نداده بود            واقعه

 در مقام یکی از متحدان نسبتاً ، شاهشد که حکومت  مریکا تا حد زیادي از آنجا ناشی می       آبراي  

                                                                                                                                  

1 . Gary Sick 

2 . All Fall Dowu
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، مریکـا آوقـت  جمهـور    در کشوري که تا چندي پیش رئیس،مریکاآقوي و مطمئن استراتژیک   

خواند، در برابـر سـیل       می» جزیره ثبات در یکی از مناطق پرآشوب جهان       « آن را    ،جیمی کارتر 

الت دو کـشور را وارد      تعام ،هاي پس از انقالب    تحوالت سال . اعتراض مردمی فرو پاشیده بود    

 دولت ایاالت متحده با اعطاي مجـوز        ،انقالبآغازین  هاي   در سال . مراحل تنش آلودتري نمود   

 سفارت این کشور در ، باعث شد طی کمتر از دو هفته،1979 اکتبر 23اقامت به شاه مخلوع در 

 ،در پی آن واشغال شود » دانشجویان مسلمان پیرو خط امام« تحت عنوان تهران توسط گروهی    

 پس از این مقطع )2(.مریکا قطع شدآ روابط دیپلماتیک دو کشور از جانب      ،1980 آوریل   8در  

، و  در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی،مریکا علیه جمهوري اسالمی ایرانآبود که عمده فشارهاي  

  .به ویژه اقتصادي آغاز گردید

 جمهـوري  ، هر یک بـه نـوعی  ن،کنو مریکا از زمان انقالب اسالمی تا    آ هاي حاکم بر   دولت

مریکـا در زمـان   آجمهـور وقـت      جیمی کارتر رئـیس   . اند اسالمی ایران را تحت فشار قرار داده      

 . عالوه بر حمله ناموفق نظامی، از دو حربـه اقتـصادي اسـتفاده کـرد            ،انقالب و اشغال سفارت   

 در شـرایط    جمهـور  رئـیس  با توسل به قانون اختیارات اقتـصادي         1979 نوامبر   14نخست، در   

 همه اموال بانک مرکزي دولـت     ، را صادر کرد که طی آن      12170المللی، اجرائیه    اضطراري بین 

. هاي تحت کنترل و نظارت دولت ایران مصادره گردیـد    ایران در آمریکا از جمله اموال شرکت      

ا مریکا بر واردات نفت از ایـران ر آ تحریم ،4702 طی اعالمیه  ، نوامبر همین سال   19سپس، در   

در دو دوره دولـت  . اي علیه ایران آغـاز شـد    فشارهاي تبلیغاتی گسترده،همچنین. خواستار شد 

المللـی   مریکا ایران را به عنوان حامی تروریسم بین       آ، ضمن اینکه    )1981 – 88(رونالد ریگان   

معرفی کرد، فشارهاي زیادي بـه همپیمانـان خـود وارد سـاخت تـا در جنـگ ایـران و عـراق              

مریکا به عنـوان بخـشی از   آ، نیروهاي   1982در سال   . د نیاز ایران را تأمین نکنند     تسلیحات مور 

 به تبـادل  ،نیروهاي حافظ صلح در لبنان، با نیروهایی که ایرانیان نیز در میان آنها حضور داشتند   

مریکـایی  آنظامی در خلیج فارس و به گروگان گرفته شدن چند        هاي   کشمکش. آتش پرداختند 

ایـن اجرائیـه بـه    .  شـد 1987 اکتبـر  29 دولت ریگان در 12613صدور اجرائیه  در لبنان باعث    

شد و همچنین توقف  مریکا تروریسم تلقی میآمنظور توقف حمایت مالی ایران از آنچه توسط 

 ،)1989 – 92(در دوره جرج بوش . تحرکات نظامی تهدیدآمیز ایران در خلیج فارس طرح شد
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 مصوبه منع گسترش تسلیحات ایران و عراق بـود کـه            ، ایران مریکا علیه آمهمترین اقدام دولت    

 – 2001(در دوره ریاست جمهوري بیـل کلینتـون     .  آن را تأیید کرد    ،1992 اکتبر   23در  کنگره  

به مـورد اجـرا گـذارده     2مارتین ایندیک 1 سیاست معروف مهار دوجانبه،، در ابتداي کار )1993

در . مریکـا قـرار گرفتنـد   آفـشارهاي فرسایـشی    دو دولت ایران و عراق تحت ،شد که طبق آن   

علیه دو کشور اعمال هاي اقتصادي و تسلیحاتی قابل توجهی   تحریم،چارچوب سیاست مذکور 

هاي انهـدام جمعـی    ایران به کرات به حمایت از تروریسم و تالش براي ساخت سالح     . گردید

 ،ه کلینتون در قبال ایرانسیاست عمد. محکوم شد و جو تبلیغاتی سنگینی علیه آن جریان یافت  

از شدت فشارها  تا حدي ،در اواخر دوره کلینتون. ها و تبلیغات منفی بود    فشار از طریق تحریم   

  )3.(کاسته شد، اما روابط طرفین به سمت بهبودي کامل پیش نرفت

ـ اطمینانی و چالش   فاز نوینی از بی،2001بوش در سال . دبلیوبا به قدرت رسیدن جرج   ر ب

مریکـا بـه   آجریان لشکرکشی و حملـه  و در در اوایل این دوره    . و کشور حاکم گردید   روابط د 

هـاش گذشـته     هایی از همکاري بروز یافت، اما در مدت کوتاهی مجدداً تـنش             نشانه ،افغانستان

توان بـه قـضیه کـشتی      می،از جمله رویدادهایی که در بروز این وضع نقش داشتند   . احیا شدند 

مریکا ایران را به ارسـال غیرمجـاز تـسلیحات بـه مبـارزان      آ ، که طی آن اشاره کرد -Aکارین 

 ،)حدود سه ماه پس از جنـگ افغانـستان   (2002 در ژانویه  ،به دنبال آن  . فلسطینی متهم ساخت  

دهنده محور شرارت قرار   ایران را جزو سه دولت تشکیل   ،مریکاآبوش طی سخنرانی در کنگره      

 جلوگیري از ،مریکا علیه ایران از جمله حمایت از تروریسمآه  اتهامات گذشت،دورهاین در  . داد

 بـه کـرات   ،هاي انهدام جمعـی  صلح خاورمیانه، نقض حقوق بشر و تالش براي ساخت سالح      

 فراینـد  ، بـه ویـژه  ،در ایـن دوره . هاي گذشـته همچنـان اسـتمرار یافـت         مطرح شد و مجازات   

اي علیـه   مـوازات آن فـشارهاي فزاینـده   گیري شـده و بـه       اي ایران مرتب پی    هاي هسته  فعالیت

 که در پی ساخت سالح کند میمریکا ایران را متهم  آ. جمهوري اسالمی ایران اعمال شده است     

خـود از کلیـه   دادن حسن نیت   است ایران باید به منظور نشانمعتقدرو،   از این و  اي است    هسته

هـاي خـود را کـامالً تحـت       یـت سازي اورانیوم دست بـردارد و فعال       هاي مربوط به غنی    فعالیت

                                                                                                                                  

1 . Dual Containment 

2 . Martin Indyk
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 آن – 2004پیروزي مجدد بوش در انتخابـات      . المللی انرژي اتمی قرار دهد     نظارت آژانس بین  

سـاز تقویـت    زمینـه ، –کرد  هم در شرایطی که ایران در برابر فشارهاي دولت بوش مقاومت می 

بـه  . نیـاورد چندانی  اما این وضع دوام  ،مریکا و اسرائیل علیه ایران شد     آسناریوي حمله نظامی    

 چرخش یافت اوضاع تا حدي به نفع ایران ،هاي عراق هایی چون ناامنی  با تشدید چالشتدریج

  )4(.هاي دولت بوش آغاز گردید و موج جدیدي از انتقادات داخلی و خارجی علیه سیاست

مریکـا، سـعی کـرده اسـت در مجـامع      آجمهوري اسالمی ایران ضـمن رد کلیـه اتهامـات          

جویانه نـشان داده   طلبانه و مداخله  گرایانه، توسعه جانبه  را یکین کشورهاي ا  سیاست ،یالملل بین

هـاي   دولت ایران خود را از قربانیان سیاست. و جامعه جهانی را به مقابله در برابر آن فراخواند        

هـایی کـه    اي از چـالش   است در بخـش عمـده  معتقدداند و  مریکا در منطقه میآجویانه   مداخله

هـاي مـستقیم و     دخالـت – مثل جنـگ ایـران و عـراق    –وري اسالمی با آنها مواجه بوده       جمه

رتبه جمهوري اسالمی ایـران در     مقامات عالی . اند غیرمستقیم ایاالت متحده نقشی اساسی داشته     

مریکا در قبال ایران را خصمانه خوانـده و         آهاي دولت    هاي خود به کرات سیاست     گیري موضع

 در قـضیه    ،به طور خـاص   . اند هاي آن فراخوانده   گري مقاومت در برابر مداخله   ملت ایران را به     

هاي خود را تحـت   اي، دولت ایران مکرراً اعالم کرده که حاضر است کلیه فعالیت     پرونده هسته 

کـردن ایـن     المللی انرژي اتمـی قـرار دهـد و حتـی از کنـسرسیومی              نظارت مستمر آژانس بین   

سازي  هاي مربوط به غنی پوشی کامل از فعالیت  اما شرط چشم، استها نیز استقبال کرده فعالیت

 ،مریکـا آاي که دولت  سابقه هاي بی در پی چالش . اورانیوم هرگز مورد پذیرش ایران نبوده است      

 در نقاطی چون عراق و لبنان با آنها مواجه شده، برخی مقامات ،)2005 – 6(هاي اخیر  در سال

 از ضرورت همکاري دو کشور در ،فعال ایران در مسایل منطقه ضمن اذعان به نقش     این کشور 

 از جانب دولت    متقابالًهایی   چنین ایده . اند عراق صحبت به میان آورده    هاي خاصی چون     حوزه

 محـدود و  ،دهشـ  ی است، هرچند که اقـدامات عملـ  جمهوري اسالمی مورد استقبال قرار گرفته    

  .رسند مقطعی به نظر می
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  زا میان جمهوري اسالمی ایران و آمریکا متغیرهاي تنش. ب

اند  مریکا دخالت داشته  آآمیز جمهوري اسالمی ایران و       در تعامالت تنش  متغیرهاي متعددي   

که برخی از آنها ناشی از خط مشی ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه و باالخص در قبال ایران 

می ایران در ابعاد مختلـف ملـی،   به خط مشی خاص جمهوري اسالنیز اند، و برخی دیگر      بوده

 روابـط  ،گیـري   تقابـل و تعـارض ایـن دو جهـت    ،گردند که در نهایت  اي و جهانی بازمی    منطقه

پیش از پرداختن به بررسـی تـک تـک    . اعتمادي و تنش سوق داده است طرفین را به سمت بی   

وابسته یعنی تـنش   الزم به توضیح است که برخی از این متغیرها تمایز دقیقی از متغیر       ،متغیرها

برخـی  مریکـا از    آ مثـال، حمایـت      بـراي . مریکـا ندارنـد   آدر روابط جمهوري اسالمی ایران و       

 در عین حال که به عنوان متغیر مـستقل بـه      ، غیررسمی جمهوري اسالمی    اپوزیسیونگروههاي  

 خـود شاخـصی از وجـود       ،اعتمادي در روابط دو طرف انجامیـده اسـت         شدن جو بی   تر پررنگ

آلودشـدن   ترین متغیرهاي تأثیرگذار بـر تـنش       عمده. مریکاستآادي و تنش بین ایران و       اعتم بی

  .دهیم روابط جمهوري اسالمی ایران با ایاالت متحده را مورد بررسی قرار می

  

  مشی آمریکا  متغیرهاي مربوط به خط. 1

 1953 جنگ جهانی دوم و به ویـژه از سـال            هنگام از   .حمایت از محمدرضا پهلوي   . 1 -1

ایـن  نقـش برجـسته   . ترین حامی و حافظ شاه ایران بـود  مریکا محوري آبه بعد،   ) ش.اه1332(

 از عوامـل کلیـدي دلـسردي    ، در سقوط دولت مصدق و بازگشت شـاه از تبعیـد موقـت      کشور

تر از سـایر    در ایران بسیار مثبت   این کشور  وجهه   ،مریکاست، چرا که تا پیش از آن      آایرانیان از   

 بـر حمایـت   ،مریکا در ایران پس از سقوط مصدق   آسیاست  . وذ در منطقه بود   نف هاي ذي  قدرت

 ،مریکا از این زمـان بـه بعـد     آ ،1به گفته مارك گاسیوروسکی   . قاطع از حکومت شاه استوار بود     

کردن ایـران   تدابیري اتخاذ کرد که هدف از آن حفظ ثبات سیاسی ایران در درازمدت و ملحوظ   

در جریـان انقـالب اسـالمی نیـز     ) 5.(راي مهار نفوذ شوروي بـود مریکا بآدر استراتژي جهانی  

هـا   مریکاییآکه حکومت شاه در برابر سیل اعتراضات ویرانگر مردمی قرار گرفته بود،     هنگامی  

                                                                                                                                  

1 . Mark J. Gasiorowski 
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مریکایی حاکم بر جامعه آپس از پیروزي انقالبیون، جو ضد . کردند همچنان از شاه حمایت می    

دهنده بود که طی کمتر   این اتفاق چنان تکان   . ا همراه شد  مریکآایرانی با پذیرش اقامت شاه در       

 سفارت آمریکا در تهران را اشـغال کـرده و          ، جمع کثیري از دانشجویان    ،از دو هفته پس از آن     

مریکا شد و روابط    آاین اتفاقات منجر به قطع روابط ایران و         . کارکنان آن را به گروگان گرفتند     

  )6.( سوق داددو کشور را به سمت بحرانی درازمدت

هاي ایران در واکنش به اشـغال         مصادره دارایی  .ها و تحریم ایران    مصادره دارایی . 1-2

 بر اساس قانون مصادره امـوال ایـران، نـه           ،سفارت آمریکا در تهران صورت گرفت که طی آن        

مریکـا  آهاي خصوصی سراسـر       نیویورك و بانک   1هاي ایران در بانک فدرال ریزرو       دارایی فقط

مریکا نیز مـشمول ایـن      آهاي   هاي خارجی بانک   اندازهاي ایران در شعبه    شد، بلکه پس   ه  مصادر

هاي ایـران    میلیارد دالر از دارایی9 بیش از ،پس از امضاي توافقنامه الجزیره   . قرار گرفت برنامه  

ی  هرچند از این مقدار مبالغ؛به ایران بازپس داده شد    مریکا بلوکه شده بودند،     آهاي   که در بانک  

اي کـه قـرار بـود از طریـق دادگـاه       هاي ایرانی و همچنین دعـاوي     هاي بانک   بازپرداخت وام  هب

با این حال، مقامات جمهوري اسـالمی       ) 7.( اختصاص یافت  ،المللی الهه حل و فصل شود      بین

هاي  ها نه تنها به خواسته     مریکاییآ. هاي متعلق به ایران هستند     گیري کلیه دارایی   خواهان بازپس 

اند، بلکه به دفعـات مختلـف قـوانینی در جهـت      اي نداده کننده ت ایران واکنش مثبت و قانع   دول

چنانکه طی مباحث پیـشین اشـاره شـد، در        . اند اعمال فشارهاي بیشتر اقتصادي تصویب نموده     

 از زمان انقالب اسـالمی، شـاهد    ،مریکاآریاست جمهوري هر یک از رؤساي جمهوري        دوران  

این اقدامات نه تنها به تحقق      . نین مختلفی به منظور مجازات ایران هستیم      تصویب یا تمدید قوا   

 بهاعتمادي دولت جمهوري اسالمی    مریکا در ایران منجر نشده، بلکه بر بی       آهاي حکام    خواسته

  .مریکا افزوده استآدولت 

 حـوادثی  ،1970 در اواخـر دهـه   .مریکا در جریان جنگ ایران و عراق   آمواضع  . 1-3

 حاکی از بروز نوعی تزلزل ، افغانستان توسط اتحاد شوروي و انقالب اسالمی ایرانچون اشغال

مریکـا کـه در نتیجـه پیـروزي انقـالب           آ ،در این میـان   . در سیاست خارجی ایاالت متحده بود     

                                                                                                                                  

1 . Federal Reserve Bank 
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 ضربات سنگینی از جانب ،گیري و شکست عملیات طبس     اسالمی و در پی آن جریان گروگان      

زنی به نظام سیاسی ایـران   ها از هر حرکتی که متضمن نوعی ضربه       ایران متحمل شده بود، نه تن     

هرچنـد  . هاي پیشین بود   اي درصدد جبران شکست    بلکه خود نیز به شیوه    کرد،   بود، استقبال می  

مریکا در بغداد آ قطع شده بود، اما دفتر منافع 1967مریکا و عراق از سال آکه روابط دیپلماتیک 

کننده عراق براي جنگ با ایـران   مریکا را مشوق و ترغیب   آ برخی    به طوري که   ؛بسیار فعال بود  

رو، بـا حملـه عـراق بـه      از ایـن . مریکا خوشایند و امیدوارکننده بودآآغاز جنگ براي    . دانند می

از سوي دیگر، این جنگ . ایران، اشتیاق کاخ سفید براي بازگشایی سفارتش در بغداد بیشتر شد

هـا از   مریکـایی آ. داد تر جلـوه مـی   تر در خلیج فارس را موجه     مریکا براي حضور پررنگ   آبهانه  

سیاسـت خـود را بـر       رو،   و از ایـن   هاي فراملی هر دو کشور ایران و عراق نگران بودنـد             داعیه

  دولـت   ایـن موضـع   ) 8.(فرسایش توان طرفین بدون پیروزي قاطع یک طرف متمرکـز کردنـد           

یم و غیرمـستقیم سـنگین اقتـصادي،     عـالوه بـر خـسارات مـستق    ،کـه در آن  مریکا طی جنگ    آ

 و مصدوم شدند، جمهوري اسـالمی ایـران را نـسبت بـه              تهشکچندصدهزار نفر از مردم ایران      

  .مریکایی حاکم بر جامعه ایران دامن زدآاعتماد کرد و به جو ضد مریکا به شدت بیآمقاصد 

از مریکـا  آ حمایـت  .مریکا از اپوزیسیون جمهوري اسـالمی ایـران     آحمایت  . 4 -1

 چه در داخـل و چـه      ،و بعضاً برانداز جمهوري اسالمی     غیررسمی    اپوزیسیونگروههاي  برخی  

هرچنـد سیاسـت   .  شـده اسـت  لمـداد  از سوي دولت ایران به مثابه دشمنی آشکار ق        ،در خارج 

مریکا در قبال ایران عمدتاً ایجاد تغییر در رفتار دولت جمهوري اسـالمی و نـه تغییـر               آاعالمی  

 خواهان تغییر نظام جمهوري  ه، اما عملکرد آن از جمله در برخورد با اپوزیسیون      خود رژیم بود  

 ،براي مثـال . است از تمایل این دولت براي تغییر رژیم جمهوري اسالمی ایران       حاکیاسالمی،  

، دولت کلینتون با توافق مشترك دو مجلس        1995 دسامبر   22 در   ،طبق گزارش واشنگتن پست   

میلیون دالر به منظـور عملیـات   20 تا  18معادل  اي   ا به تخصیص بودجه   مریکآسنا و نمایندگان    

اقدام ) در قالب قانون اعطاي اختیار انجام امور اطالعاتی       (مخفیانه علیه جمهوري اسالمی ایران      

شد، امـا   رفتار دولت جمهوري اسالمی توجیه میاین تصمیم اگرچه ظاهراً به نام تغییر    ) 9.(کرد

هـایی    که رهبران و مقامات جمهـوري اسـالمی تـسلیم چنـین حرکـت             در آن زمان آشکار بود    

مریکا در ایران ضرورتاً مستلزم ایجاد تغییـرات بنیـادین     آهاي   شوند، چرا که تحقق خواسته     نمی
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 مجلـس  2267، طبـق گـزارش جلـسه شـماره     همچنین .در ماهیت خود جمهوري اسالمی بود 

ور مشترك به سه وزارتخانه بازرگانی، خارجـه،        میلیون دالر به ط    4اي معادل     بودجه ،نمایندگان

این رادیو که دولـت آمریکـا آن را   .  را تأسیس کنند   ایران آزاد و دادگستري اعطا شد تا رادیوي       

 فعالیت خود را در پراگ آغاز کـرد و از  1998 اکتبر 31 از ، نامیدهرادیو آزادي سرویس فارسی   

انـدازي و حمایـت    مریکـا در راه آال دولـت  نقش فعـ ) 10.( نام گرفترادیو فردا  2002دسامبر  

هـاي مختلـف شـنیداري، دیـداري، و نوشـتاري فعالیـت         که امروزه در قالب   ،هایی چنین رسانه 

 فعالیـت  ، به انحاء مختلـف ،آنهاکه کنند، همواره مورد اعتراض دولت ایران بوده است، چرا        می

تـا بـه حـال نیـز دولـت ایـران         . کنند  رادیکال جمهوري اسالمی ایران را تسهیل می        اپوزیسیون

  . مزبور صرف کرده استگروههاي  هاي هنگفتی را در جهت مهار اثرات سوء فعالیت هزینه

نظیر مادي و معنـوي      هاي بی   حمایت .مریکا از اسرائیل  آحمایت قاطع و مستمر     . 1-5

یونـد  پ. مریکاسـت آتنش مستمر در روابط ایـران و     هاي کلیدي    از ریشه دیگر   یکی   ،از اسرائیل 

هاي سیاست  هاي امنیتی آن از مهمترین ویژگی دوستانه مستمر با اسرائیل و حساسیت به چالش 

مریکا بارها نقش آاي در طول حیات دولت اسرائیل،         به گونه  ؛خارجی ایاالت متحده بوده است    

ا مریکآاستحکام چتر حمایتی . به صورت ستون بنیادین امنیت اسرائیل ابراز نموده استرا خود 

 در جهت تفهیم اهمیت اسرائیل بـراي   ،گران  به قدري باال بوده که بسیاري از تحلیل        ،از اسرائیل 

ایـن در حـالی اسـت کـه       ) 11.(اند مریکا یاد کرده  آهاي    از آن به صورت یکی از ایالت       ،مریکاآ

 مشروعیت وجودي اسـرائیل را زیرسـؤال        ،گیري  از همان زمان شکل    ،دولت جمهوري اسالمی  

ناپـذیر آنهـا در منطقـه بـه حـساب       را غاصب سرزمین مسلمانان و نیز دشمن آشـتی برده و آن  

مریکا و اسرائیل به یکدیگر و تأثیرگذاري هر یـک از آنهـا در خـط مـشی             آوابستگی  . آورد می

 و بـه ویـژه  مریکـا از کـشورهاي اسـالمی      آ آن چنان شدید است که تـصور حمایـت           ،دیگري

متغیـر اسـرائیل در روابـط    . آید ئیل تقریباً محال به نظر میجمهوري اسالمی ایران در برابر اسرا  

زا در روابط دوطرف را تحت تأثیر         حتی سایر متغیرهاي تنش    ،مریکاآمیان جمهوري اسالمی و     

مریکا آزا در تعامالت ایران و  ترین متغیر تنش مهم ،رسد  به طوري که به نظر می ،قرار داده است  

  . باشد
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  مشی جمهوري اسالمی ایران طمتغیرهاي مربوط به خ. 2

 10 به دنبال پیام رهبر انقالب اسـالمی در روز           .مریکا در تهران  آاشغال سفارت    .1 -2

مریکـا و  آ دانشجویان و طالب بـه تجمـع اعتراضـی علیـه     ،دعوت از مردم مبنی بر    1358آبان  

 انجـام   1357 آبـان    13آمـوزان و دانـشجویان در        روز کشتار دانـش    اسرائیل که به مناسبت سال    

مریکا در تهران شـدند و بـا بـه    آ وارد سفارت 1358 آبان 13 در  ،اي از دانشجویان    عده ،گرفت

 در نخـستین  )ره(امـام خمینـی  . را به اشـغال درآوردنـد    آن   ،گروگان گرفتن کارکنان سفارتخانه   

 آبان یعنی یک روز پس از آن حادثه ایراد گردید، ضمن 14سخنرانی خود پس از اشغال که در    

النـه  «نامید و به سـفارت آن در تهـران لقـب    » شیطان بزرگ«أیید اقدام دانشجویان، آمریکا را      ت

رهبـر  .  مهدي بازرگان نخست وزیر دولت موقت استعفا داد،در همین روز  ) 12.(داد» جاسوسی

 بـه  ،گیري دولت موقت از عرصه اجرایـی کـشور         ه ضمن قبول استعفاي بازرگان و کنار      انقالب

ت جدید، امور اجرایی کشور را تا تشکیل اولین مجلـس بـه شـوراي انقـالب      جاي معرفی دول  

این اتفـاق از  . گرا افتاد هاي اسالم   عرصه سیاست کشور به دست طیف    ،واگذار کرد و به تدریج    

 اول اینکـه بـا اشـغال سـفارت آنهـا در تهـران و       .هـا ناخوشـایند بـود    مریکاییآ براي نبهدو ج 

 بـا  ،نکهآمریکا مخدوش گردید و دوم  آالمللی    پرستیژ بین  ،مریکاآموران دولت   أگیري م  گروگان

 درگـرا   مریکا داشتند و روي کار آمدن طیـف اسـالم  آروها که گرایش بیشتري به       شکست میانه 

مریکا داشتند، کشوري که تـا دو       آي نسبت به    تر عرصه سیاست ایران که نگاه به مراتب بدبینانه       

آن شد، از کنتـرل      تلقی می » جزیره ثبات «ریکا در منطقه و     مآترین متحدان    سال پیش از مطمئن   

مریکـایی  آهـاي   گروگان. مریکایی انقالب افتادآدولت خارج شد و امور آن به دست سران ضد    

سـت و   ا هـا بـاقی    مریکـایی آ، اما خاطره تلخ آن هنوز هم در ذهن           روز آزاد شدند   444س از   پ

  . أثیر قرار داده استروابط آنها با جمهوري اسالمی را به شدت تحت ت

گیري جمهوري    از زمان شکل   .رویکرد ضدآمریکایی جمهوري اسالمی ایران    .  2- 2

رهبـران  . هاي حاکم بر دولت و جامعه ایران بوده اسـت           آمریکاستیزي یکی از گفتمان    ،اسالمی

جمهوري اسالمی همواره از آمریکا به عنوان دشمن سرسخت یاد کـرده و ملـت ایـران را بـه                     

 حتی پانزده سـال  )ره(امام خمینی. اند طلبانه آن دعوت کرده   هاي توسعه  ه فراگیر با سیاست   مقابل
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:  صـریحاً موضـع خـود را چنـین ابـراز داشـته بـود       ، خرداد15 در جریان قیام   ،پیش از انقالب  

همه از هم پلیدتر، اما مریکا بدتر، شوروي از هر دو بدتر،  آآمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از       «

، پس از گذشت سه دهـه  امروز) 13(».مریکاستآ امروز سر و کار ما با این خبیثهاست، با        لکن

 همچنان اسـتمرار    ایرانمریکایی در نظام سیاسی     آهاي ضد   گرایش از حیات جمهوري اسالمی،   

اي کـامالً آشـکار      اهللا خامنـه   هاي رهبر جمهوري اسالمی، آیـت      گیري این مسأله در موضع   . دارد

بـه مناسـب سـالروز درگذشـت امـام       (1384 خـرداد  14اي کـه در   سخنرانی طی   ایشان. است

  : چنین اظهار داشت،مریکا در منطقهآایراد کرد، در تحلیل تحرکات ) خمینی

همه مستبدان و ظالمان تاریخ بشر از فرعون و نمرود گرفته تا شاه و صدام «

 تـا زمینـه   هاي مختلف دنیا را از دین تهـی کننـد   اند عرصه و بوش، تالش کرده   

گونـه کـه     مردم باید همان  . تسلط فسادآمیز خود را بر جوامع بشري مهیا سازند        

توز اسـالم    افکنانه دشمنان کینه   هاي تفرقه  فرمودند، مراقب توطئه   امام خمینی می  

  ) 14(».باشند

در نگـاه نخبگـان ایـدئولوژیک جمهـوري     مریکـا  آ حاکی از جایگاه منفور      ،چنین مواضعی 

مریکـا را  آ نیز به تبـع رهنمودهـاي آنهـا،    بخش عظیمی از جامعه ایران    تردید   بی. اسالمی است 

 ،از زمان انقالب اسـالمی تـا بـه حـال          . کنند گیري می   و در آن راستا موضع     تهنسدادشمن خود   

  .یکی از شعارهاي رایج بخش قابل توجهی از مردم ایران بوده است» مریکاآمرگ بر «شعار 

 از همـان    .تی جمهوري اسالمی ایـران در منطقـه       هاي ضدصهیونیس  سیاست. 3 -2

گرایان علیه حکومت پهلـوي آغـاز شـد،       هاي اعتراضی اسالم    که حرکت  1341 – 42هاي   سال

در دوره پهلوي، دولـت ایـران اسـرائیل را بـه     . مشی آنها آشکار بود   ضدیت با اسرائیل در خط    

 امـا پـس از     ،اي بـا آن داشـت      اً دوسـتانه  صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته بود و روابط نسبت        

ها   روابط ایران و اسرائیل قطع شد و سفارت سابق اسرائیل در اختیار فلسطینی          ،انقالب اسالمی 

انقـالب اسـالمی،     هاي محـوري   گیري یکی از جهت  . قرار گرفت ) سازمان آزادیبخش فلسطین  (

طین را در صـدر  مـسأله فلـس  نمـود کـه    رو، بدیهی مـی  و از اینان جهان بود حمایت از مسلمان 

 بـر اسـاس    ،اي ایـران در ایـن زمـان        ، سیاسـت منطقـه    در نتیجـه  . هاي خـود قـرار دهـد       برنامه

البته تـا قبـل از جنـگ ایـران و           . هاي عملی جدي علیه اسرائیل ساخته و پرداخته شد         مخالفت
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 ، ضدیت با اسرائیل در موازات رابطه دوستانه با سازمان آزادیبخش فلسطین قرار داشـت           ،عراق

 ضـدیت بـا   ،گرایانـه آن  ما پس از حمایت این سازمان از رژیم صدام و بـروز رویکـرد عـرب        ا

 در راسـتاي  ،اسرائیل با تنش در روابط ایران و سازمان مـذکور همـراه گردیـد، هرچنـد ایـران              

هـاي مبـارز فلـسطینی را تحـت چتـر       گـروه هاي مردم فلـسطین، همچنـان        حمایت از خواسته  

ضدیت جمهوري اسالمی با اسرائیل همواره در ) 15.(ود قرار دادهاي معنوي و مادي خ حمایت

مریکا، آپیش از حمله به سفارت . مریکا بوده استآپیوند عمیق با ضدیت جمهوري اسالمی با        

 بـه سـازمان   ،ساختمان سفارت اسرائیل در تهران مورد حمله قـرار گرفـت و پـس از تـصرف              

ی ضدصهیونیستی جمهوري اسالمی در حال مش) 16.(ه بودآزادیبخش فلسطین تحویل داده شد   

  . بعضاً تشدید نیز گردیده استحاضر نیز استمرار دارد و 

  

  مریکا و اسرائیلآناپذیر  پیوند گسست. ج

 یهـودي کـه   يمریکا از ایده تشکیل کشورآیش از تشکیل کشور اسرائیل، رؤساي جمهور    پ

بـه همـین   . کردنـد  ، پـشتیبانی مـی   در انگلستان مطرح شده بود   1917در اعالمیه بالفور به سال      

 هــري تــرومن، ، اســرائیلموجودیــت چنــد دقیقــه پــس از اعــالم ،1948 مــی 15منــوال، در 

مریکـا را  آ به رسمیت شناخته شدن کشور اسـرائیل توسـط دولـت           ،مریکاآجمهور وقت    رئیس

  چـه در ،هـا  هاي مستمر کاخ سـفید از صهیونیـست         شاهد حمایت  ،به دنبال آن  ) 17.(اعالم کرد 

ها شکل خیلـی   سازي این حمایت   اسرائیل و چه در سایر نقاط جهان هستیم، هرچند که نهادي          

  . اي نداشته است گسترده

 1981نوامبر  30 در ،آویو نخستین یادداشت تفاهم همکاري استراتژیک میان واشنگتن و تل    

 و  کـشور ایـن    تأییدي مجدد بر پیونـدهاي مـشترك میـان           ،این یادداشت تفاهم  . به امضا رسید  

در ایـن   . هاي مستحکم دو کشور در مسایل امنیتی همراه بوده است          اسرائیل بود که با همکاري    

 براي جلـوگیري    ،هاي استراتژیک  همکاريیادداشت، دو طرف ضمن تصدیق ضرورت ارتقاي        

هاي سودمند دیگر در جهت تقویـت        از تهدیدات اتحاد شوروي در منطقه و همچنین همکاري        

و همکاري آگاهانـه در  شان، تصمیم گرفتند چارچوبی را براي تداوم مشورت  حصارهاي امنیتی 

کننــده  نمونـه دیگـر از نهادهـاي تعریـف    ) 18.(هـاي مـورد توافـق طـرفین تعیــین کننـد      زمینـه 
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در مقدمه ایـن    .  است 1988 آوریل   21نامه   مریکا و اسرائیل، موافقت   آهاي استراتژیک    همکاري

هـاي اسـتراتژیک    بـودن دسـتاوردهاي مـشترك همکـاري      بتنامه، ضمن تأیید مجدد مث     موافقت

. نزدیک دو کشور، منافع متقابل طرفین در حوزه تجارت آزاد مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت          

رو   از آن،هاي اقتصادي و امنیتی ایاالت متحده به اسرائیل    تصریح شده است که کمک     ،همچنین

مریکا در خارج از پیمـان نـاتو شـناخته        آپیمان بزرگ    گیرد که اسرائیل به عنوان هم      صورت می 

  ) 19.(شود می

 بیانیه همکـاري اسـتراتژیک   ،مریکا و اسرائیلآ مهمترین سند جدید همکاري در عین حال، 

مریکـا و  آجمهـور    رئـیس ،در ایـن بیانیـه   .  مورد توافق واقع شـد     1996 آوریل   30است که در    

رت ادامه همکاري استراتژیک میان دو  بر ضرو، بیل کلینتون و شیمون پرز،وزیر اسرائیل نخست

 تصریح تعهد غیرقابل تغییـر ایـاالت متحـده    ، از نکات قابل توجه این بیانیه.کید کردندأکشور ت 

گیري فرایند صـلح همـراه بـا بـه حـداقل       نسبت به امنیت اسرائیل و تصمیم آن کشور براي پی 

 دو طـرف توافـق کردنـد بـا       ،در عین حـال   . ها و مخاطرات براي اسرائیل است      رسانیدن هزینه 

مریکـا  آجمهـور   رئـیس .  در راستاي استقرار صلح فراگیر گام بردارنـد      ،همکاري و تعهد متقابل   

منـدي دفـاعی اسـرائیل در مقابـل        تعهد ویژه کشور خود به همکـاري در حفـظ برتـري تـوان             

دفـاع  کردند کـه بـراي مـؤثرترکردن    دو دولت تصدیق . دشمنانش را مورد تأیید مجدد قرار داد    

هـاي الزم بـه منظـور تقویـت        گـام  ، با پشتیبانی قوي ایاالت متحـده      ستبای  می ،نظامی اسرائیل 

هاي حـساسیت و   این بیانیه از مهمترین شاخص ) 20.(هاي موشکی اسرائیل برداشته شود     برنامه

چنین تعهداتی در حالی صورت گرفته که اسرائیل نه . مریکا به امنیت اسرائیل استآتوجه ویژه 

شـود، بلکـه در حـوزه       اي در منطقـه شـناخته مـی         به عنوان تنها کشور دارنده سالح هسته       طفق

  .نظیري در منطقه برخوردار است هاي بی تسلیحات متعارف نیز از توانمندي

هاي ایـاالت   ها و حمایت  به این معنی نیست که کلیه همکاري      ،الذکر اشاره به توافقات فوق   

هایی در چـه   فراتر از اینکه چنین توافق . گرفته است   صورت می  متحده از اسرائیل در قالب آنها     

زمانی، در چه شرایطی و با چه محتویاتی امضا شده باشند، ایاالت متحده عمالً از همـان آغـاز       

 تمـامی در . من امنیـت اسـرائیل بـوده اسـت    اهاي اصلی ضـ   از ستون،حیات اسرائیل تا به حال 

 اسـرائیل را تحـت حمایـت       ، مستقیم یا غیرمستقیم   ،امریکآ دولت   ،هاي اعراب و اسرائیل    جنگ
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در انتخابـات  . خواه نبوده است این امر محدود به حزب دموکرات یا جمهوريو خود قرار داده    

 تحت تأثیر مالحظات مربوط بـه   این کشور، مریکا، اکثر یهودیان    آ 2000جمهوري سال    ریاست

هرچنـد در   . ورد حمایت خـود برگزیدنـد      را به عنوان نامزد م     ر رقیب بوش یعنی الگو    ،اسرائیل

مریکـا نـسبت بـه      آ اما در رویکـرد حمـایتی        ، بوش به عنوان پیروز انتخابات ظاهر شد       ،نهایت

گـراي   هاي اسرائیل  جذب و به کارگیري مهرهدرحتی اقدام بوش  . اسرائیل خللی ایجاد نگردید   

ریکـا از اسـرائیل از   مآهـاي    باعث شد حمایـت ،هاي کلیدي دولت خود   کار در پست   نومحافظه

 بـه  ، بـه لحـاظ فکـري      ،کـاران   چرا که نومحافظه   ؛تري برخوردار شود   پشتوانه ایدئولوژیک قوي  

 و در پـی آن  2001 سـپتامبر  11حـوادث  از سـوي دیگـر،   . ساسندحـ  امنیت اسرائیل    شدت به 

مریکا و اسـرائیل در    آگیري مشترك     باعث شد جبهه   ،خیزش گفتمان جهانی مبارزه با تروریسم     

 رویکرد دوستانه دولـت بـوش نـسبت بـه           ،در مجموع . گرایی رادیکال تقویت شود    برابر اسالم 

 اکثریت  ،مریکاآ در   2004اسرائیل به قدري پررنگ بود که در انتخابات ریاست جمهوري سال            

  )21.(کردند  از بوش حمایت می،جامعه اسرائیل از جمله در حزب لیکود

 بـه  ؛ گـسترش پیـدا کـرد   1973به ویژه از جنگ اکتبر  ،هاي ایاالت متحده به اسرائیل   کمک

. ها برخوردار نشده اسـت   هیچ کشوري به اندازه اسرائیل از این کمک    ،اي که در این مدت     گونه

کمـک مـستقیم   .  میلیـارد بـود  140 بالغ بر    ،2003مریکا به اسرائیل تا سال      آهاي مستقیم    کمک

پـنجم بودجـه    د دالر بوده است که تقریباً یک     میلیار 3 ساالنه حدود    ،مریکا به اسرائیل  آخارجی  

برحـسب سـرانه، ایـاالت متحـده      . داده است  مربوط به کمک خارجی این کشور را تشکیل می        

هایی در حالی صورت  چنین کمک. کرده است دالر به هر اسرائیلی کمک می 500ساالنه حدود 

 وضـعیت  ،شـرایط فعلـی  گرفته که اسرائیل از کشورهاي صنعتی و ثروتمند منطقه اسـت و در            

. باشـد  درآمد سرانه در اسرائیل تقریباً مشابه وضعیت کشورهایی چون کره جنوبی و اسپانیا مـی  

 اسرائیل  ،براي مثال . مریکا به اسرائیل نیز وضعیت نسبتاً مشابهی داشته است        آهاي نظامی    کمک

 دریافـت  1اي الوياي چون هواپیم  هاي تسلیحاتی  میلیارد دالر به منظور توسعه سیستم      3حدود  

 2هـوك  هاي با سطح تکنولوژي باالیی چون هلیکوپترهاي بلک    این کشور به سیستم   . کرده است 

                                                                                                                                  

1 . Lavi 

2 . Blackhawk 
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مریکا آکننده اطالعاتی است که   دریافت، همچنین،این رژیم .  دسترسی دارد  f – 16هاي   و جت 

ل بـه سـالح   یابی اسـرائی  در فرایند دست. کند از ارائه آنها به متحدان خود در ناتو خودداري می     

مریکا آ ،در عین حال. مریکا بسیار مداراآمیز بوده استآ رفتار   ،اي یا تکنولوژي ساخت آن     هسته

 35 حـدود    نمـوده و  هاي دیپلماتیک از اسـرائیل حمایـت         همواره در نشست   ،)2008( کنونتا  

گیـري   هاي مـورد بررسـی در شـوراي امنیـت سـازمان ملـل را کـه جهـت                   قطعنامه از قطعنامه  

 اسرائیل بـه شـدت تحـت چتـر     ،ها در کنار این حمایت. رده استکاند، وتو  ئیلی داشته ضداسرا

مریکـا  آ دخالت  ، در جنگ اکتبر   ،براي مثال . امنیتی مستقیم خود ایاالت متحده قرار داشته است       

 اگرچـه بعـضاً در     ،نکته جالب دیگر اینکـه    . باعث شد اسرائیل از مداخله شوروي مصون باشد       

مریکا بوده که مالحظات آ اما غالباً این ،آمده یکا و اسرائیل اختالفاتی پیش میمرآمذاکرات میان 

  )22.(پذیرفته است اسرائیل را می

  

  مریکا از اسرائیلآنظیر  هاي حمایت بی ریشه. د

باشـد، فهـم    مل مـی أمریکا از اسرائیل قابل تآنظیر  هاي بی ها و همکاري   آنچه در کنار کمک   

کند که منافع  مریکا در حالی به صورت حامی منحصر بفرد اسرائیل عمل میآاین نکته است که 

شـاید برخـی چنـین      . نیـست به این گستردگی    هایی   استراتژیک آن در منطقه اقتضاکننده کمک     

کنـد،   مریکا عمل میآضامن کلیدي منافع استراتژیک تصور کنند که اسرائیل در منطقه در نقش       

شاید بتوان گفـت در دوره جنـگ   . کننده است ی ناقص و گمراهرسد چنین برداشت اما به نظر می  

مریکا در خاورمیانه در مهار تحرکات اعراب آ تحت نفوذ و نماینده    رژیم اسرائیل در مقام     ،سرد

 ایـن نکتـه را نیـز    ،با این حال. تحت حمایت شوروي مثل مصر و سوریه نقش مهمی ایفا کرد      

هـاي کمـی     هزینـه ،مریکا از اسرائیل در آن مقطـع آهاي گسترده  باید در نظر گرفت که حمایت 

 بـه   ،مریکا در منطقه  آهاي اقتصادي و نظامی، نگاه اعراب به نقش          عالوه بر ارائه کمک   . نداشت

بـه  .  اشـاره کـرد  1973توان به تحریم نفتـی   شدت بدبینانه گردید که از جمله پیامدهاي آن می     

 نشان داد که اسرائیل در  ،1970 اواخر دهه     وقوع حوادثی چون انقالب اسالمی ایران در       ،عالوه

در پایان دوره جگ سرد و در زمـان جنـگ           . مریکا در منطقه موفق نبوده است     آگیري منافع    پی

تـر از آن بـود کـه     مریکا بسیار ضعیفآهاي   نقش اسرائیل در دفاع از خواسته،اول خلیج فارس 
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تـر نیـز    مریکا سـنگین آولیت ؤمس بار   ،حتی با حمالت موشکی عراق به اسرائیل      . شد تصور می 

 آشـکار  ،2001 سـپتامبر  11شاید برخی چنین تصور کنند که حداقل پـس از حـوادث            . گردید

 ،هـاي انهـدام جمعـی در میـان اعـراب        له تروریسم و تالش براي ساخت سالح      أگردید که مس  

ریکـا در  مآتواند در مقـام نماینـده    مریکا و اسرائیل است و اسرائیل می      آتهدیدي مشترك براي    

 اما باید خاطر نشان ساخت کـه  ، نقش مهمی ایفا کندگرایان اسالم در مهار تحرکات     ،خاورمیانه

هاي موسـوم بـه      طلب و دولت   هاي خشونت  تهدیدات مشترك دو کشور از جمله خیزش گروه       

مریکـا از اسـرائیل در      آهـاي مـستمر      تردیـد حمایـت    بـی . انـد   در خأل شکل نگرفتـه     ،1»شرور«

اهللا، حماس و    هایی چون حزب   تحرکات گروه . ن تهدیدات بسیار مؤثر بوده است     گیري ای  شکل

 ایاالت متحـده قـرار   مورد حمایت ریشه در تجاوز اسرائیل به منافع آنها دارد که   ،جهاد اسالمی 

ـ      مریکایی دولت آمشی ضد   . گیرد می ثیر همـین  أهایی چون ایران و سوریه نیز تا حدي تحـت ت

مریکـا، یکـی از   آن نیز در دفاع از حمالت تروریستی القاعده علیـه         الد حتی بن . هاست حمایت

و هـا   بـراي چنـین دولـت   .  از اسرائیل ذکر کـرده اسـت  این کشوردالیل آن را حمایت ناموجه   

هـاي کـشتار جمعـی در منطقـه      مریکا در حالی بـه مـسأله سـالح   آ آشکار است که    ،هایی گروه

  )23.(ساخت چنین تسلیحاتی بازگذاشته استدهد که دست اسرائیل را در  حساسیت نشان می

 چشم بـه منطقـه     ،مریکا براي تأمین منابع انرژي الزم در بلندمدت       آبا توجه به اینکه دولت      

در عـین  هاي احتمالی فراگیر نگران است و  ثباتی خاورمیانه دوخته و در همین راستا از بروز بی  

گـذاري   اي خرید منطقه و جریان سرمایه منافع دیگري چون بازاره    ، فراتر از مسأله انرژي    حال،

دریغ  هاي بی  هاست، حمایت  مریکاییآمریکا مورد توجه    آهاي ثروتمند منطقه در      گسترده دولت 

این کشور از دولتی که در اذهان عمومی منطقه به عنوان متجاوز به منـافع اعـراب و مـسلمانان       

هـاي تلـخ گذشـته     ن تجربـه حتـی مالحظـاتی چـو   . آید آور به نظر می  شود، شگفت  شناخته می 

یهودیان، تهدید دشمنان فعلی اسـرائیل در منطقـه و نظـام سیاسـی دموکراتیـک اسـرائیل نیـز                     

البته تردیـدي نیـست کـه چنـین         ) 24.(هایی باشند  توانند توجیه موثقی براي چنین حمایت      نمی

 نیز حـداقل    مریکا از اسرائیل تأثیرگذار بوده و به لحاظ استراتژیک        آهاي   مالحظاتی در حمایت  

تواند در تعامالت با کشورهاي منطقه از نفوذ خود بر دولت اسرائیل به عنـوان بـرگ       مریکا می آ
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 غالبـاً  ،ينظیـر   ایجاد چنین چتر حمایتی قدرتمنـد و بـی      ،رسد  اما به نظر می    ،برنده استفاده کند  

جایگـاه  . باشـد داشـته   مریکـا   آگـذاري    نظیر البی اسرائیل در دستگاه سیاست      ریشه در نفوذ بی   

پیوندهاي . 1: مریکا تحت تأثیر دو متغیر است     آدر جامعه و نظام سیاسی      منحصر بفرد یهودیان    

مریکا آهاي ویژه یهودیان در      قابلیت. 2مریکا و   آهویتی نزدیک یهودیان با جامعه غالباً مسیحی        

  .گري آنها فراهم کرده است که زمینه مناسبی براي البی

اي که در گذشته در نقاطی چـون اروپـا و روسـیه      ي گسترده ها برخالف فشارها و سرکوب   

. مریکا بسیار ضعیف بوده اسـت     آیهودي در جامعه     هاي ضد  علیه یهودیان اعمال شده، گرایش    

بـه نقـد   تر  اي جدي  جهان غرب با اراده    ،پس از جنگ جهانی دوم و در پی آن تشکیل اسرائیل          

 در . از موجودیـت اسـرائیل دفـاع کـرد         برخوردهاي خشن گذشته در قبال یهودیان پرداخت و       

اي کـه از دل   تدریج پیوند میان مسیحیان و یهودیان تقویت گردید، به گونهبه مریکا نیز آجامعه  

هـاي    دسـتگاه ،هـایی سـربرآوردند کـه بـا تعلقـاتی شـدیداً یهودگرایانـه            جریـان  ،این تحوالت 

جریان موسـوم بـه   . رآوردندمریکا را به انحاء مختلف تحت نفوذ خود دآگذاري دولت    سیاست

مریکاست که بـه ویـژه پـس از    آبخش قابل توجهی از اکثریت پروتستان    » صهیونیسم مسیحی «

اي به ترویج اصول اعتقـادي خـود     اعراب و اسرائیل رشد یافت و به طرز گسترده   1967جنگ  

 هـاي نفـوذي ایـن جریـان در      اهـرم  ، و با ورود کارتر بـه کـاخ سـفید          1974از سال   . پرداخت

مریکا قویاً  آاي   اي که امروزه سیاست خاورمیانه      به گونه  ،تر شد  مریکا قوي آهاي سیاسی    دستگاه

 تجمیـع  ،طبق اعتقادات این دسته از مـسیحیان      . هاي مسیحی است   متأثر از تبلیغات صهیونیست   

 از مـواردي از ایـن دسـت،      بازسـازي معابـد باسـتانی یهودیـان و           ،یهودیان، تـشکیل اسـرائیل    

 خداوند سرزمین اسـرائیل     ،از دیدگاه آنها  . هاي الزم براي ظهور حضرت مسیح است       شرط پیش

این . داده و نه فرزندان اسماعیل که مسلمان هستندمسیحی را به فرزندان اسحاق یعنی یهودیان    

دانند و بر این اعتقادند که مـسلمانان   گروه، مسلمانان را دشمن مشترك مسیحیان و یهودیان می    

 باعـث   ،هاي مسیحی  تبلیغات گسترده صهیونیست  ) 25.(باشند ر حضرت مسیح می   وهاز موانع ظ  

مریکـا بـراي مـدتی    آ فشارهاي مردمی علیـه مـسلمانان   ،2001 سپتامبر 11شد پس از حوادث  

 سپتامبر براي این گروه فرصت نوینی فراهم کرد تا با معرفی اسالم به    11حوادث  . تشدید شود 

مریکا را به سمت ضدیت هرچه بیشتر با مـسلمانان سـوق            آ جامعه   ،طلب عنوان دینی خشونت  
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 پیونـد آنهـا را   ،دادن تهدید اصـلی مـسیحیان و یهودیـان     با مشترك جلوه  ،دهند و در عین حال    

مریکـا  آمریکا تقریباً دو برابر جمعیت یهودیـان      آدر عمل نیز جمعیت مسلمانان      . تر سازند  قوي

تر از پیوندهاي هـویتی آنهـا بـا     ن با یهودیان قويباشد، اما پیوندهاي هویتی اکثریت مسیحیا   می

  .مسلمانان بوده است

مریکاست آالبی قدرتمند خود یهودیان  مهمتر از پیوندهاي هویتی، نقش فعال در عین حال،

البی صهیونیـسم  . اي این کشور را شدیداً به نفع اسرائیل جهت داده است که سیاست خاورمیانه  

هاي متعدد است که از نظـر سـطح نفـوذ و ارتبـاط مـستقیم بـا             اي با شاخه   مریکا مجموعه آدر  

 از همـان زمـان      ،از نظـر تـاریخی    .  وضعیتی منحصر بفـرد دارد     ،مریکاآگذاري   دستگاه سیاست 

گیري دولت اسرائیل که با ظهور ایاالت متحده به عنوان ابرقدرت جهـانی همزمـان بـود،              شکل

این گروه با درك این نکته که کشور تازه       .  کردند گري خود را آغاز    مریکا فعاالنه البی  آیهودیان  

 کشورهاي مسلمان منطقه قـرار گیـرد، از   است در معرض هجومتأسیس اسرائیل هر آن ممکن     

مریکا آنها را تنها گذاشته یا جانب اعراب و مسلمانان را بگیرد و بـه ایـن   آاین نگران بودند که    

 تا جایی کـه توانـشان اقتـضا    بنابراین،. مواجه شود خطري جدي    با موجودیت اسرائیل    ،ترتیب

امـروزه تـوان    . اند مریکا را در موازات با منافع اسرائیل جهت داده        آاي   سیاست خاورمیانه کرده،  

 ،براي نامزدهاي رقیبجلب حمایت یهودیان  تأثیرگذاري البی صهیونیسم به قدري باالست که        

 در پیـروزي آن  ، نـامزد هرطع آنها از  چرا که حمایت قا؛ بسیار ضروري است  ،در ایام انتخابات  

 بـه ویـژه در چهـار سـال نخـست       ،مریکاآبه همین دلیل، رؤساي جمهور      . تأثیري اساسی دارد  

 ناگزیرند با تمام توان از منافع اسرائیل و یهودیان حمایت کننـد، چـرا کـه اگـر       ،حکومت خود 

از دسـت خواهنـد    دي  در دوره بعـ   دار گـردد، حمایـت آنهـا را          اعتبارشان نزد یهودیان خدشـه    

  )26.(داد

 تحـت تـأثیر متغیرهـاي متعـددي اسـت کـه             ،مریکـا آنفوذ قدرتمندانه البی صهیونیسم در      

گرا، توان سازمانی، سطح باالي فرهیختگی و نخبگی،  ترین آنها عبارتند از فرهنگ وحدت     عمده

هـاي   زماندر میـان سـا  ) 27.(هاي جمعی و حضور مؤثر در کنگره و کابینـه  نفوذ قوي در رسانه  

بیشتر از همه بـه   1امور عمومی اسرائیلآمریکایی یهودي فعال در این حوزه، نام ایپک یا کمیته        
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ایپک که به نماینده و سخنگوي سیاست اسـرائیل در ایـاالت متحـده شـهرت              . خورد چشم می 

ي ساز مریکا ناچار از هماهنگآهاي حاکم در  اي برخوردار است که دولت دارد، از چنان پشتوانه

تـرین اهـداف ایـن سـازمان را          عمـده . باشـند  هاي آن می   اي خود با خواسته    سیاست خاورمیانه 

  :توان چنین برشمرد می

  .آمریکا و اسرائیل استراتژیک میان –هاي امنیتی  توسعه پیوندها و همکاري .1

مریکا با اسرائیل در پیشبرد فراینـد صـلح میـان اسـرائیل و      آهاي   سازي سیاست  هماهنگ .2

 .المقدس یتها از جمله در قضیه پایتختی ب فلسطینی

هاي اقتصادي و فنی  مریکا به اسرائیل و نیز توسعه همکاريآهاي اقتصادي  استمرار کمک .3

  )28.(میان دو کشور

 بـسیار حـساس   این کشوراي   در مورد سیاست خاورمیانه   ،مریکاآگران صهیونیست در     البی

 و از  انـسته تهدید بزرگ علیه امنیـت اسـرائیل د       آنها به ویژه جمهوري اسالمی ایران را        . هستند

مریکا را در راستاي تحت فشار قـرار دادن هـر چـه بیـشتر آن               آرو سیاست خارجی دولت      این

 مـستقیماً بـه   ،مریکـا آ نخبگان سیاسی حاضر در دستگاه حکومتی  ،در این میان  . دهند جهت می 

هار دوجانبه که در چـارچوب   براي مثال، سیاست م   . کنند صورت حافظ منافع اسرائیل عمل می     

 تحـت فـشارهاي تحریمـی ایـاالت متحـده قـرار             ، در مقام دو دشمن اصلی     ،آن ایران و عراق   

وي ایـن طـرح را در سـال      .  طراحی گردیـد   1گرفتند، توسط یک یهودي به نام مارتین ایندیک       

ول امور خارجی شوراي امنیت ملی دولت کلینتـون بـود، مطـرح کـرد و دولـت         ئ که مس  1993

هـاي   نفـوذ در دسـتگاه    در دولت بوش نیز یهودیـان ذي .دنموریکا نیز با جدیت آن را اعمال    مآ

 در ترسیم ،4 و آري فلیشر3، ریچارد پرل2مرتبط با سیاست خارجی آمریکا از جمله پل ولفوویتز

 به ویـژه ولفـوویتز در طـرح    ،در این میان . مریکا نقش مهمی ایفا کردند    آاي   سیاست خاورمیانه 

گران   البی) 29.(فشارهاي گسترده علیه ایران و سوریه فعاالنه تالش کرده عراق و اعمال حمله ب

  مریکا اعـم از آنهـایی کـه در دولـت و کنگـره حـضور دارنـد یـا آنهـایی کـه بـه                     آیهودي در   

                                                                                                                                  

1 .Martin Indyk 

2 . Paul Wolfovitz 

3 . Richard Perle

4 . Ari Fleischer
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ترکـردن   غالباً در پی سـخت    کنند،   هاي غیردولتی فعالیت می    صورت مستقل یا در قالب سازمان     

مریکا در قبال ایـران بـدون   آشدن مواضع  آنها مالیم. کا در قبال ایران هستند  مریآمواضع دولت   

 از هر گونه فرصتی ،رو بینند و از این کننده می شدن مواضع ایران در قبال اسرائیل را نگران     مالیم

  .گیرند مریکا و ایران بهره میآکردن روابط  براي پرتنش

  

  ار ایرانمریکا و اسرائیل در مهآهاي مشترك  حوزه. د

 مباحث پیشین به متغیرهـاي تأثیرگـذار بـر مـشکالت موجـود در تعـامالت جمهـوري              در

 حداقل به   ،شاید بتوان در شرایط حاضر    .  اسرائیل اشاره گردید   –مریکا  آاسالمی ایران با محور     

پـذیر دانـست، امـا     زدایی در روابط ایران و آمریکـا را امکـان    سطوحی از تنش،صورت مقطعی 

جمهـوري اسـالمی    . زدایی در روابط ایران و اسرائیل اصوالً مطرح نیـست          حث تنش تردید ب  بی

توانـد موجودیـت کـشور اسـرائیل را          ایران با توجه به تعلقات هویتی خاصـی کـه دارد، نمـی            

دولت . مریکاستآاي  له یکی مشکالت اساسی سیاست خاورمیانهأپذیر بداند و همین مس   توجیه

داند و طبیعتـاًٌ حاضـر       را تهدیدي جدي علیه امنیت اسرائیل می      مریکا جمهوري اسالمی ایران     آ

بـر ایـن اسـاس، یکـی از     . نیست متحد دیرینه خود را در برابر تهدیدات دشمنش تنها بگـذارد   

 ،زدایی و برقراري روابط عادي با ایران مریکا براي پیشبرد مؤثر فرایند تنش     آترین شروط    بنیادي

ایران به خودداري از هرگونـه اقـدام علیـه امنیـت اسـرائیل              این است که حداقل از بابت تعهد        

مریکـا متوجـه   آترین مشکالت موجـود میـان ایـران و     تر به عمده  با نگاهی عمیق  . مطمئن شود 

 مسأله امنیـت اسـرائیل مـورد نظـر     ، به نحوي مستقیم یا غیرمستقیم، آنها تمامیشویم که در     می

  :مریکاستآ

مریکا و اسرائیل   آگیري آن توسط     اي است که پی    ه ایده  صلح خاورمیان  .صلح خاورمیانه . 1

 بـا توجـه بـه تـشدید معـضالت و      در عـین حـال،   . اي تقریباً به اندازه عمر اسرائیل دارد       سابقه

 نیاز به برقراري صلحی پایدار و مطمـئن         ،1967هاي میان اعراب و اسرائیل پس از جنگ          تنش

داد که حل و فـصل   نشان   1980واخر دهه   خیزش انتفاضه اول در ا     .بیش از پیش احساس شد    

پس از جنـگ اول خلـیج فـارس کـه طـی آن            . تري است  معضالت موجود نیازمند اراده جدي    

اسرائیل و برخی اعراب دیگر مثل عربستان سعودي، کویت و سوریه در برابر دشـمن مـشترك    
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زمینه مناسبی براي مریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدند  که شرایط حاضر            آ ،قرار گرفته بودند  

 به ویژه که در جریان جنگ، سازمان آزادیبخش فلسطین از عراق حمایـت             ،پیشبرد صلح است  

 ،پـس از جنـگ  . دار شده بود کرده بود و پس از جنگ وجهه آن نزد حامیان سابق عرب خدشه       

تمامی توان خود را به کار خواهیم گرفـت تـا           « قول داد    ، بوش پدر  ،مریکاآجمهور وقت    رئیس

 کنفـرانس  ».ها را پر کنـیم  هاي عربی و نیز بین اسرائیل و فلسطینی  کاف بین اسرائیل و دولت    ش

 در مادرید گشایش یافت و پس از مدت کوتاهی مذاکرات    ،1991 اکتبر   30صلح خاورمیانه در    

 اعراب شرط کرده بودند کـه مـذاکرات   ،پیش از آغاز این فرایند. رودررو در واشنگتن آغاز شد   

هاي   شوراي امنیت که به ترتیب در خصوص جنگ338 و 242هاي  ساس مفاد قطعنامهباید بر ا

حل زمـین در برابـر      راه، پیش برود، چرا که در هر دوي آنها    ، صادر شده بودند   1973 و   1967

مـذاکرات رونـد نـسبتاً      ،  ابتـدا در  ) 30.(اسرائیل نیز این شـرط را پـذیرفت       . صلح قید شده بود   

 با فشار تندروهاي داخل اسرائیل که به ترور اسحاق رابین          ،ما در نهایت   ا ،آمیزي داشت  موفقیت

اي کـه صـورت     به رغم مذاکرات پراکنـده ،مواجه شد و تا به حال نیز      بست   بن با   ،منجر گردید 

مریکا جمهوري اسالمی ایران را متهم کرده اسـت      آدر این میان،    .  به نتیجه نرسیده است    ،گرفته

اهللا لبنـان و    حمایت از حزب،هاي مبارز فلسطینی له حمایت از گروهکه به انحاء مختلف از جم    

اند کـه اگرچـه رونـد     مقامات ایران اعالم کرده. شود  مانع روند صلح می  ،تحریک دولت سوریه  

 ایجـاد  مـانع بینند، امـا در آن   ها می شدن حقوق واقعی فلسطینی  لحاظصلح را ناعادالنه و بدون      

دادن   کمال خرازي، در راسـتاي نـشان  ، وزیر خارجه وقت ایران   ،2002حتی در اکتبر    . کنند نمی

حسن نیت جمهوري اسالمی اعالم کرد که دولت ایران در برابر ایده ایجاد دو دولت مقاومـت               

را که در آن به رسـمیت  ) ادشاه فعلی عربستان سعوديپ(کند و طرح صلح شاهزاده عبداهللا       نمی

اي عربی پس از بازگشت اسرائیل به مرزهاي پـیش   ه شناخته شدن دولت اسرائیل توسط دولت     

مریکا آ همچنان از جانب   ایرانبا این حال،    ) 31.( پذیرفته است  ، لحاظ شده بود   1967از جنگ   

  .باشد متهم به برهم زدن روند صلح می

مریکا به حمایت از تروریسم  آت  ا جمهوري اسالمی ایران بارها از سوي مقام       .تروریسم. 2

تـرین   عمـده . هاي حامی تروریسم این کشور است ل حاضر در لیست دولتمتهم شده و در حا 

هـاي   کنند، حمایـت   ها از آنها براي اثبات ادعاي خود استفاده می         مریکاییآاي که    مصادیق عینی 
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هـاي مبـارز ضداسـرائیلی مثـل      اهللا لبنان و سـایر گـروه   مستمر مادي و غیرمادي ایران از حزب     

در مـواردي چـون    ،همچنـین . ق براي آزادي فلسطین اسـت    جهاد اسالمی و جبهه خل    حماس،  

دولت ایران را متهم به دخالت مستقیم در      و اسرائیل    در آرژانتین، آمریکا     ها انفجار مرکز یهودي  

مریکـا بـسیار بـر آن تأکیـد دارد، همـان      آبا این حال، مـواردي کـه دولـت          . ندا این قضیه کرده  

مریکـا و اسـرائیل     آ. هاي مبـارز فلـسطینی اسـت       اهللا و سایر گروه    تحرکات ضداسرائیلی حزب  

 ،کنند اسرائیل مقاومت میاسرائیلی را که با مشی مسلحانه در برابر       اهللا و گروه مشابه ضد     حزب

این در حالی است که جمهوري اسالمی ایران همواره خود را دولتی قربانی . نامند میتروریست 

 بـر آن اسـت کـه حمـایتش از بـازیگران              معرفی کرده و   آن مخالف   ،تروریسم و در عین حال    

اهللا، حمـاس و   هایی چون حزب از نظر ایران، گروه. مذکور به معنی حمایت از تروریسم نیست     

کننـد و   هایی هستند که براي دفاع از سـرزمین خـود مبـارزه مـی       مصداق جنبش  ،جهاد اسالمی 

مریکـا همچنـان   آ، دولت با این حال. انستهایی را تروریست د چنین جنبشتوان    نمی ،بنابراین

دولـت ایـران    ،که طبق آن به تصویب رسیده در آمریکا قانونی . کند بر موضع خود پافشاري می    

ها در اسرائیل و لبنـان      مریکاییآشدن   ول جبران خسارات مربوط به کشته، زخمی، یا ربوده        ئمس

) 32.(اسـت  بیش از یک میلیارد دالر بـرآورد شـده    ،2004سال  مجموع این خسارات تا     . است

 موافقت ایران با پرداخت ،سازي روابط مریکا به عادي  آم ایران و    صمیبدیهی است در صورت ت    

چنین خساراتی به منزله پذیرش اتهام حمایت از تروریـسم خواهـد بـود؛ امـري کـه بـه نظـر                  

مریکـا ایـن   آ هـدف اصـلی   ،در واقع. رسد مقامات جمهوري اسالمی ایران به آن تن دهند         نمی

 بـا   ،هاي مبارز ضداسرائیلی صرف نظر کرده و به این ترتیب          ران از حمایت از گروه    است که ای  

هـاي    شرایط صلح را مطابق با خواسته     ،ها در برابر اسرائیل    تضعیف موقعیت اعراب و فلسطینی    

جمهوري اسالمی تا به حال همواره در برابر چنـین اتهامـات و فـشارهایی               . اسرائیل پیش ببرد  

  .یکا و اسرائیل را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه ساخته استمرآمقاومت کرده و 

 اصلی سألههاي اخیر به م  از دیگر اتهاماتی که به ویژه در سال    .هاي انهدام جمعی   سالح. 3

هـاي انهـدام     تالش براي برخورداري از سـالح ،جمهوري اسالمی تبدیل شده سیاست خارجی   

اي طوالنی دارد و آغاز آن  اي ایران سابقه هاي هسته الیتفع. اي است  ویژه سالح هستهبهجمعی 

در . گـردد   بـازمی 1957  سـال اي غیرنظـامی ایـران و آمریکـا در        نامه همکاري هسته   به موافقت 
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 شده که انرژي اتمی نیاز تمام بشریت است و همه باید اعالم ،نامه پارگراف نخست این موافقت

 دولـت ایـران بـه    ،نامـه  پـس از امـضاي ایـن موافقـت    یک سال  . از این امکان برخوردار باشند    

 رآکتـور تحقیقـاتی پـنج مگـاواتی         ،1967المللی انرژي اتمی درآمـد و در         عضویت آژانس بین  

دولت ایران به منظـور  ) 33.( در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد       ،مریکاآتحویل داده شده توسط     

هـاي    فعالیـت  ، از انقـالب اسـالمی     پـس . تی گردیـد  . پی.اثبات حسن نیت خود وارد پیمان ان      

 با همکاري روسیه  ،اي ایران براي مدتی متوقف شد، اما پس از پایان جنگ ایران و عراق              هسته

 مریکـایی و ضـد   آاین بار با توجه بـه وجهـه ضـد   .  از سرگرفته شد ،در ساخت رآکتور بوشهر   

ـ   هاي هسته  هاي آنها به فعالیت    حساسیتاسرائیلی جمهوري اسالمی،     در . ران تـشدید شـد  اي ای

 ،اي  ایران به تـالش بـراي سـاخت سـالح هـسته       کردن مریکا ضمن متهم  آدوره کلینتون، دولت    

هاي با مـصرف دوگانـه بـه     هایی چون روسیه را در راستاي ممانعت از تحویل تکنولوژي  دولت

. مریکا شدیدتر شدآ فشارهاي ،پس از ورود بوش پسر به کاخ سفید . ایران تحت فشار قرار داد    

مریکا آ تی و امضاي پروتکل الحاقی، . پی. به رغم تأکید ایران بر تعهد به پیمان ان،در این دوره

اي،   ضمن ابراز نگرانی مکرر از تالش ایران براي ساخت سـالح هـسته             ،اش و متحدان اروپایی  

ت سازي اورانیـوم دسـ    از هرگونه فعالیت مرتبط با غنی  تادولت ایران را تحت فشار قرار دادند        

ملـل  اي ایران به شـوراي امنیـت سـازمان          پرونده هسته  ،در نتیجه این فشارهاي فزاینده    . بردارد

مورد تحریم  ،هایی که در برابر این فشارها نشان داده      منتقل شده و اکنون ایران به دلیل مقاومت       

هاي  لیت در قبال فعا،مریکاآ دولت اسرائیل و البی صهیونیسم در ،در این میان. قرار گرفته است  

هاي ایران به  سازي فعالیت اي ایران حساسیت نشان داده و دول غربی را در جهت متوقف        هسته

یـابی دشمنانـشان بـه      اند که دسـت    مقامات اسرائیل هشدار داده   . اند شدت تحت فشار قرار داده    

یکی در واقع، ) 34.(آمیز را تحمل نخواهند کرد هاي صلح اي حتی به منظور استفاده    انرژي هسته 

در حال .  نگرانی از امنیت اسرائیل است    ،هاي ایران  مریکا از کنترل فعالیت   آهاي اصلی    از انگیزه 

 به وضعیتی رسیده که به راحتـی  ، به لحاظ تکنولوژي موشکی،حاضر، دولت جمهوري اسالمی  

ه بـا  کـ مریکـا و اسـرائیل از ایـن نگراننـد         آبـه عـالوه،     . تواند اسرائیل را هدف قـرار دهـد        می

از . اي مجهـز شـوند     اهللا نیز زمانی بـه سـالح هـسته         هایی چون حزب    گروه ،شدن ایران  اي ههست

 از جملـه همکـاري   ،دادن حسن نیت خـود  هاي ایران به منظور نشان  رو، به رغم کلیه تالش     این
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هـاي   هاي خارجی به منظور همکاري در فعالیـت     مستمر با بازرسان آژانس یا دعوت از شرکت       

  .شود مریکا مشاهده نمیآترشدن مواضع  اي از مالیم ز هیچ نشانه، هنوخوداي  هسته

هـاي سیاسـی     ترویج و حمایت از حقوق بشر و نظـام .مسأله دموکراسی و حقوق بشر    . 4

 مورد توجه نخبگان 1776مریکا در  آاي است که از همان زمان اعالم استقالل           ایده ،دموکراتیک

مریکـا در دوره جنـگ   آجمهـور    رئـیس ،لـسون وودرو وی. سیاسی این کشور قرار داشته اسـت      

المللـی بـا سـازوکارهاي        از اولین کسانی بود که سعی کرد ضمن تبیین صلح بـین            ،جهانی اول 

اي جـدي مـسأله       بـا اراده   ،)اي چون ایمانوئـل کانـت      هاي فالسفه  تحت تأثیر ایده  (دموکراتیک  

یاالت متحده در سـطح  حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را در دستور کار سیاست خارجی ا      

پس از جنگ جهانی دوم کـه  . الزم دست نیافتجهانی قرار دهد، هرچند که در عمل به توفیق         

مریکا به صورت قدرتی جهانی درآمد، این کشور به صورت محور جهـان آزاد مطـرح                آدولت  

هـاي سیاسـی کـامالً      از نظـام   آنهـاي تحـت نفـوذ و حمایـت           شد، هرچند بسیاري از دولـت     

مریکـا تـالش کـرده      آحتی پس از پایان جنگ سرد که دولت         . اي برخوردار بودند   رایانهاقتدارگ

 کـرده و  تـرویج المللی مستحکم و قدرتمند  دموکراسی و حقوق بشر را از مجراي نهادهاي بین    

 کنـد، هنـوز   یعرفـ مهاي دموکراتیـک در سـطح جهـانی        خود را در نقش رهبر و حامی ارزش       

این کشور روابط دوستانه دارند، از سـطح توسـعه سیاسـی پـایینی        هایی که با     بسیاري از دولت  

توان واقعیت سطحی از لیبـرال انترناسیونالیـسم در سیاسـت خـارجی              اگرچه نمی . برخوردارند

مریکا در این قـضیه بـه دالیلـی         آ عملکرد دولت    واقعیت این است که   مریکا را انکار کرد، اما      آ

مریکـا  آدولت امروزه مقامات ) 35.(زینشی بوده است تا حد زیادي گ،چون دخالت متغیر منافع   

در حالی جمهوري اسالمی ایران را به نقض دموکراسی و حقوق بشر متهم کرده و از ضرورت      

مریکا با بسیاري از کشورهاي اقتدارگراي آگویند که روابط  برقراري دموکراسی در آن سخن می

اي   دوستانه است و هیچ برنامه جدي  هاي جنوب خلیج فارس عادي و      منطقه از جمله پادشاهی   

 بـسیاري از  ،بـر ایـن اسـاس   . شـود  واقعـی مـشاهده نمـی   دهی آنها بـه دموکراسـی        سوق براي

اي است    بیشتر برقراري نظام سیاسی    ،مریکا در مورد ایران   آگران برآنند که دغدغه اصلی       تحلیل

ها بسیار مهم است که نظام  مریکاییآ براي .با منافع امریکا در منطقه هماهنگ باشد    در اصل   که  

. سیاسی ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت شـناخته و از تهدیـد امنیـت آن دسـت بـردارد      
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ه نظام سیاسـی ایـران بـا اصـالحات یـا تغییـرات مـورد        چبرداشت کلی آنها این است که چنان 

روست که   ز این ا. با اسرائیل بیشتر خواهد بود    نظرشان کنار بیاید، امکان برقراري تعاملی عادي        

 جمهوري اسالمی ایران را مـتهم بـه نقـض دموکراسـی و              ،مریکاآدولت اسرائیل نیز همگام با      

ها در راستاي ایجاد تغییر در ساختار سیاسـی ایـران تـا بـه حـال       مریکاییآ. کند حقوق بشر می  

 از 1»خاورمیانـه بـزرگ   «طـرح کـالن     . انـد  هاي مختلفی را در دستور کار خـود قـرار داده           طرح

است که در اصل بـه منظـور فرونـشانی مـوج رادیکالیـسم              هاي اخیر    سال پرجنجال   هاي طرح

مریکا به دالیلـی چـون انتقـادات داخلـی و     آاسالمی در منطقه مطرح گردید، هرچند که دولت  

گیري  از پی -همان طور که در عراق تجربه گردید  -خارجی فراوان و ریسک باالي اعمال آن      

 جهـان عـرب بـه عـالوه         ، در حالـت کلـی     ،طرح خاورمیانه بـزرگ   . دجدي آن صرف نظر کر    

 آشـکار  بـا ایـن حـال،   . شود کشورهاي ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه و اسرائیل را شامل می     

 و اسرائیل از استقبال کنندگان اصلی باشد میاست که مخاطب اصلی آن کشورهایی چون ایران 

مریکا به منظور ایجاد تغییر در آرسد فشارهاي  به نظر میبه طور کلی، ) 36.(رود به شمار میآن 

سازد و اسـتقبال   یک از کشورهاي منطقه را به اندازه اسرائیل منتفع نمی         هیچ ،نظام سیاسی ایران  

  .و همراهی آن با چنین فشارهایی طبیعی است

  

  گیري نتیجه

 تعامالت میان ایران و هاي مستمر در ها و تنش اعتمادي پیام کلی این مقاله این نیست که بی    

هـاي   هدف مقاله این بود که نشان دهـد گـره        .  همه و همه به خاطر اسرائیل بوده است        ،مریکاآ

 با اهداف و منافع اسـرائیل در منطقـه   ، به انحاء مختلف،اصلی موجود در روابط ایران و آمریکا 

ندهاي هـویتی میـان   مریکا به دالیلی چون پیو   آاي   مرتبط است و از آنجا که سیاست خاورمیانه       

 به شدت تحت نفـوذ و کنتـرل        ،مریکاآمریکا و اسرائیل و نیز البی قدرتمند یهودیان         آدو ملت   

 بعیـد بـه نظـر       ،مـدت   حداقل در کوتـاه    ،شدن روابط دو کشور    هاست، امکان عادي   صهیونیست

 از  ،یرانی و اعمالی ایاالت متحده در قبال جمهوري اسالمی ا         نتقریباً کلیه مواضع اعال   . رسد می

                                                                                                                                  

1 . The Greater Middle East 
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. ها بوده اسـت  هاي صهیونیست  مطابق با خواسته،هاي اولیه پس از انقالب تا به حال     همان سال 

ــته    ــه مجــري خواس ــاالت متحــده در خاورمیان ــه ای ــست ک ــی نی ــدین معن ــن ب ــه ای ــاي  البت ه

کـردن   توانـد بـدون لحـاظ    مریکا نمـی آهاست، بلکه حاکی از این واقعیت است که    صهیونیست

 با فرض اینکه در شـرایط  ،بنابراین. گیر منافع خود در این منطقه شود سرائیل پیمصالح امنیتی ا 

اي ایران به توافق برسند یا اینکه اقدام بـه   مریکا در مورد پرونده هستهآ دو دولت ایران و  ،فعلی

هایی در مورد مسایل عراق نمایند، ایده بهبودي کامل معضالت میان دو طرف تحقـق               همکاري

هاي محدود و تاکتیکی میـان دو طـرف وجـود دارد، امـا      اگرچه امکان همکاري. نخواهد یافت 

 نوع بازي جاري تا حد زیادي حاصل جمع صفر است و حل و فـصل مـشکالت کـالن               چون

 استراتژیک به منظور حل و یطرحست، صحبت از طراحی ها نشینی یکی از طرف مستلزم عقب

 به نتیجه مطلوب منجر نخواهـد       ،ایطی فعلی  حداقل در شر   ،آمیز چنین مشکالتی   فصل مسالمت 

  .شد
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