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هاي موجود در روابط اسرائیل و ایاالت متحده در شـش  
عنـوان   حـال بـه  

در کنار ایـن کشـور   
بوده و تا آنجا پیش رفته که منافع متقابل این دو در شکل روابط ویژه نمـود  

 خواه اعم از دموکرات یا جمهوري
گیـري   شـکل . انـد 

اي باعـث شـده تـا در پیونـد راهبـردي دو کشـور تغییـر        
 استراتژیک محسـوب 

متقابـل  منـافع  
 و نهادهـا  ثیر سـاختارها، 
 کشـور و  رویکردهاي سیاست داخلـی و خـارجی دو  

اسرائیل ازجمله عـواملی هسـتند کـه در    
. کننـد  مـی  ایجاد تفاهم بین دو کشور نقشی اساسی ایفا

ضـمن حمایـت خـود از    
این مقاله  .شده که در اتحاد دو کشور خللی وارد نخواهد شد

اي دولـت بـاراك   
ویـژه دو کشـور در   

اي،  ایاالت متحده، اسرائیل، سیاسـت ابهـام هسـته   

                                        
1. Nuclear Ambiguity Policy

  
هاي موجود در روابط اسرائیل و ایاالت متحده در شـش   با وجود فرازونشیب

حـال بـه   ایاالت متحده از زمان شناسـایی اسـرائیل تـا بـه     اخیر، ۀده
در کنار ایـن کشـور    پشتیبان اسرائیل در سطوح مختلف، و ین متحدتر مهم

بوده و تا آنجا پیش رفته که منافع متقابل این دو در شکل روابط ویژه نمـود  
اعم از دموکرات یا جمهوري امریکاساي جمهوري ؤتمام رو  یافته است

انـد  اي را در قبال امنیت اسـرائیل پذیرفتـه   جانبه تعهدات همه
اي باعـث شـده تـا در پیونـد راهبـردي دو کشـور تغییـر         ویـژه  ۀچنین رابط

استراتژیک محسـوب  اي اسرائیل براي امریکا سرمایه .چنانی حاصل نشود آن
منـافع   امریکـا،  متنفذ و قدرتمنـد یهـودي   هاي نقش گروه .شود می

ثیر سـاختارها، أتـ  هاي مشـترك و  ها و نگرش وجود ارزش طرفین،
رویکردهاي سیاست داخلـی و خـارجی دو   سازوکارهاي همسان بر

اسرائیل ازجمله عـواملی هسـتند کـه در     1اي طور سیاست ابهام هسته همین
ایجاد تفاهم بین دو کشور نقشی اساسی ایفا تقویت این روابط و

ضـمن حمایـت خـود از     جمهور کنونی ایاالت متحده نیز رئیس ،باراك اوباما
شده که در اتحاد دو کشور خللی وارد نخواهد شد آورداسرائیل یا
اي دولـت بـاراك    اسرائیل و سیاسـت خاورمیانـه  ـ   ایاالت متحده ةروابط ویژ

ویـژه دو کشـور در    ۀرابط اوباما را مورد بررسی قرار داده و بر تحکیم و تداوم
  .کند می کیدأآینده نیز ت
ایاالت متحده، اسرائیل، سیاسـت ابهـام هسـته    :هاي کلیدي واژه
      هاي متنفذ، یهودیان امریکا گروه

                                                                 
Ambiguity Policy 
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چکیده
با وجود فرازونشیب

ده
مهم

بوده و تا آنجا پیش رفته که منافع متقابل این دو در شکل روابط ویژه نمـود  
یافته است

تعهدات همه
چنین رابط

آن
می

طرفین،
سازوکارهاي همسان بر

همین
تقویت این روابط و

باراك اوباما
اسرائیل یا
روابط ویژ

اوباما را مورد بررسی قرار داده و بر تحکیم و تداوم
آینده نیز ت
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اي ایـاالت   سیاسـت خاورمیانـه  
حفـظ و   راياي را ب العاده
هـاي   میـزان کمـک   ین ویژگـی ایـن حمایـت،   

 .طور کامل تحت نظـارت کنگـره قـرار دارد   
هـاي   سیاست دولـت  

روابـط   .ثیر قـرار داده اسـت  
حمایتی ایاالت متحـده بـراي ایجـاد مـوطن     
تا برقراري روابط غیرعادي موجب شده که اسرائیل کوچک امـا از  
 .ایـاالت متحـده وابسـته باشـد    

برخـی در ایـاالت   . منطقه توازن ایجاد کند
ها و تعهدات به اسرائیل، این اقدام ایاالت متحده را به 

برخـی دیگـر نیـز    . کننـد 
نزدیک با اسـرائیل را موجـب   

(Mark,  . اسرائیل یکی
. شـود  مـی  ایـاالت متحـده در خاورمیانـه محسـوب    

الملل تاکنون چنـین   که تاریخ روابط بین

  
هاي تاریخی و مذهبی است و به پیش 

اعالمیـه بـالفور در   . گـردد 

  
سیاسـت خاورمیانـه   روابط ایاالت متحده و اسرائیل بخش بسیار مهمی از

العاده متحده اهمیت فوقکنگره ایاالت . دهد می تشکیل متحده را
ین ویژگـی ایـن حمایـت،   تر مهم. گسترش این روابط قائل است

طور کامل تحت نظـارت کنگـره قـرار دارد    هشده به اسرائیل است که ب خارجی ارائه
سیاست دولـت  اي که کنگره امریکا براي اسرائیل قائل است، العاده اهمیت فوق

ـ     60لف ایاالت متحـده را در   ثیر قـرار داده اسـت  أسـال اخیـر تحـت ت
حمایتی ایاالت متحـده بـراي ایجـاد مـوطن      از سیاست همدردي و این دو، 

تا برقراري روابط غیرعادي موجب شده که اسرائیل کوچک امـا از   ،1948یهودي در 
ایـاالت متحـده وابسـته باشـد    نظر نظامی قدرتمند، به لحاظ اقتصادي و نظـامی بـه   

منطقه توازن ایجاد کندامریکا در تالش است تا از این طریق در 
ها و تعهدات به اسرائیل، این اقدام ایاالت متحده را به  متحده با یادآوري میزان کمک

کننـد  هزینۀ توسعه روابط با کشورهاي مختلف عربی قلمداد مـی 
نزدیک با اسـرائیل را موجـب    ۀرابط یل را متحد راهبردي ایاالت متحده دانسته،
(2002 , کنند می جایگاه ایاالت متحده در خاورمیانه عنوان

ایـاالت متحـده در خاورمیانـه محسـوب     ياز دو متحد اصـلی غیـر نـاتو   
که تاریخ روابط بین گونه گفت توان این می طورکلی هب ،حال

  .)2: 1381شون بام، ( اي را تجربه نکرده است

  )ناسیونالیسم یهودي( شناسایی اولیه جنبش صهیونیسم
هاي تاریخی و مذهبی است و به پیش  بازگشت یهودیان به ارض موعود داراي ریشه

گـردد  میسیس دولـت اسـرائیل بـاز   أاز جنبش صهیونیسم و یا ت

  

  

  

  مقدمه
روابط ایاالت متحده و اسرائیل بخش بسیار مهمی از

متحده را
گسترش این روابط قائل است

خارجی ارائه
اهمیت فوق

لف ایاالت متحـده را در  مخت
 ۀدوسوی

یهودي در 
نظر نظامی قدرتمند، به لحاظ اقتصادي و نظـامی بـه   

امریکا در تالش است تا از این طریق در 
متحده با یادآوري میزان کمک

هزینۀ توسعه روابط با کشورهاي مختلف عربی قلمداد مـی 
یل را متحد راهبردي ایاالت متحده دانسته،اسرائ
جایگاه ایاالت متحده در خاورمیانه عنوان يارتقا

از دو متحد اصـلی غیـر نـاتو   
حالدرهر
اي را تجربه نکرده است رابطه

شناسایی اولیه جنبش صهیونیسم
بازگشت یهودیان به ارض موعود داراي ریشه

از جنبش صهیونیسم و یا ت



کنگـره ایـاالت   . ، هم جنبش صهیونیسم را تسریع و هم بـه آن مشـروعیت داد  
حمایت خود را از تشکیل موطن یهودي 

سـف از  أبـا ابـراز ت   ودرو ویلسـون 
اعالمیـه بـالفور را پـذیرفت امـا از صهیونیسـم      
این سیاست تا پایان جنگ جهـانی  

شـدت   سیاست خـارجی ایـاالت متحـده بـه    
ـ  دي از جنگ جهانی دوم شرایط جدی
ازپـیش   رقم خورد و ایاالت متحده برخالف دیدگاه عدم مداخله پیش از جنگ، بیش

ایـن   ایاالت متحـده در 
ـ  منـافع   ةکننـد  مینأکه ت

Lenczowski(.  

ین کشوري بود که نخست
 نیـز در  2شناسـایی دوژوره 

ژئوپلیتیکی متنوع منطقه، ایاالت 
 ۀتوسـع  قبیـل حمایـت از  

اعـراب و  ـ   مناقشـه اسـرائیل  
 ایـاالت متحـده در  . جلوگیري از نفوذ شوروي در ایران و ترکیه را در پـیش گرفـت  

این زمینـه   درخارجی را براي پیشبرد اهداف خود 
هاي اقتصـادي   حول کمک

 توجه به اینکه حامی اصـلی اسـرائیل در  
 در اختیـار اسـرائیل قـرار   

طـی  . بـود  ناصـر بـه رهبـري   
شـوروي   ۀمداخل ایاالت متحده به دلیل هراس از

                                        
1. De Facto 
2. De Jure 

، هم جنبش صهیونیسم را تسریع و هم بـه آن مشـروعیت داد  
حمایت خود را از تشکیل موطن یهودي  ،1922سپتامبر  21اي در  متحده طی مصوبه

ودرو ویلسـون  و )Rubenberg, 1986: 21(. در فلسطین اعالم کـرد 
اعالمیـه بـالفور را پـذیرفت امـا از صهیونیسـم       در اروپـا، وضعیت نامساعد یهودیان 

این سیاست تا پایان جنگ جهـانی  . )Wikipedia, 2010a( عمل نیاورد حمایت رسمی به
سیاست خـارجی ایـاالت متحـده بـه     ،طی جنگ جهانی دوم .دوم ادامه یافت

ـ  پس .ثیر شرایط ویژه جنگ قرار داشت از جنگ جهانی دوم شرایط جدی
رقم خورد و ایاالت متحده برخالف دیدگاه عدم مداخله پیش از جنگ، بیش

ایاالت متحـده در . خود را درگیر موضوعات اقتصادي و سیاسی خاورمیانه کرد
ـ  طوري هکرد ب می سیاست خود را در سه بخش تعریف که ت
Lenczowski, 1990: 6( یل و نفتاین کشور باشد؛ تهدید شوروي، تولد اسرائ

  رسمیت شناختن اسرائیل و روابط اولیه
نخست ،ترومنجمهوري  ایاالت متحده به ریاست ،1948مه 

شناسـایی دوژوره . رسمیت شناخت به 1صورت دوفاکتو دولت اسرائیل را به
ژئوپلیتیکی متنوع منطقه، ایاالت  توجه به شرایط با .صورت گرفت ،1949ژانویه 

قبیـل حمایـت از   هـایی از  سیاسـت  متحده براي دستیابی بـه اهـداف خـود   
مناقشـه اسـرائیل   طرفانـه در  اتخاذ موضع بی کشورهاي تولیدکننده نفت،

جلوگیري از نفوذ شوروي در ایران و ترکیه را در پـیش گرفـت  
خارجی را براي پیشبرد اهداف خود  هاي کمک ،1960و 1950هاي

حول کمک ،هاي ابتدایی اسرائیل در سالـ   روابط امریکا. گرفت
توجه به اینکه حامی اصـلی اسـرائیل در  با . زد دور می) صورت وام بیشتر به(

در اختیـار اسـرائیل قـرار    کشور وري نظامی پیشرفته را اینافن آن زمان فرانسه بود و
بـه رهبـري   ها براي مقابله با تهدید مصر  ایتبیشتر این حم

ایاالت متحده به دلیل هراس از ،1956تاریخ  در سوئز کانال
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، هم جنبش صهیونیسم را تسریع و هم بـه آن مشـروعیت داد  1917
متحده طی مصوبه

در فلسطین اعالم کـرد 
وضعیت نامساعد یهودیان 

حمایت رسمی به
دوم ادامه یافت

ثیر شرایط ویژه جنگ قرار داشتأتحت ت
رقم خورد و ایاالت متحده برخالف دیدگاه عدم مداخله پیش از جنگ، بیش

خود را درگیر موضوعات اقتصادي و سیاسی خاورمیانه کرد
سیاست خود را در سه بخش تعریف ،دوران

این کشور باشد؛ تهدید شوروي، تولد اسرائ

رسمیت شناختن اسرائیل و روابط اولیه به
مه  14در 

دولت اسرائیل را به
ژانویه  31

متحده براي دستیابی بـه اهـداف خـود   
کشورهاي تولیدکننده نفت،

جلوگیري از نفوذ شوروي در ایران و ترکیه را در پـیش گرفـت  
هاي دهه
گرفت کار به

(ود محد
آن زمان فرانسه بود و

بیشتر این حم. داد می
کانال بحران
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را بـراي قبـول    ـ  اسـرائیل 
تمایـل خـود را بـراي ایجـاد روابـط      

کسب نفوذ بیشتر در  
منطقه و جلوگیري از حرکت ناصر به سمت بلوك شوروي، روابـط خیلـی نزدیکـی    

  رجی ایاالت متحده در قبال اسرائیل

یــاالت متحــده بــا اســرائیل 
وچـرا از اسـرائیل    چـون 
ورود به کرده و از  دولت امریکا بااحتیاط عمل
جنگ، دولت ایاالت  

 حمالت خارجی نگران بـود 
 ۀحملـ  .بیانجامـد ثبـاتی منطقـه   

دن نیز متحد امریکا محسوب 
جنـگ   ۀکه گسترش دامن

در همـین راسـتا نیـز    
قـه و شـوروي در دسـتورکار قـرار داد تـا      

فـروش   حمایـت کنگـره،  
برتري کیفـی نظـامی   
همسایگان اسـرائیل ازجملـه   

 هاي شوروي در تا با فروش سالح

راسـتاي   در ،وزیر امور خارجـه ایـاالت متحـده   

                                        
1. William Rogers 

اسـرائیل  بریتانیـا، فرانسـه و   ـ  سـه کشـور   داري از مصـر،  به طرف
تمایـل خـود را بـراي ایجـاد روابـط       پس از آن، ناصر. تحت فشار قرار دادبس 

 ا هدفایاالت متحده نیز ب. تر با ایاالت متحده اعالم کرد
منطقه و جلوگیري از حرکت ناصر به سمت بلوك شوروي، روابـط خیلـی نزدیکـی    

  .با اسرائیل برقرار نکرد

رجی ایاالت متحده در قبال اسرائیلنگاهی تاریخی به سیاست خا
  )1963- 1969(دولت جانسون 
یــاالت متحــده بــا اســرائیل روابــط ا ،لینــدون جانســونجمهــوري  دوران ریاســت

چـون  شد اما سیاست خارجی ایاالت متحده حمایت بیتر 
دولت امریکا بااحتیاط عمل ،1967 ةروز پیش از جنگ شش

 وقوعبا . کرد فعال با اسرائیل خودداري میهرگونه اتحاد نظامی 
حمالت خارجی نگران بـود  متحده با آگاهی از نیاز اسرائیل به دفاع از خود در برابر

ثبـاتی منطقـه    به بـی  متناسب نبوده و ،که پاسخ اسرائیل با حمالت
دن نیز متحد امریکا محسوب امریکا را با مشکل مواجه کرد چون ار اسرائیل به اردن،

که گسترش دامنت جانسون از این موضوع بود دول ةنگرانی عمداما 
در همـین راسـتا نیـز    . منطقه، پاي ایاالت متحده و شوروي را نیز به جنگ بکشد

قـه و شـوروي در دسـتورکار قـرار داد تـا      مذاکرات دیپلماتیک را با کشـورهاي منط 
حمایـت کنگـره،   جانسـون بـا   ،1968در  .رخ ندهد، اما موفـق نشـد  
برتري کیفـی نظـامی   اي اي بر یید کرد و این مقدمهأهواپیماهاي فانتوم را به اسرائیل ت

همسایگان اسـرائیل ازجملـه    هرچند امریکا به برخی از. همسایگانش بود اسرائیل بر
تا با فروش سالح کرد سالح ارسال می عربستان سعودي نیز

  .منطقه مقابله کند

  )1969-1974( هاي نیکسون و فورد دولت
وزیر امور خارجـه ایـاالت متحـده    1ویلیام راجرز، ،1970ژوئن 

                                                                 

  

  

به طرف
بس  آتش

تر با ایاالت متحده اعالم کرد نزدیک
منطقه و جلوگیري از حرکت ناصر به سمت بلوك شوروي، روابـط خیلـی نزدیکـی    

با اسرائیل برقرار نکرد

نگاهی تاریخی به سیاست خا
دولت جانسون  .1
دوران ریاســتدر

تر  صمیمی
پیش از جنگ شش. نبود

هرگونه اتحاد نظامی 
متحده با آگاهی از نیاز اسرائیل به دفاع از خود در برابر

که پاسخ اسرائیل با حمالت
اسرائیل به اردن،

اما . شد می
منطقه، پاي ایاالت متحده و شوروي را نیز به جنگ بکشد در

مذاکرات دیپلماتیک را با کشـورهاي منط 
رخ ندهد، اما موفـق نشـد   ،جنگ

هواپیماهاي فانتوم را به اسرائیل ت
اسرائیل بر

عربستان سعودي نیز ان ولبن
منطقه مقابله کند

دولت. 2
ژوئن  19در 



 90بـس   بـر آتـش   عالوه
کنـد  نشینی  عقب 1967

هرچنـد مصـر طـرح    
اخـراج   ازپـس  حتـی  

تمایل او بـه مـذاکره نیـز پیشـرفت     
 وزیر نخست، گلدامایر
 اي انجـام  دسـتانه  پیش

 جنـگ، بـا آغاز  ترسـید 
مصر بـه اسـرائیل حملـه    
بار دیگر این ترس ایجاد شد که پـاي دو  

 به نفـع به مداخله  شوروي
چهار به سه تغییـر و نیروهـاي نظـامی    

عبـارت دیگـر    بـه . در باالترین سطح حالت دفاعی زمان صلح قرار گرفتند
 حالت عـادي افـزایش یافـت   
متعاقـب اقـدام امریکـا، شـوروي از     
پس از جنگ، امریکا، اسرائیل را تحت فشـار گذاشـت   

رات صـلح  مـذاک  نخسـت 
طی جنگ بـه تحـریم نفتـی    

 .رفـع شـد   1974 مـارس 

یند صـلح  انقش فعال ایاالت متحده در فر
هـایی   امریکـا اصـطکاك  

یند کمپ دیویـد بـه ابتکـار کـارتر را، فشـار بـر       
صلح با مصـر   دلیل هاي اشغالی و قبول خطر به

هـا   حمایت کارتر از حقوق سیاسـی فلسـطینی  

عالوهکه براساس آن  سازمان ملل طرحی را ارائه داد 242قطعنامه 
1967هاي اشغالی  سرزمین تا از از اسرائیل خواسته شده بود

هرچنـد مصـر طـرح    . رسـمیت بشناسـند   و طرفین حاکمیت و استقالل یکدیگر را به
حتـی  . عمـل نیـاورد   اسرائیل حمایتی از آن بـه  پذیرفت اما را

تمایل او بـه مـذاکره نیـز پیشـرفت      ابراز و ساداتوسط مستشاران شوروي از مصر ت
گلدامایر مصر و سوریه، ۀبا وجود نگرانی از حمل .چندانی حاصل نشد

پیش ۀکه طی آن حمل انگیزي اتخاذ کرد وقت اسرائیل تصمیم بحث
ترسـید  که مایر مـی  این تصمیم این بودترین دلیل اتخاذ  مهم. 

مصر بـه اسـرائیل حملـه    ترتیب، سوریه و  این به. خاطر کند را آزرده مقامات امریکایی
بار دیگر این ترس ایجاد شد که پـاي دو  . کیپور آغاز شد طی آن جنگ یومردند و 

شوروي تهدیدپس از . ابرقدرت به مناقشۀ خاورمیانه کشیده شود
چهار به سه تغییـر و نیروهـاي نظـامی     را ازصر، ایاالت متحده شرایط دفاعی خود 

در باالترین سطح حالت دفاعی زمان صلح قرار گرفتند این کشور
حالت عـادي افـزایش یافـت   باالتر ازآمادگی رزمی نیروهاي نظامی ایاالت متحده به 

متعاقـب اقـدام امریکـا، شـوروي از     . )باش کامـل  ین وضعیت عادي و آمادهحالتی ب
پس از جنگ، امریکا، اسرائیل را تحت فشـار گذاشـت   . نشینی کرد ادعاي خود عقب

نخسـت به اعراب بازگردانـد و در دور  شده را  هاي اشغال بخش
طی جنگ بـه تحـریم نفتـی    اسرائیل حمایت امریکا از . اسرائیل ـ مصرمشارکت کرد 

مـارس ، علیه امریکـا انجامیـد کـه بعـدها در     1973 سالاوپک در 
Wikipedia, (  

  )1977-1981( دولت کارتر
نقش فعال ایاالت متحده در فر ،هاي دوران کارتر ین ویژگیتر مهمیکی از 

امریکـا اصـطکاك  ـ   اسرائیل ۀدر روابط دوجانب آن نیز خاورمیانه بود که به تبع
یند کمپ دیویـد بـه ابتکـار کـارتر را، فشـار بـر       افر ،اسرائیل برخی در .وجود آمد

هاي اشغالی و قبول خطر به نشینی از سرزمین اسرائیل براي عقب
حمایت کارتر از حقوق سیاسـی فلسـطینی   .)49: 1383ملکی، ( کردند می
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قطعنامه 
از اسرائیل خواسته شده بود روزه،

و طرفین حاکمیت و استقالل یکدیگر را به
راز راجر

مستشاران شوروي از مصر ت
چندانی حاصل نشد

وقت اسرائیل تصمیم بحث
. شد نمی

مقامات امریکایی
ردند و ک

ابرقدرت به مناقشۀ خاورمیانه کشیده شود
صر، ایاالت متحده شرایط دفاعی خود م

این کشور
آمادگی رزمی نیروهاي نظامی ایاالت متحده به 

حالتی ب(
ادعاي خود عقب

بخشتا 
اسرائیل ـ مصرمشارکت کرد 

اوپک در 
), 2010a

دولت کارتر. 3
یکی از 

خاورمیانه بود که به تبع
وجود آمد به

اسرائیل براي عقب
می قلمداد
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ـ   برخی مشـکالت در روابـط امریکـا   
هـاي   کردند، اما حمایت شخصی ریگان از اسرائیل و دیدگاه

 ،مشترك او و دولت اسرائیل در رابطه با تروریسم، همکاري امنیتی و تهدید شوروي
در ایـن دوران دو کشـور بـه    

این پیونـدها در   .هاي راهبردي و نظامی دست یافتند
گوهـاي ایـاالت   و گفت

در دسـامبر   1جاناتان پوالرد
گونـه   ، هـیچ 1988توسـط اسـرائیل در بهـار    

 اسـرائیل بایـد   کـه  اعالم کـرد 
 مـارس  3 در جـورج بـوش  

منـاطق   المقدس شرقی بخشـی از 
، خشم این گفته بوش پدر

 هاي اتمام دوران ریگـان و 
هـا نیـز    ضمن اینکه برخی اختالف

تکـرار تعهـدات    ،حـال 
 ایـن دو کـه رابطـه    کویـت نشـان داد  

جنـگ   آغـاز  بـا . خلل شـود 
بوش و . اسرائیل کمتر شد

مـذاکرات   ۀترغیب طـرفین بـه ادامـ   
                                        
1. Jonathan Pollard 
2. Shultz Peace Initiative
3. James Baker 

  .ائیل شداسرـ  هایی در روابط امریکا تنشبروز 

  )1981- 1989( دولت ریگان
برخی مشـکالت در روابـط امریکـا    ةدربار ،حامیان اسرائیل در اوایل دولت ریگان

کردند، اما حمایت شخصی ریگان از اسرائیل و دیدگاه می اسرائیل ابراز نگرانی
مشترك او و دولت اسرائیل در رابطه با تروریسم، همکاري امنیتی و تهدید شوروي

در ایـن دوران دو کشـور بـه     .روابـط دوجانبـه انجامیـد    ۀبه تقویـت قابـل مالحظـ   
هاي راهبردي و نظامی دست یافتند در رابطه با همکاري هایی

گفت در این دوران. جمهوري ریگان تقویت شد دوره دوم ریاست
جاناتان پوالردبخش فلسطین، جریان جاسوسی  متحده با سازمان آزادي

توسـط اسـرائیل در بهـار     2و یا حتی رد ابتکار صلح شولتز
  . ایجاد نکرد خللی در روابط پررنگ دو کشور

  )1989- 1993( دولت جورج بوش پدر
اعالم کـرد  ،1989مه  22 امورخارجه امریکا در وزیر 3،جیمزبیکر

جـورج بـوش  متعاقـب آن  . خود را ترك کند ۀطلبان هاي توسعه
المقدس شرقی بخشـی از  که بیت طی کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد

این گفته بوش پدر. شود نمی حاکمیت اسرائیل محسوبء جز است و
هاي اتمام دوران ریگـان و  نشانها ن سخنان ربرخی ای. مقامات اسرائیلی را برانگیخت

ضمن اینکه برخی اختالف. کردند می از اسرائیل قلمدادیکا حمایت باالي امر
حـال  بااین. زد شت که به این تصورها دامن میبین طرفین وجود دا

کویـت نشـان داد  ـ   بحران عـراق  امنیت اسرائیل در ةبوش دربار
خلل شـود  سادگی دچار آن است که به از تر خیلی مستحکم

اسرائیل کمتر شدـ   روابط امریکا تنش در ،1991ژانویه  16 خلیج فارس در
ترغیب طـرفین بـه ادامـ    و 1991 اکتبر کنفرانس صلح مادرید در 

                                                                 
 

Shultz Peace Initiative 

  

  

بروز سبب 

دولت ریگان .4
حامیان اسرائیل در اوایل دولت ریگان

اسرائیل ابراز نگرانی
مشترك او و دولت اسرائیل در رابطه با تروریسم، همکاري امنیتی و تهدید شوروي

به تقویـت قابـل مالحظـ   
هایی توافق

دوره دوم ریاست
متحده با سازمان آزادي

و یا حتی رد ابتکار صلح شولتز 1986
خللی در روابط پررنگ دو کشور

دولت جورج بوش پدر .5
جیمزبیکر
هاي توسعه سیاست

طی کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد، 1990
است و اشغالی

مقامات اسرائیلی را برانگیخت
حمایت باالي امر

بین طرفین وجود دا
بوش دربار

خیلی مستحکم کشور
خلیج فارس در

 در بیکر



شامیر رابطۀ دولت رسید که دولت بوش با 
 روابـط دو  ،1992 انتخابـات 

اسلو یـک را  نامه  توافق
بخـش   اعالم کرد که امریکا و سازمان آزادي

شـاهد امضـاي    1994
 ،حســنی مبــاركهمــراه 

وقت اردن در کاخ سفید شاهد امضـاي قـرارداد   
بخشـی از مـذاکرات صـلح را در مرکـز     

 1998اکتبـر   23بـه امضـاي قـرارداد    
در  اتیاسر عرفـ وزیر اسرائیل و 

ري الشیخ سازماندهی و براي برقـرا 

وزیر وقت  شارون، نخست
هـایی کـه طـی     تمـام دولـت  

ــراز نارضــا  ــا اب ــد ب یتی از ان
تشـکیل دولـت    در مقابـل 

خروج اسرائیل از باریکه غـزه، آن  
دانسـت،   مـی  حل دودولتی

اسـرائیل  . که اسرائیل و فلسطین در کنار هم و در صلح و امنیت زندگی کنند
هاي بانکر  اي را براي در اختیار گرفتن بمب

ز این موضوع که ممکن است اسرائیل با استفاده 
ه کنـد، بـا ایـن درخواسـت     

رسید که دولت بوش با  مینظر  به. دایفا کردن صلح نقش مهمی را
انتخابـات  در پیروزي حـزب کـارگر   ازاما پس . اي ندارد

  .)Wikipedia, 2010a( گرمی گذاشتدوباره رو به 

  )1993-2000( دولت کلینتون
توافق ،1993سپتامبر  13بخش فلسطین در  اسرائیل و سازمان آزادي

اعالم کرد که امریکا و سازمان آزادي بیل کلینتون ،سپتامبر 10در  .امضا کردند
1994اکتبـر   26او در . فلسطین باید مذاکرات خود را از سر بگیرنـد 

همــراه  بــه 1995ســپتامبر  28ردن و در ـ اپیمــان صــلح اســرائیل   
وقت اردن در کاخ سفید شاهد امضـاي قـرارداد    پادشاه حسینجمهور مصر و 

بخشـی از مـذاکرات صـلح را در مرکـز      ،کلینتون .موقت بین اسرائیل و فلسطین بود
بـه امضـاي قـرارداد     ي ریور در مریلند میزبانی کرد کـه کنفرانس وا

وزیر اسرائیل و  نخست ،باراكهایی را بین  کلینتون مالقات 
الشیخ سازماندهی و براي برقـرا  کمپ دیوید و شرم شپردزتاون، اسلو، کاخ سفید،

  .)51 :1383 ملکی،(صلح بین طرفین میانجیگري کرد 

  )2001-2009(دولت بوش پسر 
شارون، نخست و آریل، بین بوش پسر 2001ژوئن هاي مارس و 

تمـام دولـت   .کـرد  مـی  حکایـت روابط خوب دو دولت اسرائیل، از 
ــاي  ــار  ه ــاالت متحــده روي ک ــر در ای ــدهاخی ــراز نارضــا  آم ــا اب ــد ب ان
در مقابـل مـانعی  هاي اسرائیل در مناطق اشغالی، آن را  سازي

خروج اسرائیل از باریکه غـزه، آن  دولت بوش با حمایت از . اند فلسطین عنوان کرده
حل دودولتی راه و دستیابی به راه ۀبازگشت به روند نقش برايرا راهی 
که اسرائیل و فلسطین در کنار هم و در صلح و امنیت زندگی کنند طوري

اي را براي در اختیار گرفتن بمب در اواخر دوره بوش درخواست محرمانه
ز این موضوع که ممکن است اسرائیل با استفاده باستر ارائه داد، اما امریکا با آگاهی ا

ه کنـد، بـا ایـن درخواسـت     اي ایران در نطنـز حملـ   سیسات اصلی هستهأاز آنها به ت
  .)Wikipedia, 2010a( ردمخالفت ک
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صلح نقش مهمی را
اي ندارد دوستانه
دوباره رو به  کشور

دولت کلینتون .6
اسرائیل و سازمان آزادي

امضا کردند
فلسطین باید مذاکرات خود را از سر بگیرنـد 

پیمــان صــلح اســرائیل   
جمهور مصر و  رئیس

موقت بین اسرائیل و فلسطین بود
کنفرانس وا

 .انجامید
کاخ سفید،

صلح بین طرفین میانجیگري کرد 

دولت بوش پسر . 7
هاي مارس و  مالقات

اسرائیل، از 
ــال ــاي  س ه
سازي شهرك

فلسطین عنوان کرده
را راهی 

طوري هب
در اواخر دوره بوش درخواست محرمانه

باستر ارائه داد، اما امریکا با آگاهی ا
از آنها به ت
مخالفت ک
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به گروهـی   اهللا لبنان با وارد شدن به خاك اسرائیل
از نیروهاي زمینی ارتش اسرائیل حمله و طی آن سه سرباز اسـرائیلی را کشـته و دو   
دادن دو اسـیر اسـرائیلی   

ایهـود  در همـین حـال   
اهللا را  اقدام حزب با مسئول دانستن دولت لبنان،

اعالم جنگ لبنان به اسرائیل قلمداد و در مقابل نیروي هوایی اسرائیل حمالتی را بـه  
 ،ژوئیـه  14در  .ها و فرودگاه بیروت انجـام داد 
بـه  میلیـون دالر   210

ـ    مین أرسید کـه بـراي ت
DSCA(   خبرهـایی نیـز در 

هـاي بـانکر    ژوئیه منتشر شد که براساس آن ایاالت متحده قصـد داشـت بمـب   
ها را بـراي   اسرائیل ادعا کرده است که این بمب

 هاي آنها مورد استفاده قـرار خواهـد داد  
طورکه پیشتر گفته شد بوش با انتقال ایـن تسـلیحات بـه    
هاي امریکـایی عنـوان کردنـد کـه     

هـاي   بـراي اسـتفاده نکـردن از بمـب    
دهند که از  می مدارك موجود نشان
چنـدین بمـب    ،از جنگ

گونه  کند که هیچ می اسرائیل عنوان
(BBC  .ژوئیـه  15 در، 

بس فوري بین اسـرائیل و لبنـان   
ژوئیـه   19در  .لیـدي داشـت  

وزیـر   ،کاندولیزا رایس
امور خارجه وقت امریکا اعالم کرد که تا شرایط مورد نظر مـا بـرآورده نشـود هـیچ     
نماینده وقت امریکا در سازمان ملـل نیـز   

نگـرش سـطحی    ةدهنـد 

  )2006(لبنان  ـ ایاالت متحده و مناقشه اسرائیل
اهللا لبنان با وارد شدن به خاك اسرائیل نیروهاي حزب 2006ژوئیه 

از نیروهاي زمینی ارتش اسرائیل حمله و طی آن سه سرباز اسـرائیلی را کشـته و دو   
دادن دو اسـیر اسـرائیلی     اهللا لبنان بـراي بـازپس   حزب. تن دیگر را به اسارت گرفتند

در همـین حـال   . هاي اسرائیل شـد  آزادي چهار عضو خود از زندان خواستار
با مسئول دانستن دولت لبنان، ،ائیلوزیر وقت اسر نخست اولمرت،

اعالم جنگ لبنان به اسرائیل قلمداد و در مقابل نیروي هوایی اسرائیل حمالتی را بـه  
ها و فرودگاه بیروت انجـام داد  پل ها، هاي لبنان یعنی جاده زیرساخت

210هواپیمـا بـه ارزش   کنگره ایـاالت متحـده از فـروش سـوخت     
ـ    می به مصرف هواپیماهاییخت باید این سو. اسرائیل خبر داد رسید کـه بـراي ت
DSCA, 2006(. گرفتنـد  میطقه مورد استفاده قرار صلح و امنیت من

ژوئیه منتشر شد که براساس آن ایاالت متحده قصـد داشـت بمـب   
اسرائیل ادعا کرده است که این بمب. اسرائیل قرار دهدباستر در اختیار 

هاي آنها مورد استفاده قـرار خواهـد داد   اهللا و پناهگاه هدف قرار دادن رهبران حزب
(Reuters, . طورکه پیشتر گفته شد بوش با انتقال ایـن تسـلیحات بـه     البته همان

هاي امریکـایی عنـوان کردنـد کـه      سانهاز سوي دیگر، برخی ر. اسرائیل مخالفت کرد
بـراي اسـتفاده نکـردن از بمـب     شـده رسد اسـرائیل از قـرارداد منعقد   می

مدارك موجود نشان .اي در مناطق غیرنظامی تخطی کرده است
از جنگ پس اي در مناطق غیرنظامی استفاده شده و هاي خوشه

اسرائیل عنوان ،در مقابل .اند این مناطق دیده شده درمنفجرنشده 
(BBC News, 2006) الملـل صـورت نـداده اسـت     تخطی از حقوق بین

بس فوري بین اسـرائیل و لبنـان    شوراي امنیت درخواست لبنان را براي اجراي آتش
 لیـدي داشـت  ایـن درخواسـت نقـش ک    ایاالت متحده در رد

کاندولیزا رایسفوري را رد و  بسِ دولت بوش هرگونه درخواست براي آتش
امور خارجه وقت امریکا اعالم کرد که تا شرایط مورد نظر مـا بـرآورده نشـود هـیچ     

نماینده وقت امریکا در سازمان ملـل نیـز    ،جان بولتون .بسی در کار نخواهد بود
دهنـد  بس عنوان کرد که چنین درخواستی نشان با رد هرگونه آتش

  

  

ایاالت متحده و مناقشه اسرائیل
ژوئیه  12در 

از نیروهاي زمینی ارتش اسرائیل حمله و طی آن سه سرباز اسـرائیلی را کشـته و دو   
تن دیگر را به اسارت گرفتند

خواستار
اولمرت،

اعالم جنگ لبنان به اسرائیل قلمداد و در مقابل نیروي هوایی اسرائیل حمالتی را بـه  
زیرساخت

کنگره ایـاالت متحـده از فـروش سـوخت     
اسرائیل خبر داد
صلح و امنیت من

ژوئیه منتشر شد که براساس آن ایاالت متحده قصـد داشـت بمـب    24
باستر در اختیار 

هدف قرار دادن رهبران حزب
, 2006a)

اسرائیل مخالفت کرد
می نظر به

اي در مناطق غیرنظامی تخطی کرده است خوشه
هاي خوشه بمب

منفجرنشده 
تخطی از حقوق بین

شوراي امنیت درخواست لبنان را براي اجراي آتش
 .رد کرد

دولت بوش هرگونه درخواست براي آتش
امور خارجه وقت امریکا اعالم کرد که تا شرایط مورد نظر مـا بـرآورده نشـود هـیچ     

بسی در کار نخواهد بود آتش
با رد هرگونه آتش



 ژوئیه وزراي خارجه چندین کشور ازجمله ایاالت متحده، چنـد کشـور  
بـین   هـا  اي طی نشستی در رم براي اتمـام خشـونت  

 اسرائیل ادامـه داد و  امریکا به حمایت خود از
 .(Reuters, 2006b) انتظارات مقامات اروپایی و عرب را برآورده نکـرد 

طـول   اهللا لبنـان کـه بـیش از یـک مـاه بـه      
شوراي امنیـت در تـاریخ   
هریک از طرفین خود را پیروز جنـگ معرفـی کردنـد و    

  .یک نظر یکسانی نداشتند

 عـراق،  منازعـات در  
توسـعه دموکراسـی از   
 خاورمیانـه محسـوب  
ویژه را تعیین کرد که در این بین 

 2ریچـارد هلبـروك  ویـژه بـراي صـلح خاورمیانـه و     
در پـی ایـن اقـدام    . ویژه براي افغانستان و پاکستان منصوب شـدند 
 اي را براي پاکسـتان  هاي ویژه

 4سرشرارد کوپرکولس
امـا آنچـه در   . هاي ویژه خود براي این دو کشور منصوب کردنـد 

ژوئـن   4کنـد سـخنرانی   
سـخنرانی کـه از آن بـا    

اي  هاي خاورمیانـه  سیاست
از پیـروزي در   پـس انتخاباتی خـود قـول داده بـود    

                                        
1. George Mitchell 
2. Richard C. Holbrooke
3. Bernd Mutzelburg
4. Sir Sherard Cowper

  .به این مناقشه است
ژوئیه وزراي خارجه چندین کشور ازجمله ایاالت متحده، چنـد کشـور   26 
اي طی نشستی در رم براي اتمـام خشـونت   خاورمیانه کشور چند اروپایی و

امریکا به حمایت خود از. تبادل نظر پرداختند طرفین به بحث و
انتظارات مقامات اروپایی و عرب را برآورده نکـرد  ،نتایج کنفرانس

اهللا لبنـان کـه بـیش از یـک مـاه بـه       نهایت جنگ بین ارتش اسرائیل و حزب
شوراي امنیـت در تـاریخ    1701معروف شد با قطعنامه  روزه 33و به جنگ  

هریک از طرفین خود را پیروز جنـگ معرفـی کردنـد و    . پایان یافت 2006اوت 
یک نظر یکسانی نداشتند حتی در مورد طول جنگ و آغازگر آن نیز هیچ

  اي دولت باراك اوباما سیاست خاورمیانه
 تشـدید  مصادف با ایاالت متحده روي کارآمدن باراك اوباما در

توسـعه دموکراسـی از   و تـرویج   تروریسـم،  مبارزه با. پاکستان بود افغانستان و
خاورمیانـه محسـوب   سیاست خارجی ایاالت متحده در مرتبط با هاي دیگر موضوع

ویژه را تعیین کرد که در این بین  ةباراك اوباما چندین فرستاد ،در این راستا. 
ویـژه بـراي صـلح خاورمیانـه و      ةعنوان فرستاد به 1جورج میچل

ویژه براي افغانستان و پاکستان منصوب شـدند  ةعنوان فرستاد
هاي ویژه تقلید از ایاالت متحده نماینده چندین کشور اروپایی با
سرشرارد کوپرکولسو بریتانیا  3برند موتسل بورگآلمان . و افغانستان تعیین کردند

هاي ویژه خود براي این دو کشور منصوب کردنـد  عنوان نماینده
کنـد سـخنرانی    مـی  اي دولت اوباما جلب توجه رابطه با سیاست خاورمیانه
سـخنرانی کـه از آن بـا    . ب به مسلمانان اسـت مصر خطا ةاو در دانشگاه قاهر

سیاست ةکنند نوعی تشریح شود و به می تعبیر »آغازي نوین
انتخاباتی خـود قـول داده بـود     هاي هاوباما در مبارز. اوباما است

                                                                 

Richard C. Holbrooke 
Bernd Mutzelburg 
Sir Sherard Cowper-Coles 
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به این مناقشه است
 در

اروپایی و
طرفین به بحث و
نتایج کنفرانس

نهایت جنگ بین ارتش اسرائیل و حزبدر
 انجامید

اوت  14
حتی در مورد طول جنگ و آغازگر آن نیز هیچ

سیاست خاورمیانه
روي کارآمدن باراك اوباما در

افغانستان و غزه،
دیگر موضوع

. شود می
جورج میچل

عنوان فرستاد به
چندین کشور اروپایی با
و افغانستان تعیین کردند

عنوان نماینده را به
رابطه با سیاست خاورمیانه

او در دانشگاه قاهر 2009
آغازي نوین«عنوان 

اوباما است
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 جمهـوري خـود در یکـی از کشـورهاي اسـالمی بـا      
سـخنگوي کـاخ سـفید    
مصر کشوري است کـه  

مصـر   .(OPS, 2009)» شـود 
هـاي   کننـده  تـرین دریافـت  
 این باورنـد  کارشناسان بر

ترمیم روابط ایاالت متحده با جهـان اسـالم   
در  اوبامـا . شدت آسیب دیده است

روابـط و درك متقابـل بهتـر از    
او همچنـین  ؛ گرایـی شـد  
ییـد  أت بـا اوبامـا  . و فلسطین ابراز کرد
حـال   یناما درعـ  ناپذیر دانست،

را بـراي  هـا   تحمـل توصـیف و آرزوي فلسـطینی   
ها بـراي داشـتن    درست مانند آرزوي اسرائیلی

 سخنرانی اوباما در قاهره به چند بخش تقسیم
بـه  بـا اسـتناد   (اي  هاي هسـته 

اوبامـا در آغـاز   . حقوق زنان و توسـعه اقتصـادي  
در . ن مسلمانان و ایاالت متحـده بـود  

در بنیان  آوري نقش مسلمانان
ـ    هنـر   ثیرأاختراع قلـم خودنـویس و ت

 اوبامـا بـا ذکـر   . به تشریح سهم مسلمانان در تمدن غربی پرداخـت 
 اسالم سخن گفـت،  اسالم از ارتباط ایاالت متحده با
 .رسمیت شـناخت  به 

 محمـدعلی و (ورزشکاران مسلمان امریکایی 
عنـوان   بـه   2کیـث الیسـون  

                                        
1. Ahmed Zewail 
2. Keith Ellison 

جمهـوري خـود در یکـی از کشـورهاي اسـالمی بـا       انتخابات و در اوایـل ریاسـت  
سـخنگوي کـاخ سـفید     ،رابرت گیبس .)Colvin, 2009( مسلمانان سخن خواهد گفت

مصر کشوري است کـه  « عنوان محل سخنرانی عنوان کرده که انتخاب مصر به
شـود  می عنوان قلب جهان عرب محسوب به ها تاز بسیاري جه

تـرین دریافـت   گبازیگر کلیدي در روند صلح خاورمیانه و یکی از بـزر 
کارشناسان بر برخی از. نظامی ایاالت متحده است هاي اقتصادي و
ترمیم روابط ایاالت متحده با جهـان اسـالم    براي یتالش مصر که سخنرانی اوباما در

شدت آسیب دیده است جمهوري بوش پسر به است که در دوران ریاست
روابـط و درك متقابـل بهتـر از     غـرب را بـه  اهره، جهان اسـالم و  سخنان خود در ق
گرایـی شـد   دو طرف با افـراط  هر ۀخواستار مقابل و یکدیگر فراخواند
و فلسطین ابراز کردبراي برقراري صلح بین اسرائیل  تمایل خود را

ناپذیر دانست، پیوند این دو را خدشه اتحاد امریکا با اسرائیل،
تحمـل توصـیف و آرزوي فلسـطینی    شرایط جاري فلسطین را غیرقابـل 

درست مانند آرزوي اسرائیلی داشتن کشوري مستقل برحق دانست،
سخنرانی اوباما در قاهره به چند بخش تقسیم .(Zeleny&Cowell, 2009) موطن یهودي

هاي هسـته  رایی، منازعه اسرائیل ـ فلسطین، سالح گ افراط: 
حقوق زنان و توسـعه اقتصـادي   آزادي مذهبی، دموکراسی،
ن مسلمانان و ایاالت متحـده بـود  مشترکی بی ۀجستجوي زمینسخنرانی خود در 

آوري نقش مسلماناندیا با او. کرد همین راستا به آیاتی از قرآن مجید استناد
ـ    تجهیزات دریانوردي، ۀتوسع نهادن نظام جبر، اختراع قلـم خودنـویس و ت
به تشریح سهم مسلمانان در تمدن غربی پرداخـت  معماري اسالمی،

اسالم از ارتباط ایاالت متحده با ةهاي شخصی خود دربار
 که ایاالت متحده را ین کشوري بودنخستازجمله اینکه مراکش 

ورزشکاران مسلمان امریکایی  جمهور ایاالت متحده همچنین از
کیـث الیسـون  انتخاب  برنده جایزه نوبل، 1، احمد زویل)کریم عبدالجبار

                                                                 

  

  

انتخابات و در اوایـل ریاسـت  
مسلمانان سخن خواهد گفت

انتخاب مصر به ةدربار
از بسیاري جه

بازیگر کلیدي در روند صلح خاورمیانه و یکی از بـزر 
هاي اقتصادي و کمک

که سخنرانی اوباما در
است که در دوران ریاست

سخنان خود در ق
یکدیگر فراخواند
تمایل خود را

اتحاد امریکا با اسرائیل، مجدد
شرایط جاري فلسطین را غیرقابـل 

داشتن کشوري مستقل برحق دانست،
موطن یهودي

: شود می
دموکراسی، ،)ایران

سخنرانی خود در 
همین راستا به آیاتی از قرآن مجید استناد

نهادن نظام جبر،
معماري اسالمی،

هاي شخصی خود دربار تجربه
ازجمله اینکه مراکش 

جمهور ایاالت متحده همچنین از رئیس
کریم عبدالجبار



مسـجد   1200بیش از 

ما در مورد جنگ عراق بر این باور است که مردم عراق وضـعیت بهتـري را   
کـه  کنـد   دارند، اما این مطلب را نیز خاطرنشـان مـی  

المللـی را در   دیپلماسـی و ایجـاد اجمـاع بـین    
او همچنـین قـول داده تـا    

از  2012شهرهاي عراق و تمام نیروهاي امریکـایی را تـا   
برانـدازي  ایـاالت متحـده در   

ز رؤسـاي  که یکی ا بار بود
ایـران تأییـد    1953 کودتـاي 

خـانم مـادلین   تحـده،  
 یید کرده بـود أکودتاي فوق ت

ه امریکا این تصور را ندارد که 
 هاي معینـی دارنـد؛   است که مردم خواسته

تسـاوي  ر خـود، اطمینـان بـه    
اجراي عدالت، حکومتی شفاف کـه از امـوال مـردم    

حقـوق  هایی را  آزادي
ارائـه   اختصـاص اعتبـارات جدیـد،   

 و فناورانـه توسـعه   مشـارکت بـراي حمایـت آموزشـی،    
  .شکی بهتر در کشورهاي داراي اکثریت مسلمان صحبت کرد

میلیون دالر بـراي نیازهـاي ضـروري آوارگـان     
، 2008دسـامبر   27حمـاس کـه از   

نیروهـاي اسـرائیلی بـه    
درسـت   و ،2009ژانویـه  

طـور   هنیروهاي اسرائیل ب

بیش از  وجودهمچنین کنگره ایاالت متحده و  ین مسلمان عضو
  .)Wikipedia, 2010b( در ایاالت متحده سخن به میان آورد

ما در مورد جنگ عراق بر این باور است که مردم عراق وضـعیت بهتـري را   اوبا
دارند، اما این مطلب را نیز خاطرنشـان مـی  صدام دادي بدون حکومت استب

دیپلماسـی و ایجـاد اجمـاع بـین    رویدادهاي عراق نیاز بـه اسـتفاده از   
او همچنـین قـول داده تـا     .براي ایاالت متحده یادآوري کـرد  راستاي حل مشکالت

شهرهاي عراق و تمام نیروهاي امریکـایی را تـا   نیروهاي نظامی را از 
ایـاالت متحـده در    سـخنانش بـه نقـش   او در بخشی از . عراق خارج کند
بار بود نخستیناین . اواسط جنگ سرد اشاره کرد ایران در

کودتـاي را در  دولت این کشورجمهوري ایاالت متحده حضور 
(AFP, 2009) .تحـده،  چند وزیر امور خارجه سابق ایـاالت م هر

کودتاي فوق ته را در دخالت ایاالت متحد ،2000سال نیز در  
(Sanger .ه امریکا این تصور را ندارد که کراسی، اوباما معتقد است دموک ةدربار

است که مردم خواسته، اما بر این باور داند میصالح کار همه را 
ر خـود، اطمینـان بـه    چگونگی اداره کشـو  مشارکت در و هانظر امکان ابراز

اجراي عدالت، حکومتی شفاف کـه از امـوال مـردم     برابري در برابر قانون وافراد در 
آزادي چنین او. کند و آزادي در انتخاب نوع زندگی خود دزدي نمی
اختصـاص اعتبـارات جدیـد،    اوباما از توسعه اقتصادي، ۀزمین در. نامد
مشـارکت بـراي حمایـت آموزشـی،    هاي تحصیلی و  هزینه

شکی بهتر در کشورهاي داراي اکثریت مسلمان صحبت کردزهاي پ

میلیون دالر بـراي نیازهـاي ضـروري آوارگـان      20اوباما بیش از  ،2009فوریه 
حمـاس کـه از   ـ   منازعه اسرائیل. فلسطینی در غزه اختصاص داد

نیروهـاي اسـرائیلی بـه     تهاجم گسترده هوایی و زمینیروز  22آغاز شده بود پس از 
ژانویـه   21در . فـروکش کـرد   ،2009اواسط ژانویه  باریکه غزه در

نیروهاي اسرائیل ب ،جمهور امریکا عنوان رئیس از سوگند اوباما به پسیک روز 
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ین مسلمان عضونخست
در ایاالت متحده سخن به میان آورد

اوبا
بدون حکومت استب

رویدادهاي عراق نیاز بـه اسـتفاده از   
راستاي حل مشکالت

نیروهاي نظامی را از ژوئیه 
عراق خارج کند

ایران در لتدو
جمهوري ایاالت متحده حضور 

( کرد می
 آلبرایت

Sanger, 2000)

صالح کار همه را 
امکان ابراز

افراد در 
دزدي نمی

نامد می بشر
هزینه کمک
هاي پ مراقبت

  غزه .1
فوریه  2 در

فلسطینی در غزه اختصاص داد
آغاز شده بود پس از 

باریکه غزه در
یک روز 
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(New York Times   هـیالري  خـانم
میلیـون دالر بـراي رونـد    

ایـن   این درحالی است که برخی از کارشناسان با انتقـاد از 
که این پول براي مقاصد دیگـري مـورد   

 خود خطـاب بـه مسـلمانان در قـاهره مصـر     
مقاومـت از طریـق   . کارگیري خشونت بپرهیزند

 ـ  جنبش حقوق مـدنی امریکـایی  
در آپارتایـد  بـه پایـان   

هـاي   آمیـز حرکـت   هـاي تـاریخی و موفقیـت   
 نـژادي و سیاسـی خاتمـه داد   

سـخنگوي جنـبش    ،فـوزي برهـوم  
و بـوش پسـر،    هـاي اوبامـا  

هـا   ایـن گفتـه   خـورد امـا در  
 کـرد دیـده  ها را به عمـل تبـدیل   

فرستاده ویژه اوباما براي صلح خاورمیانـه طـی   
رئـیس   محمودعباس 

اسرائیل دیـدار و   وزیر وقت
اهللا عنوان کـرد کـه    یدار با محمود عباس در رام
باشد تـا کاالهـاي    سازوکاري

بایـد بـا مشـارکت تشـکیالت     
صـلح   ةکننـد  تضمین 

حلی است که براساس آن دو دولـت  

هیالري کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا عنوان کرده است که دولـت اوبامـا روابـط    

ـ   کامل از باریکه غـزه عقـب   (New York Times, 2009a دنشـینی کردن

میلیـون دالر بـراي رونـد     900امور خارجه امریکا نیز متعهد شـد تـا    وزیر ،
این درحالی است که برخی از کارشناسان با انتقـاد از . بازسازي غزه کمک کند

که این پول براي مقاصد دیگـري مـورد    خارجه امریکا عنوان کردند اقدام وزیر امور
  .)Starr, 2009(استفاده قرار خواهد گرفت 

خود خطـاب بـه مسـلمانان در قـاهره مصـر      2009ژوئن  4اوباما در سخنرانی 
کارگیري خشونت بپرهیزند هها باید از ب فلسطینی«عنوان کرد که 

جنبش حقوق مـدنی امریکـایی   او از» .ت و موفقیتی دربر نداردخشونت اشتباه اس
بـه پایـان   و مـذاکراتی کـه منجـر     ،1998 انقالب انـدونزي در  افریقایی،

هـاي تـاریخی و موفقیـت    عنـوان نمونـه   افریقاي جنوبی شـد بـه  
نـژادي و سیاسـی خاتمـه داد    هـاي اجتمـاعی،   عدالتی آمیز یاد کرد که به بی مسالمت

(Aljazeera.      فـوزي برهـوم  در واکـنش بـه سـخنان اوبامـا
هـاي اوبامـا   عنـوان کـرد کـه بـین گفتـه      )حمـاس ( مقاومت اسالمی

خـورد امـا در   مـی  هایی به چشـم  تفاوت ،جمهور پیشین امریکا
ها را به عمـل تبـدیل    ها و خواسته این دیدگاه سازوکاري که بتوان با آن،

فرستاده ویژه اوباما براي صلح خاورمیانـه طـی    ،جورج میچل .)AP, 2009(. شود
 با ،آغاز شد 2009ژانویه  26روزه به خاورمیانه که از  8

وزیر وقت نخست ،تشکیالت خودگردان فلسطین و ایهود اولمرت
یدار با محمود عباس در راماز د پسجورج میچل  .گو کرد

سازوکاريبراي جلوگیري از قاچاق غیرقانونی سالح به غزه باید 
بایـد بـا مشـارکت تشـکیالت      و ایـن کـار   دنصورت قانونی به غزه وارد شو

 ،بس بلندمدت این باور است که آتش اوباما بر. خودگردان باشد
حلی است که براساس آن دو دولـت   به همین دلیل در جستجوي راه پایدار نیست و
  .(Kershner, 2009) امنیت زندگی کنند در صلح و کنار هم و

  سوریه
هیالري کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا عنوان کرده است که دولـت اوبامـا روابـط    

  

  

کامل از باریکه غـزه عقـب  
،کلینتون

بازسازي غزه کمک کند
اقدام وزیر امور

استفاده قرار خواهد گرفت 
اوباما در سخنرانی 

عنوان کرد که 
خشونت اشتباه اس

افریقایی،
افریقاي جنوبی شـد بـه  

مسالمت
Aljazeera, 2009)

مقاومت اسالمی
جمهور پیشین امریکا رئیس

سازوکاري که بتوان با آن،
شود نمی

8سفري 
تشکیالت خودگردان فلسطین و ایهود اولمرت

گو کردو گفت
براي جلوگیري از قاچاق غیرقانونی سالح به غزه باید 

صورت قانونی به غزه وارد شو مجاز به
خودگردان باشد
پایدار نیست و

کنار هم و در

سوریه .2
هیالري کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا عنوان کرده است که دولـت اوبامـا روابـط    



این درحالی است که دولت بوش 
، 2009مـارس   3در . 

  .هیالري کلینتون از تمایل ایاالت متحده براي اعزام دو فرستاده به سوریه خبر داد

از عـراق اعـالم   نشینی نیروهـاي امریکـایی را   
نیم سال حضور نظـامی  
جـز نیروهـاي انتقـالی کـه بـین      

نیروهـاي   ۀاو وظیفـ . 
ارائه مشاوره به نیروهاي امنیتی عراق عنوان کرد تـا بـه   
هـاي ضدتروریسـتی باشـند و از    

 New» .هاي نظامی و غیرنظامی درحال پیشرفت امریکا در عراق حفاظت کننـد 

از مهلـت   شپـی بیشـتر نیروهـاي امریکـایی    
نـوري  جمهـور پیشـین امریکـا و    

برخـی از   جمهور ایـاالت متحـده،  
سناتور امریکایی تعهد اوبامـا بـه امنیـت اسـرائیل را     

کنـد و   مـی  اوباما عنوان کرده کـه از اسـرائیل حمایـت   
در . جمهوري او وارد نخواهـد شـد  

ر باریکه غزه ابراز هاي شدید بین اسرائیل و حماس د
کنـد وآن را بـه دولـت    
کند تا موضع رسمی دولت ایـاالت متحـده را در قبـال منازعـه     
نازعـه غـزه مـورد انتقـاد قـرار گرفـت       

بـه اسـرائیل سـفر     ،وزیر امور خارجه امریکا
سـازي اسـرائیل و    شهرك

این درحالی است که دولت بوش . خواهد دادخود را با سوریه مورد تجدید نظر قرار 
. پسر بارها این کشور را به حمایت از تروریسم متهم کـرده بـود  

هیالري کلینتون از تمایل ایاالت متحده براي اعزام دو فرستاده به سوریه خبر داد

  عراق
نشینی نیروهـاي امریکـایی را    ، موعد عقب2009فوریه  27اوباما در 

نیم سال حضور نظـامی   و بعد از نزدیک به هفت ،2010اوت 31بر این اساس تا 
جـز نیروهـاي انتقـالی کـه بـین       تمام نیروهاي امریکـایی بـه   ایاالت متحده در عراق،

. تن هستند از این کشور خارج خواهنـد شـد   50000تا  
ارائه مشاوره به نیروهاي امنیتی عراق عنوان کرد تـا بـه   تجهیز و  آموزش،«انتقالی را 

هـاي ضدتروریسـتی باشـند و از     موریتأقادر به انجام م هیچ گروهی وابسته نشوند،
هاي نظامی و غیرنظامی درحال پیشرفت امریکا در عراق حفاظت کننـد 

(York Times,  بیشـتر نیروهـاي امریکـایی     ،براساس این طرح
جمهـور پیشـین امریکـا و     رئـیس  ،مندرج در قرارداد امضاشده بین بوش پسر

  .وزیر عراق از این کشور خارج خواهند شد نخست ،

  اسرائیل
جمهور ایـاالت متحـده،   عنوان رئیس از انتخاب باراك اوباما به پس

سناتور امریکایی تعهد اوبامـا بـه امنیـت اسـرائیل را      جوزف لیبرمن،یودیان از جمله 
اوباما عنوان کرده کـه از اسـرائیل حمایـت   . مورد پرسش قرار داده بودند

جمهوري او وارد نخواهـد شـد   ریاست ةدور امریکا درـ   خللی به اتحاد اسرائیل
هاي شدید بین اسرائیل و حماس د اوباما از درگیري ،2009

کنـد وآن را بـه دولـت     نمـی  باره اظهارنظر نگرانی کرده و یادآور شده بود که در این
کند تا موضع رسمی دولت ایـاالت متحـده را در قبـال منازعـه      می بوش پسر واگذار

نازعـه غـزه مـورد انتقـاد قـرار گرفـت       اوباما به دلیل سـکوت در قبـال م   .اعالم کند
(Wikipedia.  

وزیر امور خارجه امریکا ،هیالري کلینتون ،2009در مارس 
شهرك ةدربار سیس دولت فلسطینی،أضمن حمایت از ت وي
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خود را با سوریه مورد تجدید نظر قرار 
پسر بارها این کشور را به حمایت از تروریسم متهم کـرده بـود  

هیالري کلینتون از تمایل ایاالت متحده براي اعزام دو فرستاده به سوریه خبر داد

عراق .3
اوباما در 

بر این اساس تا . کرد
ایاالت متحده در عراق،

35000 
انتقالی را 

هیچ گروهی وابسته نشوند،
هاي نظامی و غیرنظامی درحال پیشرفت امریکا در عراق حفاظت کننـد  تالش

, 2009b)

مندرج در قرارداد امضاشده بین بوش پسر
،المالکی

اسرائیل .4
پسو  پیش

یودیان از جمله 
مورد پرسش قرار داده بودند

خللی به اتحاد اسرائیل
2009ژانویه 

نگرانی کرده و یادآور شده بود که در این
بوش پسر واگذار

اعالم کند
Wikipedia, 2010c)

در مارس 
وي. کرد



ژه
 وی
بط
روا

 
ده
تح
ت م
اال
ای

ـ  
یل
رائ
اس

 
انه
رمی
خاو

ت 
اس
سی

و 
 

 اي
ت 
دول

اما
 اوب
اك
بار

 
® 

می
اهی
ابر

ده 
دزا
حم
د م
رزا
و ف

ی 
ملک

ضا 
در
حم
ر م
دکت

121  

شـد کـه ایـن     المقدس شرقی هشدار داده و یادآور
 دولت اسـرائیل و  بارها

سـازي را در   گذاشته تا رونـد شـهرك  
 ،قاهره باراك اوباما در سخنرانی خود در

هـاي   سـازي  ایاالت متحده مشروعیت ادامه شـهرك 
 پیشـین هـا تخلـف از قراردادهـاي    

زمان آن رسیده کـه   دیگر
حــال اوبامــا در همــین ســخنرانی انکــار 

داده  مـورد انتقـاد قـرار   
 ةاي دربـار  هـاي کلیشـه  

هـا   خ در اذهـان اسـرائیلی  
شود کـه مـردم منطقـه شایسـتگی آن را     

در  2009فوریـه   7جمهـور امریکـا طـی سـخنانی کـه در      
کلی سیاست خارجی ایـن  
امریکـا تمایـل دارد بـا ایـران بـه      
ادامـه مسـیر کنـونی کـه در     

اي  هسـته  ۀدسـت برداشـتن از برنامـ   
 هـا انتظـار شـما را    صـورت مشـوق  

خاطرنشـان  حـال   امـا درعـین  
دارد که به صلح در منطقه و یـا کامیـابی مـردمش    
، از تجدیدنظر در سیاست امریکـا  
در قبال ایران سخن گفت و یادآور شد که دولت وي در جسـتجوي فرصـتی بـراي    

المقدس شرقی هشدار داده و یادآور بیت ها در تخریب منازل فلسطینی
بارهادولت اوباما  .(Ravid, 2009) صلح مفید نیست اقدام براي روند

گذاشته تا رونـد شـهرك   را تحت فشار آن بنیامین نتانیاهو وزیر
باراك اوباما در سخنرانی خود در 2009ژوئن  4 در .ساحل غربی متوقف کند

ایاالت متحده مشروعیت ادامه شـهرك « :خطاب به مسلمانان عنوان کرد
هـا تخلـف از قراردادهـاي     سازي شهرك« :اوباما گفت. »پذیرد نمی ل را

دیگر. کند می ها براي دستیابی به صلح را تضعیف است و تالش
حــال اوبامــا در همــین ســخنرانی انکــار  عــین در. »متوقــف شــود هــا ســازي
مـورد انتقـاد قـرار   شـدت   ستیزي را بـه  ستیزي و صهیونیسم یهودي هولوکاست،
هـاي کلیشـه   هدید اسرائیل به نابودي یا تکرار حرفت«: افزاید می او

خ در اذهـان اسـرائیلی  یهودیان اشتباه است و تنها موجب زنده شدن خاطرات تلـ 
شود کـه مـردم منطقـه شایسـتگی آن را      می صلحی حال مانع برقراري شده و درعین

(Aljazeera, 2009.  

  ایران
جمهـور امریکـا طـی سـخنانی کـه در       معـاون رئـیس   ،جو بایدن

کلی سیاست خارجی ایـن   یمش خط ،وپنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد
امریکـا تمایـل دارد بـا ایـران بـه      « :گونـه توصـیف کـرد    کشور را در برابر ایران این
ادامـه مسـیر کنـونی کـه در     : دهد می روشنی را ارائه الًکام ۀگو بنشیند و گزین

دسـت برداشـتن از برنامـ    صورت فشارها و انزوا در انتظـار شماسـت؛  
صـورت مشـوق   غیرقانونی خود و حمایت از تروریسم که در آن

امـا درعـین   او از مردم و تمدن ایران به نیکی یـاد کـرد،   ».
دارد که به صلح در منطقه و یـا کامیـابی مـردمش     در راهی قدم برمیایران « 

، از تجدیدنظر در سیاست امریکـا  2009فوریه  9در  ااوبام (Biden, 2009)» .انجامد
در قبال ایران سخن گفت و یادآور شد که دولت وي در جسـتجوي فرصـتی بـراي    

  .(CNN, 2009a)ور است وگوهاي رو در رو با این کش

  

  

تخریب منازل فلسطینی
اقدام براي روند

وزیر نخست
ساحل غربی متوقف کند

خطاب به مسلمانان عنوان کرد
ل رااسرائی

است و تالش
ســازي شــهرك

هولوکاست،
او. است

یهودیان اشتباه است و تنها موجب زنده شدن خاطرات تلـ 
شده و درعین

(2009» دارند

ایران .5
جو بایدن

وپنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد چهل
کشور را در برابر ایران این

گو بنشیند و گزینو گفت
صورت فشارها و انزوا در انتظـار شماسـت؛   آن

غیرقانونی خود و حمایت از تروریسم که در آن
.کشد می

 :ساخت
انجامد نمی

در قبال ایران سخن گفت و یادآور شد که دولت وي در جسـتجوي فرصـتی بـراي    
وگوهاي رو در رو با این کش گفت



رئیس ستاد مشترك نیروهاي مسلح 
 ة کافیبه انداز ند که ایران

ـ  .اي در اختیـار دارد   ثیرأاو ت
 کـرد توصیف  »بسیار بسیار بد

ایاالت متحده با این دیـدگاه موافـق   
اي فاصله دارد و  او بر این باور است که ایران هنوز با دستیابی به سالح هسته

(Zabarenko   در آوریـل
او در این پیام . اوباما به مناسبت عید نوروز پیام تبریکی به مردم ایران فرستاد

ایران بیـان کـرده و چنـدین موضـوع     
روریسـم را مـورد   اي ایران و نقش ایـران در مبـارزه بـا ت   

ییـد  أخطـاب بـه مسـلمانان بـا ت    
علیـه دولـت ایـران کـه     

بحـث   زیـادي بـراي  
شرط و براسـاس احتـرام متقابـل بـا     
او همچنین با بیان این مطلب کـه ایـران حـق داشـتن     

هـاي   آمیز را دارد هشدار داد که تالش براي دستیابی بـه سـالح  
 ۀدر ادامـ  او. دهـد  منطقه و جهان را در مسـیر بسـیار خطرنـاکی قـرار مـی     

  

تمرکـز  . برگزار شـد  
 بـراي چگونگی افزایش ایمنی پلوتونیوم تسلیحاتی و اورانیوم 

امنیـت  «عبارت دیگر دستورکار ایـن نشسـت   
ایـن   .بـود  »هـا  اي و جلوگیري از انتقـال آنهـا بـه تروریسـت    

آوریـل   8 شد که پیمان موسـوم بـه اسـتارت جدیـد در    
                                        
1. Admiral Michael Glenn "Mike" Mullen

رئیس ستاد مشترك نیروهاي مسلح  1مایک مولن،، دریاساالر 2009مارس  1در 
ند که ایرانکرد که مقامات این کشور بر این باور ایاالت متحده عنوان

اي در اختیـار دارد  شده با غلظت باال براي تولید سالح هسـته  اورانیوم غنی
بسیار بسیار بد«اي را براي منطقه و جهان  ح به سالح هستهایران مسل

(CNN,  . ایاالت متحده با این دیـدگاه موافـق    وزیر دفاع ،رابرت گیتسهرچند
او بر این باور است که ایران هنوز با دستیابی به سالح هسته

(Zabarenko, 2009 .اختیـار هسـت  در براي جلوگیري از ایـن اقـدام   

اوباما به مناسبت عید نوروز پیام تبریکی به مردم ایران فرستاد
ایران بیـان کـرده و چنـدین موضـوع     ـ   هاي خود را در رابطه با روابط امریکا

اي ایران و نقش ایـران در مبـارزه بـا ت    کلیدي ازجمله برنامه هسته
  .توجه قرار داده است

خطـاب بـه مسـلمانان بـا ت     ،در قـاهره  2009ژوئـن   4اوباما در سخنرانی 
علیـه دولـت ایـران کـه     سـط دوران جنـگ سـرد    دخالت این کشور در کودتـاي اوا 

زیـادي بـراي   هاي موضوعصورت دموکراتیک انتخاب شده بود عنوان کرد 
شرط و براسـاس احتـرام متقابـل بـا      ما مایلیم بدون پیش بین دو کشور وجود دارد و

او همچنین با بیان این مطلب کـه ایـران حـق داشـتن     . گو بنشینیمو یکدیگر به گفت
آمیز را دارد هشدار داد که تالش براي دستیابی بـه سـالح   اي صلح انرژي هسته
منطقه و جهان را در مسـیر بسـیار خطرنـاکی قـرار مـی      ،

  .(Aljazeera, 2009) اي حمایت کرد سخنانش از خلع سالح هسته

  )2010( نگتنیاي واش کنفرانس امنیت هسته
 در واشینگتن 2010آوریل  13و  12اي در  اجالس امنیت هسته
چگونگی افزایش ایمنی پلوتونیوم تسلیحاتی و اورانیوم  براصلی این کنفرانس 

عبارت دیگر دستورکار ایـن نشسـت    به. اي بود جلوگیري از تروریسم هسته
اي و جلوگیري از انتقـال آنهـا بـه تروریسـت     مواد و تجهیزات هسته
شد که پیمان موسـوم بـه اسـتارت جدیـد در     می کنفرانس درحالی برگزار

                                                                 
Michael Glenn "Mike" Mullen 
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در 
ایاالت متحده عنوان

اورانیوم غنی
ایران مسل
, 2009b)

او بر این باور است که ایران هنوز با دستیابی به سالح هسته. نیست
براي جلوگیري از ایـن اقـدام   زمان 
اوباما به مناسبت عید نوروز پیام تبریکی به مردم ایران فرستاد ،2009
هاي خود را در رابطه با روابط امریکا دیدگاه

کلیدي ازجمله برنامه هسته
توجه قرار داده است

اوباما در سخنرانی 
دخالت این کشور در کودتـاي اوا 

صورت دموکراتیک انتخاب شده بود عنوان کرد  هب
بین دو کشور وجود دارد و

یکدیگر به گفت
انرژي هسته

اي هسته
سخنانش از خلع سالح هسته

کنفرانس امنیت هسته
اجالس امنیت هسته
اصلی این کنفرانس 

جلوگیري از تروریسم هسته
مواد و تجهیزات هسته
کنفرانس درحالی برگزار
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ــدودفید ــري م  1میت
از این کنفرانس نیـز ایـران میزبـان    

 2010در مـه  . آوریل بـود 
NPT (   در مقـر سـازمان

تـرین   عنـوان بـزرگ   
هـایی   هیئـت . ها در واشینگتن طی چند دهه اخیر یاد کردند

تـن از   38کشور، در کنار ایاالت متحده در این اجالس حضور داشـتند کـه   
المللـی   هاي نمایندگی از اتحادیه اروپـا، آژانـس بـین   

. طور سازمان ملل متحد نیـز در ایـن نشسـت شـرکت کردنـد     
وزیر اسرائیل برنامۀ خود را براي حضور در کنفرانس، لغـو  
اي اسـرائیل در ایـن کنفـرانس    

هـاي   کنندگان، خواستار امضـاي پیمـان عـدم اشـاعه سـالح     
ــه  ــر اطالعــات دولــت اســرائیل ب جــاي  وزی

اسرائیل که به باور بسیاري از کارشناسـان  
اي را پیگیـري   هاست که سیاست ابهـام هسـته  
آمده در اجـالس   براساس شواهد مصر و ترکیه قصد داشتند از فرصت پیش

هاي  راي امضاي پیمان عدم اشاعۀ سالح
رسد مقامـات امریکـایی اطمینـان    
اي اسـرائیل جلـوگیري   
برخی کارشناسان بر این باورنـد کـه عـدم شـرکت نتانیـاهو در ایـن       

این نکتـه را نیـز   . دهندة سردي روابط اسرائیل با ایاالت متحده است
هـا در منطقـۀ مـورد    

در پایـان کنفـرانس   . 
کننـدگان از   که براساس آن شرکت

                                        
1. Dmitry Medvedev
2. Binyamin Netanyahu

ــیس  ــا رئ ــاراك اوبام ــین ب ــ  ب ــاالت متح ــور ای د ده وجمه
از این کنفرانس نیـز ایـران میزبـان     پس. جمهور روسیه در پراگ به امضا رسید

آوریل بـود  18و  17المللی خلع سالح و عدم اشاعه در  کنفرانس بین
NPT(اي  هاي هسـته  نیز کنفرانس بازنگري پیمان عدم اشاعه سالح

  .(Wikipedia, 2010d) رگزار شدملل در نیویورك ب
 اي واشینگتن بـه  مقامات امریکایی از نشست امنیت هسته

ها در واشینگتن طی چند دهه اخیر یاد کردند گردهمایی سران دولت
کشور، در کنار ایاالت متحده در این اجالس حضور داشـتند کـه   

هاي نمایندگی از اتحادیه اروپـا، آژانـس بـین    هیئت. آنها سران دولت بودند
طور سازمان ملل متحد نیـز در ایـن نشسـت شـرکت کردنـد      انرژي اتمی و همین

وزیر اسرائیل برنامۀ خود را براي حضور در کنفرانس، لغـو   نخست 2بنیامین نتانیاهو
اي اسـرائیل در ایـن کنفـرانس     او نگران بود که برنامۀ هسـته . و در آن شرکت نکرد
کنندگان، خواستار امضـاي پیمـان عـدم اشـاعه سـالح      مطرح و برخی شرکت

ــه . اي از جانــب اســرائیل شــوند ــر اطالعــات دولــت اســرائیل ب وزی
اسرائیل که به باور بسیاري از کارشناسـان  . وزیر در این اجالس شرکت کرد

هاست که سیاست ابهـام هسـته   اي است سال هاي هسته داراي سالح
براساس شواهد مصر و ترکیه قصد داشتند از فرصت پیش. 

راي امضاي پیمان عدم اشاعۀ سالحاي استفاده کرده و اسرائیل را ب امنیت هسته
رسد مقامـات امریکـایی اطمینـان     نظر می هرچند به. اي تحت فشار قرار دهند

اي اسـرائیل جلـوگیري    داده بودند که در این کنفرانس از مطرح شدن برنامۀ هسـته 
برخی کارشناسان بر این باورنـد کـه عـدم شـرکت نتانیـاهو در ایـن       . خواهند کرد

دهندة سردي روابط اسرائیل با ایاالت متحده است نشانکنفرانس 
هـا در منطقـۀ مـورد     سـازي  باید خاطرنشان کرد که ایاالت متحده از رونـد شـهرك  

. (Walker, 2010)المقدس شرقی بسیار ناراضی است  مناقشه بیت
که براساس آن شرکتآوري صادر شد  اي نیز بیانیۀ غیرالزام امنیت هسته

                                                                 
Dmitry Medvedev 
Binyamin Netanyahu 

  

  

ــیس  2010 ــا رئ ــاراك اوبام ــین ب ب
جمهور روسیه در پراگ به امضا رسید رئیس

کنفرانس بین
نیز کنفرانس بازنگري پیمان عدم اشاعه سالح

ملل در نیویورك ب
مقامات امریکایی از نشست امنیت هسته

گردهمایی سران دولت
کشور، در کنار ایاالت متحده در این اجالس حضور داشـتند کـه    46از 

آنها سران دولت بودند
انرژي اتمی و همین

بنیامین نتانیاهو
و در آن شرکت نکرد
مطرح و برخی شرکت

اي از جانــب اســرائیل شــوند هســته
وزیر در این اجالس شرکت کرد نخست

داراي سالح
. کند می

امنیت هسته
اي تحت فشار قرار دهند هسته

داده بودند که در این کنفرانس از مطرح شدن برنامۀ هسـته 
خواهند کرد

کنفرانس 
باید خاطرنشان کرد که ایاالت متحده از رونـد شـهرك  

مناقشه بیت
امنیت هسته



ــرین تهدیــدهاي امنیــت  برانگیزت

هـاي   کننـدگان کمـک  
(Berrigan    هرچنـد بیشـتر 
ها موارد اقتصـادي   گیرد، اما بخشی از این کمک

تــرین  بــزرگ ۀ کشــورها، اســرائیل
کشورهاي حال دیگر 

هـاي   اردن و تشکیالت خـودگردان فلسـطین نیـز از کمـک    
اردن سـاالنه   میلیـارد دالر، 

میلیون دالر و تشکیالت خودگردان ساالنه حدود یک میلیارد دالر کمک 
کمـک   1962تـا سـال   
امریکـا   1962پـیش از  

تـدریج بـه    ، امریکـا بـه  
فت که گونه گ توان این

تعامـل نظـامی   . شروع شـده اسـت  
هاي اقتصادي امریکـا  
هاي معین توسعه یا خرید کاال مشخص شده بـود در  

کـاهش   هـاي نقـدي روبـه   
هاي اقتصادي و مالی امریکا به اسـرائیل  

، مقامـات اسـرائیلی،   1998
 میلیـارد  1/2هـاي اقتصـادي   

در . دالري امریکا به اسرائیل و رساندن آن به صفر، در عرض ده سـال اعـالم کردنـد   
میلیـارد دالر   1/8هاي نظامی از رقم 

بر این ارقـام،   عالوه )
میلیارد دالر براي اجراي قـرارداد  

ــه تروریســم هســته ــوان  اي ب ــرین تهدیــدهاي امنیــت  یکــی از چــالش«عن برانگیزت
  .یاد کردند» المللی

  هاي اقتصادي و نظامی ایاالت متحده به اسرائیل
کننـدگان کمـک   تـرین دریافـت   بـزرگ  عنوان یکـی از  اسرائیل به ،1970

(Berrigan & Hartung, 2006. رح بوده اسـت خارجی ایاالت متحده مط

گیرد، اما بخشی از این کمک می ها موارد نظامی را دربر این کمک
ۀ کشــورها، اســرائیلبرحســب درآمــد ســران .شــود مــی را نیــز شــامل
حال دیگر  بااین شود، می هاي خارجی امریکا محسوب کمک ةکنند

اردن و تشکیالت خـودگردان فلسـطین نیـز از کمـک     خاورمیانه ازجمله مصر،
میلیـارد دالر،  2/2مصر سـاالنه حـدود   . کنند می خارجی امریکا استفاده

میلیون دالر و تشکیالت خودگردان ساالنه حدود یک میلیارد دالر کمک  400
تـا سـال    .(Tarnoff & Nowels, 2004) کننـد  می خارجی از امریکا دریافت

پـیش از  . هـاي اقتصـادي بـود    امریکا به اسرائیل بیشتر در شکل کمـک 
، امریکـا بـه  1965از سـال  . مقادیر محدودي سالح به اسرائیل ارسال کرد

توان این حال، می بااین. کنندة اصلی تسلیحات اسرائیل تبدیل شد
شروع شـده اسـت   1974هاي نظامی امریکا به اسرائیل از سال 

هاي اقتصادي امریکـا   کمک. صورت مقطعی بود امریکا ـ اسرائیل پیش از این تاریخ به 
هاي معین توسعه یا خرید کاال مشخص شده بـود در   به اسرائیل که بیشتر براي پروژه

هـاي نقـدي روبـه    هاي مستقیم و پرداخـت  و با آغاز پرداخت وام 1975
هاي اقتصادي و مالی امریکا به اسـرائیل   مجموع کمک 1980در اواسط دهه . 
1998در سـال  . میلیارد دالر در نوسان بوده اسـت  3/5تا 

هـاي اقتصـادي    کنگره و دولت امریکا موافقت خود را با کـاهش کمـک  
دالري امریکا به اسرائیل و رساندن آن به صفر، در عرض ده سـال اعـالم کردنـد   

هاي نظامی از رقم  هاي اقتصادي، قرار شد کمک مقابل کاهش کمک
)57-55 :1383 ملکی،( .میلیارد دالر در سال افزایش یابد

میلیارد دالر براي اجراي قـرارداد   1/2ت ضدتروریستی، میلیون دالر براي اقداما
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تروریســم هســته
المللی بین

هاي اقتصادي و نظامی ایاالت متحده به اسرائیل کمک
1970 سال از

خارجی ایاالت متحده مط
این کمک

را نیــز شــامل
کنند دریافت

خاورمیانه ازجمله مصر،
خارجی امریکا استفاده

400حدود 
خارجی از امریکا دریافت

امریکا به اسرائیل بیشتر در شکل کمـک 
مقادیر محدودي سالح به اسرائیل ارسال کرد

کنندة اصلی تسلیحات اسرائیل تبدیل شد عرضه
هاي نظامی امریکا به اسرائیل از سال  کمک

امریکا ـ اسرائیل پیش از این تاریخ به 
به اسرائیل که بیشتر براي پروژه

1975سال 
. گذاشت

تا  3بین 
کنگره و دولت امریکا موافقت خود را با کـاهش کمـک  

دالري امریکا به اسرائیل و رساندن آن به صفر، در عرض ده سـال اعـالم کردنـد   
مقابل کاهش کمک

میلیارد دالر در سال افزایش یابد 2/4به 
میلیون دالر براي اقداما 200
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و یک میلیارد دالر اعتبار تکمیلی دیگر در راسـتاي کمـک نظـامی بـراي     
 2/202، اسـرائیل  2005

 بـراي دالر میلیـون   50
میلیــون دالر کمــک  240

همچنـین کنگـره    .میلیارد دالر کمک نظامی به اسـرائیل اعطـا شـد   
ن یهودي بـه اسـرائیل تخصـیص    
درصد افـزایش و بـه   

. (Ravid, 2007) سـاله رسـاند  
میلیـارد   2/25اند که دولت اسرائیل درخواست اعطاي 

دالر کمک ویژه را به امریکا ارائه داده که ترکیبی از کمک بالعـوض و وام اسـت و   
توسعه مناطق نقب و جلیـل  

درخواسـت  تـاکنون   
 مـورد اي را در  کنگره ایاالت متحده مقررات ویـژه 

هـاي اقتصـادي و نظـامی    
 هـاي ویـژه تخصـیص   

ین ماه سـال  نخستجا در 
هـاي   کمـک  چهـارم از 

تجهیـزات دفـاعی و    
 53/8، مبلـغ  2010باراك اوباما در بودجه سال مالی 

از . الملل ایاالت متحده پیشنهاد کـرده اسـت  
آموزش نظامی و عملیـات  

بـه   )نصف مبلغ تقریباً
 ۀاگر اسرائیل شـرایط مـورد مـذاکره در گـروه توسـع     
 3توانـد از وام مشـروط   

Wikipedia(.  

                                        
1. Wye River 

و یک میلیارد دالر اعتبار تکمیلی دیگر در راسـتاي کمـک نظـامی بـراي      1واي ریور
2005در سـال مـالی   . به اسرائیل اختصاص یافت 2003سال مالی 

50کمک اقتصادي و  میلیون دالر 357نظامی،  میلیارد دالر کمک
240، 2006در ســال  .یهــودي دریافــت کــرد اناســکان مهــاجر

میلیارد دالر کمک نظامی به اسـرائیل اعطـا شـد    2/28اقتصادي و 
ن یهودي بـه اسـرائیل تخصـیص    امیلیون دالر دیگر را براي اسکان مهاجر 40

درصد افـزایش و بـه    25نظامی خود را  هاي ، ایاالت متحده کمک2007در سال 
سـاله رسـاند   ده ةمیلیـارد دالر در هـر سـال بـراي یـک دور      3

اند که دولت اسرائیل درخواست اعطاي  مطبوعات اسرائیل عنوان کرده
دالر کمک ویژه را به امریکا ارائه داده که ترکیبی از کمک بالعـوض و وام اسـت و   

توسعه مناطق نقب و جلیـل   باریکه غزه و هاي نظامی از جایی پایگاه هراستاي جاب
 مذاکرات مقـدماتی آن در جریـان اسـت امـا     .هزینه خواهد شد

کنگره ایاالت متحده مقررات ویـژه . رسمی به کنگره ارائه نشده است
هـاي اقتصـادي و نظـامی     کمـک  ،1980از سـال  . کمک به اسرائیل وضع کرده است

هـاي ویـژه تخصـیص    بـه پـروژه   صورت نقدي به اسرائیل تحویل شده و خارجی به
جا در  صورت یک هاي ب جاي افزایش دوره ها به این کمک. 

چهـارم از  توانـد حـدود یـک    می اسرائیل. یابد می مالی به اسرائیل انتقال
 ۀهاي تحقیق و توسع جاي هزینه در امریکا در بخش نظامی را به

باراك اوباما در بودجه سال مالی . نظامی داخل اسرائیل هزینه کند
الملل ایاالت متحده پیشنهاد کـرده اسـت   هاي امور بین همیلیارد دالر را براي برنام

آموزش نظامی و عملیـات   ي نظامی خارجی،ها میلیارد دالر براي کمک 5/7این مبلغ 
تقریباً( میلیارد دالر 2/8که از آن  حفظ صلح امریکا تخصیص یافته،

اگر اسرائیل شـرایط مـورد مـذاکره در گـروه توسـع     . اسرائیل اختصاص یافته است
توانـد از وام مشـروط    مـی  اسـرائیل را بـرآورده کنـد،   ـ   اقتصادي مشـترك امریکـا  

Wikipedia, 2010a( مند شود یاردي و دیگر اعتبارات اضافی نیز بهره

                                                                 

  

  

واي ریور
سال مالی 

میلیارد دالر کمک
اســکان مهــاجر

اقتصادي و 
40امریکا 

در سال  .داد
3مقـدار  

مطبوعات اسرائیل عنوان کرده
دالر کمک ویژه را به امریکا ارائه داده که ترکیبی از کمک بالعـوض و وام اسـت و   

راستاي جاب رد
هزینه خواهد شد

رسمی به کنگره ارائه نشده است
کمک به اسرائیل وضع کرده است

خارجی به
. یابد نمی

مالی به اسرائیل انتقال
نظامی را به

نظامی داخل اسرائیل هزینه کند
میلیارد دالر را براي برنام

این مبلغ 
حفظ صلح امریکا تخصیص یافته،

اسرائیل اختصاص یافته است
اقتصادي مشـترك امریکـا  

یاردي و دیگر اعتبارات اضافی نیز بهرهمیل



  )(Sharp, 2009 )میلیون دالر
ها  توسعه بیمارستان

  ها دیگر کمک  و مدارس امریکایی
121/4  14903/3  
/1  50/0  
-  -  
-  -  

75  -  
25  -  
65  28/0  
05  -  
15  9/9  
95  -  

-  0/5  
95  0/2  
90  0  
  0  ؟
144/2  14991/9  

نامـه تجـارت آزاد    بـه موافقـت  
روابـط   تجـارت آزاد، 

تـرین   اسرائیل یکی از بـزرگ 
ین بـازار صـادراتی   تـر 

اقتصاد هر دو کشـور بـه بـازار آزاد، رقابـت، حمایـت      
 .تجـارت چندجانبـه پایبنـد اسـت    

سـرائیلی و امریکـایی بـراي ارتقـاي روابـط      
چنـدین اتـاق    در همـین ارتبـاط نیـز   

هـاي اسـرائیلی و    اي وجود دارد کـه گسـترش و شـکوفایی شـرکت    

میلیون دالر( 2009-1949سال  هاي امریکا به اسرائیل از کمک. 1جدول شماره 

اسکان   اقتصادي  نظامی  مجموع  
  مهاجرین

توسعه بیمارستان
و مدارس امریکایی

1996  68030/9  29014/9  23122/4  868/9  121
  3132/1  1800/0  1200/0  80/0  2/
  3080/0  1800/0  1200/0  80/0  -
  3010/0  1860/0  1080/0  70/0  -
  4131/85  3120/0  949/1  60/0  2/75
  2876/05  1975/6  837/2  60/0  2/25
  2850/65  2040/0  720/0  60/0  2/65
  3745/15  3086/4  569/1  59/6  3/05
  2687/25  2147/3  477/2  49/7  3/15
  2612/15  2202/2  357/0  50/0  2/95
  2534/5  2257/0  237/0  40/0  -
  2500/2  2340/0  120/0  40/0  2/95
  2423/9  2380/0  0  40/0  3/90
؟  ؟  0  2550/0  2550/0  
  106164/7  58573/4  30897/0  1558/2  144

  اسرائیلـ  روابط اقتصادي امریکا
بـه موافقـت  اسرائیل  ـ  پایه و اساس روابط اقتصادي متنوع امریکا

تجـارت آزاد،  ۀنامـ  تهاي پس از امضـاي موافقـ   طی سال. گردد بازمی
اسرائیل یکی از بـزرگ  .برابر شده است هفت ـ امریکا  تجاري دوجانبه اسرائیل
تـر  مهـم شود و  می خاورمیانه محسوب شرکاي تجاري امریکا در

اقتصاد هر دو کشـور بـه بـازار آزاد، رقابـت، حمایـت       .اسرائیل، ایاالت متحده است
تجـارت چندجانبـه پایبنـد اسـت     ۀسـامان الملـل و   فعاالنه از آزادسازي تجاري بـین 

سـرائیلی و امریکـایی بـراي ارتقـاي روابـط      گوهاي مسـتمري بـین مقامـات ا   
در همـین ارتبـاط نیـز   . ها در جریان اسـت  همکاري ۀاداماقتصادي و 

اي وجود دارد کـه گسـترش و شـکوفایی شـرکت     بازرگانی منطقه
  .کند می اي یکدیگر را تسهیلامریکایی در بازاره
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جدول شماره 

  سال
49-1996

1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
مجموع

روابط اقتصادي امریکا
پایه و اساس روابط اقتصادي متنوع امریکا

بازمی 1985
تجاري دوجانبه اسرائیل
شرکاي تجاري امریکا در

اسرائیل، ایاالت متحده است
فعاالنه از آزادسازي تجاري بـین 

گوهاي مسـتمري بـین مقامـات ا   و گفت
اقتصادي و 

بازرگانی منطقه
امریکایی در بازاره
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اي بـا یکـدیگر    گسـترده 
هـاي نظـامی    رزمـایش 

هـاي نظـامی    کمـک . 
تخصـیص   وام و کمـک بالعـوض،  
 زایـی،  براي اشـتغال  ها

. شـود  مـی  هزینـه  امریکا
 رسـمی شـد،   1981 امنیتی در

یادداشت  1،کاسپر واینبرگر
ییدي بر وجود پیوندهاي مشترك و ایجاد روابط امنیتـی  

هاي  همکاري این یادداشت تفاهم آغازي بر
هاي دیگري  جنبه ،اسرائیل

به همکـاري مشـترك در   
سـامانه  این . شود می 
اینکه  نکته قابل ذکر. 

 .شــود مــی جهــان محســوب
 برابـر  اسـرائیل در  از 

راسـتاي   در تجربیـات مهمـی را  
  .دهد

ــدامات    ــه اق ــرفین ب ــردي ط ــاي راهب ه
سـاي  ؤر ،شـیمون پـرز  

اي را در همـین راسـتا امضـا    
آموزش، بررسی،  تبادل اطالعات،

. داشته باشندهاي بیشتري 
 دارنـد و هاي نزدیکی با یکدیگر 

                                        
1. Casper Weinberger
2. Arrow 

  اسرائیلـ  هاي راهبردي امریکا همکاري
گسـترده  سیاسـی و راهبـردي   هاي نظامی، اسرائیل همکاري امریکا و

رزمـایش  هاي امریکا، همکاري اطالعاتی، کمک ،ها این همکاري
. گیـرد  مـی  دربـر  تعهد به حمایت از دموکراسی را نیز مشترك و

کمـک بالعـوض،   امریکا به اسرائیل در اشـکال مختلـف ازجملـه،   
ها درصد از این کمک 75 تقریباً .گیرد می اعتبارات ویژه صورت

امریکا خود در اقتصادي، افزایش رشد صنایع دفاعی و پشتیبانی از
امنیتی در هاي موضوع در زمینۀاسرائیل  ـ همکاري جامع امریکا

کاسپر واینبرگردفاع وقت اسرائیل و  وزیر ،این اساس آریل شارون
ییدي بر وجود پیوندهاي مشترك و ایجاد روابط امنیتـی  أتفاهمی را امضا کردند که ت

این یادداشت تفاهم آغازي بر يامضا. اسرائیل بودـ   متقابل بین امریکا
اسرائیلـ   روابط راهبردي امریکا. نزدیک امنیتی بین دو دولت بود

به همکـاري مشـترك در    ،هاي این روابط ین جنبهتر مهمیکی از . گیرد می دربر
 مربوط 2هاي بالستیک موسوم به آرو ضدموشکۀ گسترش سامان

. است هاي بالستیک طراحی شده انهدام موشک براي رهگیري و
جهــان محســوب دفــاع موشــکی در ۀتــرین ســامان ایــن ســامانه پیشــرفته

 تنهـا  نـه است و  صورت مشترك هگذاري در این برنامه ب
تجربیـات مهمـی را   ت وکند، بلکه تحقیقا می حمالت موشکی حفاظت

دهد می امریکا قرار تر در اختیار هاي دفاعی پیشرفته سامانه
ــر ــه از یکــی دیگ ــاري جنب ــاي همک ــدامات    ه ــه اق ــرفین ب ــردي ط ــاي راهب ه

شـیمون پـرز  ، کلینتـون و  1996آوریـل   در. شود می ضدتروریستی مربوط
اي را در همـین راسـتا امضـا     نامه موافقت ،هاي امریکا و اسرائیل وقت دولتجمهور 
تبادل اطالعات، براساس آن دو کشور موافقت کردند در که

هاي بیشتري  همکاري هاي مربوطه، با یکدیگر مشی تحقیق و تعیین خط
هاي نزدیکی با یکدیگر  همکاري ،طرفین نیز امنیت ملی دو کشوردر حوزة 

                                                                 
Casper Weinberger 

  

  

همکاري
امریکا و
این همکاري .دارند

مشترك و
امریکا به اسرائیل در اشـکال مختلـف ازجملـه،   

اعتبارات ویژه صورت
پشتیبانی از

همکاري جامع امریکا
این اساس آریل شارون که بر

تفاهمی را امضا کردند که ت
متقابل بین امریکا

نزدیک امنیتی بین دو دولت بود
دربر نیز را

گسترش سامان
براي رهگیري و

ایــن ســامانه پیشــرفته
گذاري در این برنامه ب سرمایه

حمالت موشکی حفاظت
سامانه ۀتوسع

ــر یکــی دیگ
ضدتروریستی مربوط

جمهور 
که کردند

تحقیق و تعیین خط
در حوزة 



. اي را در این زمینـه بـه امریکـا ارائـه داده اسـت     
هاي نوین  روش مورد

 آوري اطالعات و پیشگیري از تهدیـد بـه بحـث و تبـادل نظـر     
را امضا کردند که براسـاس  

 اي و دیگـر  کشف و مبارزه با قاچـاق مـواد هسـته   
ایـن راسـتا    حیفـا در 
شود که  می عدم اشاعه ایاالت متحده نیز محسوب

صـدد کشـف و مبـارزه بـا قاچـاق      
Wikipedia(.  

سو بازتاب منافع امنیتی مشترك این دو 
نفوذ بیش از حـد البـی یهـود در ایـاالت     

کننـدة سـاالنه    تـرین دریافـت  
هاي  کننده کمک ترین دریافت

 .(Mark, 2005) شـود  ی
ها از تجهیـزات نظـامی   

هـاي   هـاي نظـامی و رزمـایش   
(JIG.   طی بیست سـال

موجودیت اسرائیل، سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه حول دو موضـوع  
جلوگیري از مسابقه تسـلیحاتی و جلـوگیري از گسـترش نفـوذ شـوروي در      
حامی اصلی نظامی اسرائیل در آن زمان فرانسه بود که تجهیـزات  
د امریکـا ابتـدا در برابـر    

هـاي   بر فروش سـالح 
کرد، اما در واکنش به تحویـل هواپیماهـاي پیشـرفته بـه     

، 1962عراق و جمهوري متحد عرب از جانب شوروي، تصمیم گرفت کـه در سـال   
البته مقامات امریکـایی بـا بیـان    

اي را در این زمینـه بـه امریکـا ارائـه داده اسـت      هاي برجسته اسرائیل کمک
موردبا یکدیگر دیدار و در  مقامات امنیتی و اجرایی دو کشور مرتباً

آوري اطالعات و پیشگیري از تهدیـد بـه بحـث و تبـادل نظـر      ضدتروریستی، جمع
را امضا کردند که براسـاس   اسرائیل قراردادي ، امریکا و2005در دسامبر  .پردازند

کشف و مبارزه با قاچـاق مـواد هسـته    ۀهمکاري مشترکی را در زمین
حیفـا در  استقرار تجهیـزات ویـژه در   ؛یکدیگر انجام دهند مواد پرتوزا با

عدم اشاعه ایاالت متحده نیز محسوب ۀبخشی از برنام ،این تالش
صـدد کشـف و مبـارزه بـا قاچـاق       ن خـود در اامریکا با کمـک متحـد   براساس آن،

Wikipedia, 2010a( اي و دیگر مواد پرتوزا است غیرقانونی مواد هسته

  اسرائیلـ  روابط نظامی امریکا
سو بازتاب منافع امنیتی مشترك این دو  امریکا از یک ـروابط نزدیک نظامی اسرائیل   

نفوذ بیش از حـد البـی یهـود در ایـاالت      ةدهند و از سوي دیگر نشان در خاورمیانه
تـرین دریافـت   ، اسرائیل بـزرگ 1976از سال . (JIG, 2007a) متحده است

ترین دریافت هاي نظامی و اقتصادي مستقیم، و درمجموع، بزرگ
یخارجی ایاالت متحده پـس از جنـگ جهـانی دوم محسـوب مـ     

ها از تجهیـزات نظـامی    کننده ترین خریداران و استفاده عنوان یکی از بزرگ اسرائیل به
هـاي نظـامی و رزمـایش    وريافنـ  ۀهاي مختلف ازجمله توسع امریکا، در زمینه

(JIG, 2007b اي دارد هاي گسترده مشترك نیز با این کشور همکاري

موجودیت اسرائیل، سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه حول دو موضـوع   
جلوگیري از مسابقه تسـلیحاتی و جلـوگیري از گسـترش نفـوذ شـوروي در      

حامی اصلی نظامی اسرائیل در آن زمان فرانسه بود که تجهیـزات   .منطقه قرار داشت
د امریکـا ابتـدا در برابـر    هرچنـ  .داد مـی  نظامی را در اختیار این کشور قـرار  

بر فروش سـالح  کشورهاي عربی منطقه مبنی فشارهاي وارده توسط اسرائیل و
کرد، اما در واکنش به تحویـل هواپیماهـاي پیشـرفته بـه      مقاومت میپیشرفته به آنها 

عراق و جمهوري متحد عرب از جانب شوروي، تصمیم گرفت کـه در سـال   
البته مقامات امریکـایی بـا بیـان    . را به اسرائیل بفروشدهاوك  هاي ضدهوایی
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اسرائیل کمکتاکنون 
مقامات امنیتی و اجرایی دو کشور مرتباً

ضدتروریستی، جمع
پردازند می
همکاري مشترکی را در زمین ،آن

مواد پرتوزا با
این تالش. است

براساس آن،
غیرقانونی مواد هسته

روابط نظامی امریکا
روابط نزدیک نظامی اسرائیل   

در خاورمیانه
متحده است

هاي نظامی و اقتصادي مستقیم، و درمجموع، بزرگ کمک
خارجی ایاالت متحده پـس از جنـگ جهـانی دوم محسـوب مـ     

اسرائیل به
امریکا، در زمینه

مشترك نیز با این کشور همکاري
 نخست
جلوگیري از مسابقه تسـلیحاتی و جلـوگیري از گسـترش نفـوذ شـوروي در       اصلیِ

منطقه قرار داشت
 ۀپیشرفت

فشارهاي وارده توسط اسرائیل و
پیشرفته به آنها 

عراق و جمهوري متحد عرب از جانب شوروي، تصمیم گرفت کـه در سـال   
هاي ضدهوایی موشک
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 ند،هسـت  هـاي دفـاعی  
پـس  حال  بااین .منطقه تغییر نکرده است
فروش سـالح   با اردن،
ر داد اسـرائیل قـرا   اختیـار 

 صدد کنترل تسلیحات در منطقه برآمـد، 
، ابتکـار  1965سالح به اسرائیل از طریـق آلمـان غربـی در سـال     
، امریکـا  1960براسـاس قـرارداد محرمانـه سـال     

که این کـار از طریـق   
تکمیـل   در راسـتاي امریکا 

(Bard, 1991.   سیاسـت
، در واکنش به نفوذ شـوروي  
در همـین راسـتا نیـز در    
 هواپیماهـاي فـانتوم را بـه اسـرائیل    
، امریکا در پاسخ بـه کمـک تسـلیحاتی    
شوروي به دول عرب، با برقراري خطوط هوایی و دریایی، تجهیـزات نظـامی را در   
هاي نظامی دوجانبه بـا  

سیاسـی  ـ دهی گروه نظامی  
(Hadar. هـاي   رزمایش

بـا اعطـاي    .آغـاز شـد  
هـاي   ، دسترسی این کشور به سـالح 
تـرین   ترتیـب اسـرائیل بـه بـزرگ    

طـی   ،1991در سـال  
تالفـی اسـرائیل در برابـر حمـالت     

هـا در   ایـن موشـک   .
در  .(Simon, 1996) هاي اسکاد موفقیت چنـدانی نداشـتند  
خریـد بخشـی از    ةاجـاز 

هـاي دفـاعی   ها سالح است و این موشک اي این مطلب که این شرایط ویژه
منطقه تغییر نکرده است در که سیاست خارجی امریکا شدند

اردن، گسترش نفوذ شوروي در جلوگیري ازمنظور  امریکا به
اختیـار  هاي مشابهی را در سالح ،مقابل به اردن موافقت کرد و در

(Wikipedia.  
صدد کنترل تسلیحات در منطقه برآمـد،  ، در1960هرچند امریکا در اوایل دهه 

سالح به اسرائیل از طریـق آلمـان غربـی در سـال      ۀاما با افشاي عرض
براسـاس قـرارداد محرمانـه سـال      .دست داد ماهیت خود را از

که این کـار از طریـق    کرد، می میلیون دالر به اسرائیل ارسال 80تسلیحاتی به ارزش 
امریکا  از افشاي این جریان، پس .گرفت می آلمان غربی صورت

(1991کـرد  اسـرائیل  آشکارا اقدام به ارسال سالح بـه   قرارداد خود،

، در واکنش به نفوذ شـوروي  1967روزه  از جنگ شش پسخارجی امریکا در منطقه 
در همـین راسـتا نیـز در     .طور محسوسـی تغییـر کـرد    هب مصر، ویژه هدر دول عربی ب

هواپیماهـاي فـانتوم را بـه اسـرائیل    فروش  ،جانسون، با حمایت قاطع کنگره، 
، امریکا در پاسخ بـه کمـک تسـلیحاتی    1973سال  دردر جنگ یوم کیپور  .یید کرد

شوروي به دول عرب، با برقراري خطوط هوایی و دریایی، تجهیـزات نظـامی را در   
هاي نظامی دوجانبه بـا   همکاري .(Dunstan & Lyles, 2003: 67) اختیار اسرائیل قرار داد

دهی گروه نظامی   کلو ش1981امضاي قرارداد همکاري راهبردي در سال 
(Hadar,1992: 75 بوي دیگري به خود گرفت و ، رنگ1983مشترك در 

آغـاز شـد   1984سـال   از نظامی دریایی و هوایی مشترك بین دو کشور
، دسترسی این کشور به سـالح 1987جایگاه متحد اصلی غیرناتو به اسرائیل در

ترتیـب اسـرائیل بـه بـزرگ      این به .پیش هموارتر شد از بیشامریکایی  
در سـال   .هاي نظامی امریکـا در جهـان تبـدیل شـد     کمک ةکنند

تالفـی اسـرائیل در برابـر حمـالت      جنگ خلیج فارس، امریکـا بـراي جلـوگیري از   
.هاي پاتریوت را به این کشور ارسال کرد موشکی عراق، موشک

هاي اسکاد موفقیت چنـدانی نداشـتند   جلوگیري از اصابت موشک
اجـاز  دوران کلینتون در راستاي تقویـت تـوان نظـامی اسـرائیل،    

  

  

این مطلب که این شرایط ویژه
شدند یادآور
امریکا بهاز آن 

به اردن موافقت کرد و در
Wikipedia, 2010e)

هرچند امریکا در اوایل دهه 
اما با افشاي عرض

ماهیت خود را از امریکا
تسلیحاتی به ارزش 
آلمان غربی صورت

قرارداد خود،
خارجی امریکا در منطقه 

در دول عربی ب
، با حمایت قاطع کنگره، 1968

یید کردأت
شوروي به دول عرب، با برقراري خطوط هوایی و دریایی، تجهیـزات نظـامی را در   

اختیار اسرائیل قرار داد
امضاي قرارداد همکاري راهبردي در سال 

مشترك در 
نظامی دریایی و هوایی مشترك بین دو کشور
جایگاه متحد اصلی غیرناتو به اسرائیل در

 ۀپیشرفت
کنند دریافت

جنگ خلیج فارس، امریکـا بـراي جلـوگیري از   
موشکی عراق، موشک

جلوگیري از اصابت موشک
دوران کلینتون در راستاي تقویـت تـوان نظـامی اسـرائیل،    



در  و میلیون دالر به اسـرائیل داده شـد  
افزارهـاي   سیار مهمی در ارائه سوخت و جنگ

ایـن   .مند است هاي نظامی امریکا بهره
هـاي نظـامی بـه     شـود و هـم فـروش   

برخالف کشورهاي دیگـري کـه کمـک نظـامی از ایـاالت      
توانـد   مـی  اسرائیل امریکا هزینه کنند،

 ،1987سـال   از. هزینه کند
هـاي نظـامی    شکل فروش
طور مبالغی  هاي نظامی خارجی در اختیار اسرائیل قرار داده و همین
ژانویـه  در  .را براي حمایت از تحقیق و توسعه به این کشـور اختصـاص داده اسـت   

اي بـین طـرفین بـه امضـا     
 هـر  در میلیـارد دالر  

میلیـارد   1/2هـاي اقتصـادي   
 هاي دفاعی اضافه میلیون دالر به کمک
 ،هـاي اقتصـادي   که کمک
بـه   بـوش پسـر  . کامل حذف شـود 

کنـد تـا برتـري     مـی  
(Wikipedia.   

اسـرائیل  . تجهیزات نظامی به اسرائیل است
بـا  . دارد اختیـار در از ایـاالت متحـده   

فرونــد  362نیـروي هــوایی اسـرائیل درمجمـوع    
هواپیمـاي  د فرون 106

خریدهاي نظامی خـود  
هاي نظـامی  حـال خریـد  

میلیون دالر به اسـرائیل داده شـد   700تجهیزات نظامی جدید امریکا به ارزش 
سیار مهمی در ارائه سوخت و جنگامریکا نقش ب ، نیز)2006(جنگ لبنان 

  .شونده به اسرائیل ایفا کرد

  هاي نظامی امریکا به اسرائیل
هاي نظامی امریکا بهره از مساعدت اسرائیل بیش از هر کشور دیگري

شـود و هـم فـروش    می هاي اعطایی را شامل ها هم کمک مساعدت
برخالف کشورهاي دیگـري کـه کمـک نظـامی از ایـاالت      . گیرد می دربراسرائیل را 

امریکا هزینه کنند، آن را در ملزم هستند و کنند می متحده دریافت
هزینه کند هاي نظامی داخلی خود ها را در پروژه کمک از درصد

شکل فروشرا به  میلیارد دالر 1/8میانگین ساالنه  طور هایاالت متحده ب
هاي نظامی خارجی در اختیار اسرائیل قرار داده و همین کمک خارجی و

را براي حمایت از تحقیق و توسعه به این کشـور اختصـاص داده اسـت   
اي بـین طـرفین بـه امضـا      و در اواخر دولت کلینتون یادداشت تفاهم دوجانبه

 1/8به اسرائیل از  هاي دفاعی امریکا سید که براساس آن کمک
هـاي اقتصـادي    که کمک درحالی افزایش یافت، میلیارد دالر 2/4

میلیون دالر به کمک 60بر این اساس ساالنه . شد می دالري حذف
که کمک درحالی، د توافق برسدبه مبلغ مور 2008شد تا در سال 

کامل حذف شـود  طور هب یافت تا می میلیون دالر کاهش120
 ایهود اولمرت اطمینان داده بود که این کشور به اسرائیل کمـک 

(Wikipedia, 2010eخاورمیانه حفظ کند کیفی خود را بر دیگر کشورهاي 

تجهیزات نظامی به اسرائیل است ةکنند ترین ارائه ایاالت متحده بزرگ
از ایـاالت متحـده    پـس را  16ترین ناوگان هواپیماهاي اف

نیـروي هــوایی اسـرائیل درمجمـوع     اس، آي16فرونـد اف  102تحویـل  
106اسرائیل این درحالی است که . خواهد داشت 16هواپیماي اف
خریدهاي نظامی خـود  اسرائیل براي بیشتر . (LM, 2001) دارداختیار  در اس نیز
حـال خریـد   بـااین  کند، می هاي امریکایی معامله با شرکت طور مستقیم
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تجهیزات نظامی جدید امریکا به ارزش 
جنگ لبنان 

شونده به اسرائیل ایفا کرد هدایت

هاي نظامی امریکا به اسرائیل فروش
اسرائیل بیش از هر کشور دیگري

مساعدت
اسرائیل را 

متحده دریافت
درصد 25

ایاالت متحده ب
خارجی و

را براي حمایت از تحقیق و توسعه به این کشـور اختصـاص داده اسـت   
و در اواخر دولت کلینتون یادداشت تفاهم دوجانبه 2001

سید که براساس آن کمکر
2سال به 

دالري حذف
شد تا در سال  می

120ساالنه 
ایهود اولمرت اطمینان داده بود که این کشور به اسرائیل کمـک 

کیفی خود را بر دیگر کشورهاي 
ایاالت متحده بزرگ

ترین ناوگان هواپیماهاي اف بزرگ
تحویـل  

هواپیماي اف
اس نیز15اف
طور مستقیم به
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اي ایـاالت   سیاسـت خاورمیانـه  
از اعـالم   پـس ین کشـوري بـود کـه    

رسمیت شناخت و از آن زمان به بعد پیونـدهاي نزدیـک   
امریکا و که تغییر سران 
هرچنـد   .ثیر چندان مهمی در روابط دو کشور ایجاد کند

حال پیونـدهاي   بااین 
رسـد در آینـده نیـز     نمـی 

شـده   مخـدوش  ةباراك اوباما نیز که در تالش است تا چهـر 
تعهد خود را به امنیت اسـرائیل  
کنگره ایـاالت متحـده اهمیـت    

پیونـدهاي دو  شدت از تحکـیم و گسـترش   
ـ  هاست به این نتیجه رسیده مین منـافع  أاند که ت

پذیر است که ایاالت متحده با قدرت از اسرائیل حمایت کند 
شاهد حمایت و پشـتیبانی امریکـا از اسـرائیل    

تـوان در   مـی  ین ویژگی این حمایـت را 
طـور کامـل تحـت نظـارت     
 امریکا که خود را متعهد بـه برتـري کیفـی اسـرائیل بـر دشـمنانش      

و در دسـتورکار   شـته 
 سـه رویکـرد تقویـت بـازدارنگی متقابـل،     

هـاي دو کشـور    بسـترهمکاري 
مریکـا نقـش و اهمیـت    

هاي امریکا از اسرائیل باعث شده که 
عنـوان یکـی از    بـه  ،جمعیت کم و فقـدان منـابع  

 .مجوز دولت ایاالت متحده استویژه نیازمند 

  گیري
سیاسـت خاورمیانـه   بخش بسیار مهمی از روابط ایاالت متحده و اسرائیل

ین کشـوري بـود کـه    نخسـت ایاالت متحده  .دهد می تشکیل متحده را
رسمیت شناخت و از آن زمان به بعد پیونـدهاي نزدیـک    موجودیت اسرائیل آن را به

که تغییر سران  طوري هب ،است این دو کشور در شکل روابط ویژه نمود یافته
ثیر چندان مهمی در روابط دو کشور ایجاد کندأاسرائیل نیز نتوانسته است ت

 اند، این دو کشور فرازوفرودهایی را در روابط خود تجربه کرده
نمـی  نظـر  چنان قوي است که به اساسی بین امریکا و اسرائیل آن

باراك اوباما نیز که در تالش است تا چهـر  .خللی در آن وارد شود
تعهد خود را به امنیت اسـرائیل   بارهاایاالت متحده را در اذهان مسلمانان ترمیم کند 

کنگره ایـاالت متحـده اهمیـت    . اعالم و از حفظ اتحاد دو کشور حمایت کرده است
شدت از تحکـیم و گسـترش    قائل است و به براي این موضوع

هاست به این نتیجه رسیده دو کشور سال .کند می طرف حمایت
پذیر است که ایاالت متحده با قدرت از اسرائیل حمایت کند  متقابل درصورتی امکان

شاهد حمایت و پشـتیبانی امریکـا از اسـرائیل     بارها. و در کنار این کشور باقی بماند
ین ویژگی این حمایـت را تر مهم. ایم لمللی بودها در سطوح مختلف بین

ـ  هاي خارجی ارائه میزان کمک طـور کامـل تحـت نظـارت      هشده به اسرائیل دید که ب
امریکا که خود را متعهد بـه برتـري کیفـی اسـرائیل بـر دشـمنانش       .کنگره قرار دارد
شـته دااي با این کشور  هاي نظامی و امنیتی گسترده داند همکاري

ـ   سـه رویکـرد تقویـت بـازدارنگی متقابـل،      ۀدکترین امنیتی اسرائیل که بـر پای
بسـترهمکاري  اي استوار است، راهبردهاي دفاعی و اتحادهاي منطقه

مریکـا نقـش و اهمیـت    انظامی و امنیتی است و در تحقق این رویکردهـا   ۀدر عرص
  .کانونی دارد

هاي امریکا از اسرائیل باعث شده که  دو کشور و حمایت ةگستردهاي  همکاري
جمعیت کم و فقـدان منـابع   اسرائیل با وجود کوچکی سرزمین،

  

  

ویژه نیازمند 

گیري نتیجه
روابط ایاالت متحده و اسرائیل

متحده را
موجودیت اسرائیل آن را به

این دو کشور در شکل روابط ویژه نمود یافته
اسرائیل نیز نتوانسته است ت

این دو کشور فرازوفرودهایی را در روابط خود تجربه کرده
اساسی بین امریکا و اسرائیل آن

خللی در آن وارد شود
ایاالت متحده را در اذهان مسلمانان ترمیم کند 

اعالم و از حفظ اتحاد دو کشور حمایت کرده است
براي این موضوعزیادي 

طرف حمایت
متقابل درصورتی امکان

و در کنار این کشور باقی بماند
در سطوح مختلف بین

میزان کمک
کنگره قرار دارد

داند همکاري می
ـ  . دارد دکترین امنیتی اسرائیل که بـر پای

راهبردهاي دفاعی و اتحادهاي منطقه
در عرص

کانونی دارد
همکاري

اسرائیل با وجود کوچکی سرزمین،



هـاي سیاسـی و    امریکـا بـا حمایـت   
بـال ایـن کشـور    کارگیري اسـتانداردهاي دوگانـه در ق  

اي خـود ادامـه داده و از   
 ةدهی روابـط ویـژ   در شکل

کمیته  .است دار اسرائیل در امریکا بسیار پررنگ بوده
دهی افکـار عمـومی و سیاسـت خـارجی     
جانبه به اسرائیل در اشـکال  

در ایـن میـان    .نقش مهمی داشته و باعث افزایش قدرت اسرائیل شده است
ه منـافع فراوانـی   سیاستی کـ 

ضـمن   ،اي اسرائیل با پیگیـري سیاسـت ابهـام هسـته    
 هاي خارجی امریکا نیز حـداکثر اسـتفاده را  

طـور قـانون کنتـرل     هاي خارجی و همـین 
هاي وسـیعی   کند تا محدودیت

همین اساس نیز  بر .اي قائل شود
اي اسرائیل عامل مهمی است که به تفاهم میان دو کشـور کمـک   

 این کشـور کرده و این هم به نفع ایاالت متحده است چون براي سیاست عدم اشاعه 
شود و هم به نفع اسرائیل است چون بـدون هـیچ مشـکلی بیشـترین     

گونـه گفـت کـه     ایـن 
 ةراهی براي دور زدن قوانین ایاالت متحده و اسـتفاد 

اي اسرائیل تا چه زمانی تداوم خواهد داشت مشخص 
هـاي   اسرائیل این است که نخسـتین واردکننـدة سـالح   

معنـی نسـاختن    اما مشخص نیست که وارد نکـردن بـه  
ـ   حـال مقامـات    ااینب

سیاسـت   هیچ تغییـري در 
اسرائیل بر این باور است کـه تمـام   

دیگـر   سـوي از . منطقه در راستاي یکدیگر و نه جدا از هـم قـرار دارد  

امریکـا بـا حمایـت   . هاي خاورمیانه مطرح شود قدرتمندترین دولت
کارگیري اسـتانداردهاي دوگانـه در ق   هاقتصادي خود از اسرائیل و ب

اي خـود ادامـه داده و از    هـاي هسـته   توانایی ۀکه اسرائیل به توسعاست موجب شده 
در شکل. اي احتراز کند هاي هسته امضاي پیمان عدم اشاعه سالح

دار اسرائیل در امریکا بسیار پررنگ بوده هاي طرف نقش البی ،دو کشور
دهی افکـار عمـومی و سیاسـت خـارجی      در شکلنیز سرائیل امور عمومی امریکا و ا

جانبه به اسرائیل در اشـکال   امریکا در قبال خاورمیانه و تمهید کمک و پشتیبانی همه
نقش مهمی داشته و باعث افزایش قدرت اسرائیل شده است ،

سیاستی کـ ؛ اي اسرائیل نیز چشم پوشید نباید از سیاست ابهام هسته
اسرائیل با پیگیـري سیاسـت ابهـام هسـته    . براي اسرائیل دربر داشته است
هاي خارجی امریکا نیز حـداکثر اسـتفاده را   اي از کمک ایجاد بازدارندگی مبهم هسته

هاي خارجی و همـین  این درحالی است که قانون کمک
کند تا محدودیت می لت این کشور را ملزمدو صدور تسلیحات امریکا،

اي قائل شود هاي هسته کمک به کشورهاي داراي سالح 
اي اسرائیل عامل مهمی است که به تفاهم میان دو کشـور کمـک    سیاست ابهام هسته

کرده و این هم به نفع ایاالت متحده است چون براي سیاست عدم اشاعه 
شود و هم به نفع اسرائیل است چون بـدون هـیچ مشـکلی بیشـترین      نمی ساز

ایـن  تـوان  مـی . کند می هاي خارجی ایاالت متحده را دریافت
راهی براي دور زدن قوانین ایاالت متحده و اسـتفاد  ،اي پیگیري سیاست ابهام هسته

  .اي این کشور است وسیع از کمکه
اي اسرائیل تا چه زمانی تداوم خواهد داشت مشخص  ه سیاست ابهام هستهاینک

اسرائیل این است که نخسـتین واردکننـدة سـالح   هنوز سیاست اعالمی 
اما مشخص نیست که وارد نکـردن بـه  . یستاي به خاورمیانه ن

 .اي است یـا اسـتفاده نکـردن از چنـین تسـلیحاتی      سالح هسته
هیچ تغییـري در  ،تا به نتیجه نرسیدن روند صلحکه کنند  می اسرائیلی عنوان

اسرائیل بر این باور است کـه تمـام   . اي این کشور صورت نخواهد گرفت هاي هسته
منطقه در راستاي یکدیگر و نه جدا از هـم قـرار دارد   هاي
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قدرتمندترین دولت
اقتصادي خود از اسرائیل و ب

موجب شده 
امضاي پیمان عدم اشاعه سالح

دو کشور
امور عمومی امریکا و ا

امریکا در قبال خاورمیانه و تمهید کمک و پشتیبانی همه
،مختلف

نباید از سیاست ابهام هسته
براي اسرائیل دربر داشته است
ایجاد بازدارندگی مبهم هسته

این درحالی است که قانون کمک. برد می
صدور تسلیحات امریکا،

 ۀدر ارائ
سیاست ابهام هسته

کرده و این هم به نفع ایاالت متحده است چون براي سیاست عدم اشاعه 
ساز مشکل
هاي خارجی ایاالت متحده را دریافت کمک

پیگیري سیاست ابهام هسته
وسیع از کمکه

اینک
هنوز سیاست اعالمی  .نیست
اي به خاورمیانه ن هسته

سالح هسته
اسرائیلی عنوان

هاي هسته
هاي موضوع
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 هايارتباط بین خطر 
ـ     ه آناي کـه اسـرائیل ب

در همین راستا نیز از این سیاست اسرائیل حمایت 
صلح خاورمیانـه مـورد   

بسیار مهـم  خاورمیانه براي امریکا 
هـاي   طـورتالش  و همـین 

 ایجاد صـلحی پایـدار در خاورمیانـه کـامالً    

اي اسرائیل تا حدود زیـادي  
 دهـد  مـی  سابقه نشان

راهکاري که براي اشاعه آن اندیشیده 
. قـرار داشـته اسـت    

زمـانی نحـوه تبـدیل اسـرائیل بـه      
نـه آشـکار    مـبهم و  طـور 

اعتنایی به سیاست عـدم اشـاعه   

دهـد کـه در آینـده نیـز روابـط ایـن دو کشـور        
نظرهـایی بـین    هرچنـد اخـتالف  
اما پیوند ایـاالت   گردد،

ـ    ثیر أرسد این اختالف نظرهـا نیـز ت
تـاریخ روابـط دو کشـور    

 با صراحتان متحد استراتژیک اسرائیل عنو ایاالت متحده نیز به
ـ    عنـوان آخـرین حربـه    امنیتی اسرائیل و حفظ بازدارنگی را به اي کـه اسـرائیل ب

در همین راستا نیز از این سیاست اسرائیل حمایت . متوسل خواهد شد پذیرفته است
صلح خاورمیانـه مـورد   ارتباط با و کنترل تسلیحات را در امنیتی  هاي کرده و موضوع
خاورمیانه براي امریکا  در دستیابی به صلحی پایدار. دهد می بررسی قرار

و همـین  اي بـاراك اوبامـا   سیاست خاورمیانه این موضوع در
ایجاد صـلحی پایـدار در خاورمیانـه کـامالً     در راستايساي جمهور پیشین امریکا 

  . مشخص است
اي اسرائیل تا حدود زیـادي   نماند که واکنش امریکا در قبال برنامه هستهناگفته 
سابقه نشان. کرد اي هموار اسرائیل به سمت ابهام هسته حرکتراه را براي 
راهکاري که براي اشاعه آن اندیشیده  اي و دستیابی اسرائیل به قابلیت هسته ة

 1960دهه  متحده در سیاست عدم اشاعه ایاالت ثیرأتحت ت
زمـانی نحـوه تبـدیل اسـرائیل بـه       ۀآن بره گوهاي امنیتی امریکا و اسرائیل در

ـ . تعیین کرد اي را کشوري مسلح به سالح هسته طـور  هاسرائیل ب
اعتنایی به سیاست عـدم اشـاعه    هاي امریکا و خودداري از بی ضمن مراعات سیاست

  .اي مجهز شد هاي هسته به سالح ،کشور
دهـد کـه در آینـده نیـز روابـط ایـن دو کشـور         مـی  در هر حال شواهد نشـان 

هرچنـد اخـتالف  . ازپیش مستحکم شده و تداوم خواهد داشـت 
گردد، میبه روند صلح خاورمیانه باز شود که عمدتاً می طرفین دیده
ـ    نمی نظر ل چنان عمیق است که بهاسرائی ـ رسد این اختالف نظرهـا نیـز ت

تـاریخ روابـط دو کشـور    . این دو کشور در آینده داشته باشـد  ةمهمی در روابط ویژ
  ù .شاهدي بر این مدعاست

    

  

  

ایاالت متحده نیز به
امنیتی اسرائیل و حفظ بازدارنگی را به

متوسل خواهد شد پذیرفته است
کرده و موضوع
بررسی قرار

این موضوع در. است
ساي جمهور پیشین امریکا ؤر

مشخص است
ناگفته 
راه را براي 

ةکه شیو
تحت ت بود
گوهاي امنیتی امریکا و اسرائیل درو گفت

کشوري مسلح به سالح هسته
ضمن مراعات سیاست

کشوراین 
در هر حال شواهد نشـان 

ازپیش مستحکم شده و تداوم خواهد داشـت  بیش
طرفین دیده

ـمتحده  
مهمی در روابط ویژ

شاهدي بر این مدعاست
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