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 مقدمه
جهانی دوم اتفاق متحده در منطقه خاورمیانه در مقام ابرقدرت، پس از جنگحضور ایاالت

-ایاالت سرد دوام و گسترش یافت. در این میان، روابطافتاد. این حضور در سرتاسر دوران جنگ

-دهد. ایاالتتشکیل می آمریکا را ایخاورمیانه از سیاست مهمی بسیار اسرائیل بخش متحده و

آن را به رسمیت شناخت و از آن  اسرائیل اعالم موجودیت از که پس بود متحده نخستین کشوری
طوری که  به یافته است، نمود ویژه روابط شکل در کشور دو زمان به بعد پیوندهای نزدیک این

ایجاد کند.  کشور دو ابطرو در است تأثیر چندان مهمی نتوانسته نیز و اسرائیل سران آمریکا تغییر
پیوندهای  حال اند؛ با اینکرده تجربه خود روابط در را فراز و فرودهایی کشور دو هر چند این

 آن در نیز خللی آینده در رسدنظر نمی به که است قوی آن چنان اسرائیل و آمریکا بین اساسی
 نقش خاورمیانه، در متحدهایاالت خارجیسیاست به دهیجهت در اسرائیل وارد شود. البی

-رژیم که شود حقیقت این از غفلت باعث نباید این مطلب، البته دارد. بسیاری نفوذ و پررنگ

 برای کشور این و دارد آمریکا برای واالیی استراتژیک ذاتی جایگاه طور به نیز صهیونیستی
 که ست. آمریکاا نیازمند اسرائیل کمک به خاورمیانه در منافع استراتژیک خود تأمین و تضمین
-گسترده امنیتی و نظامی هایداند؛ همکاریدشمنانش می بر اسرائیل کیفی برتری به متعهد خود را

-دستور کار سیاست ها و اقدامات این رژیم را درحمایت از سیاست و کشور داشته این با ای

 رویکرد یۀ سهپا بر که اسرائیل امنیتی دکترین .ای واشنگتن قرار داده استخارجی خاورمیانه
-است، بستر همکاری استوار ایمنطقه اتحادهای و متقابل، راهبردهای دفاعی بازدارنگی تقویت

اهمیت  و نقش رویکردها آمریکا این تحقق در و است امنیتی و نظامی عرصۀ کشور در دو های
ها و مکاریها و منافع مشترک راهبردی میان آمریکا و اسرائیل زمینۀ هوجود سیاست .دارد کانونی

اتحاد استراتژیک میان دو کشور را در منطقه فراهم نموده است. آمریکا در تالش است تا از این 
صهیونیستی ای به ضرر رژیمگیری ترتیبات منطقهطریق در منطقه توازن ایجاد کند و مانع از شکل

-کالهک کنندةرتابپ تجهیزات های بالستیک،موشک تولید نظامیِ توانایی به ایران شود. دستیابی

 مقاومت، محور در ایران با متحد هایبه گروه هاآن انتقال احتمال و پیشرفته پهبادهای و متعدد های
از  خواهد شد. آویوتل دشمنان و رقبا نفع به خاورمیانه در قوای نظامی توازن خوردن بر هم باعث

های توان مقابله با جنگباشد، ای نمیآنجایی که اسرائیل دارای وسعت سرزمینی گسترده
تواند در برابر حمالت ضربتی برای مدت زیادی مقاومت کند و پیشرفت فرسایشی را ندارد و نمی

 دار شدن بازدارندگی اسرائیل شده است.رو به رشد توان موشکی و تسلیحاتی ایران باعث خدشه
ی ایران را تهدیدی برای که مقامات واشنگتن افزایش توانایی موشکی و نظاملذا با توجه به این

های راهبردی کنند، به سیاست مجهز ساختن رژیم اسرائیل به سالحامنیت اسرائیل قلمداد می
ها در تالش هستند با کاهش قلمروی ورزند. آمریکاییجهت تأمین امنیت این رژیم مبادرت می
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ۀ ژئوپلیتیک و های مقاومت اسالمی در منطقای ایران و فروپاشی حلقهقدرت و نفوذ منطقه
-ای را در راستای اهداف و منافع واشنگتن و همژئواستراتژیک خاورمیانه، موازنه قوای منطقه

پیمانان آن در سطح منطقه تغییر دهند و از این طریق به اهداف راهبردی و بلندمدت واشنگتن از 
و ... مبادرت جمله تضمین جریان انرژی منطقه به سوی غرب و تأمین و تضمین امنیت اسرائیل 

 ورزند. 
 

 پیشینه تحقیق -1
، مریکاآای روابط آمریکا و اسرائیل و جایگاه اسرائیل در سیاست خاورمیانهدر خصوص 

 نیتررجستهب مه بههای زیادی به زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است که در ادامقاالت و کتاب
 شود.رداخته میها که بیشترین قرابت را با موضوع بحث حاضر دارد، پآن

 -متحدهویژه ایاالت روابط»(، در مقاله ای تحت عنوان1389ابراهیمی)ملکی و محمدزاده -(1
 اسرائیل و  -متحدهویژة ایاالت روابط، «اوباما باراک ای دولتخاورمیانه سیاست اسرائیل و 

 که گان معتقدنداند. نگارنداوباما را مورد بررسی قرار داده باراک ای دولتخاورمیانه سیاست
گردد، باز می خاورمیانه صلح روند به عمدتاً که شود دیده می بین طرفین اختالف نظرهایی هرچند

تأثیر  نظرهااختالف این رسدنمی نظر به که است عمیق اسرائیل چنان -متحدهایاالت پیوند امّا
 باشد.  داشته آینده در کشور دو این ویژة روابط در مهمی
ن مل و اهداف اتحاد استراتژیک میاتبیین عوا»ب(، در پژوهشی با عنوان 1391جعفری) -(2

ا و ن آمریکیک میاهای پیونددهندة روابط استراتژ، ریشه«آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه
رد ت را موشده اس های اسالمی منطقه خاورمیانهگرایی در امور دولتاسرائیل که منجر به مداخله

-امنیت ت صلح ودهد. وی معتقد است؛ این پیوند استراتژیک تاکنون توانسته اسمیواکاوی قرار 

 های اسالمی خاورمیانه را به مخاطره بیندازد.ملی دولت
اره پیشینه، رابطۀ ویژه آمریکا و اسرائیل: پژوهشی درب»(، در مقالۀ 1391ی)عطایی و عال -(3

قبل و  و مقطعِدل در اد روابط آمریکا با اسرائی، به بررسی ماهیت و ابع«ماهیت و گسترة این روابط
 ردم و دولتمردانمهای ، می پردازند. نویسندگان، ابتدا حمایت1948بعد از تأسیس اسرائیل در مه 

ر ادامه، درا مورد بررسی قرار می دهند.  1948صهیونیسم تا پیش از سال آمریکا از جنبش
ئیل در ز اسراجانبداری افکار عمومی این کشور اهای گوناگون دولت آمریکا به اسرائیل و کمک

 .  دهندها مورد بحث قرار می، را با تکیه بر نتایج نظرسنجی1948های پس از سال
، که با «جانبداری: روابط سری آمریکا با اسرائیل»(، در کتاب خود با نام 1984گرین) -(4

آمریکا به رشته تحریر درآورده؛ حقایقی متحده تکیه بر اسناد دستِ اول از مرکز اسناد ملی ایاالت
های تسلیحاتی و اعراب و اسرائیل، همکاری 1967های آمریکا با اسرائیل در جنگ نظیر؛ همکاری

ای پنهانی، اقدامات امنیتی و اطالعاتی سیا و موساد را دربارة مناسبات پنهانی آمریکا و هسته
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 د.خبرنکند که مردم عادی از آن بیاسرائیل فاش می
 ه است کهاین مطلب پرداخت به ،«اسرائیل: زمینه و روابط آمریکا» ۀدر مقال (،2019)زانوتی -(5

میزان  نطقه بهسترده ماند که امنیت اسرائیل و ثبات گتصریح کرده مرتباًرهبران و حامیان اسرائیل 
ی ده ری نظاممکام هیادداشت تفاه ؛باشد. در این راستازیادی برای منافع آمریکا مهم و حیاتی می

 تا 2019از سال  کانامه، آمریشد. طبق این تفاهم ءبین اسرائیل و آمریکا امضا 2016ساله در سال 
 دهد.رار میقدر اختیار اسرائیل  مالی نظامی در هر سالمیلیارد دالر کمک 3.3، میزان 2028
ه ب ،«ل و فلسطینسرائیترامپ و منازعه ا»در اثر خود با عنوان  (،2017)کوهن الماگور -(6

رامپ تبررسی موضع ترامپ در خصوص منازعه اسرائیل و فلسطین پرداخته است. وی تصمیم 
معتقد است که  مورد بحث و بررسی قرار داده است و را برای استقرار سفارت آمریکا در اورشلیم

 که است این در حاضر پژوهش نوآوری و تازگیاین یک تصمیم صحیح و شجاعانه است. 
وضوع مها ه قبل از این پژوهش، تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در این پژوهشاگرچ

اهداف  ک و یاخارجی آمریکا در قبال رژیم اسرائیل بر اساس منافع ایدئولوژیروابط و سیاست
ده است این بو ای واشنگتن تبیین گردیده است؛ ولی در این پژوهش هدف اصلیطلبانه منطقهجاه

بر  سرائیلاهای تسلیحاتی آمریکا و یکرد نظری مقاله، بحث روابط و همکاریکه بر اساس رو
ا بمچنین  ران و ههای دو کشور از توان فزایندة موشکی ایای مشترک و نگرانیاساس منافع منطقه

 وتحلیل قرار بگیرد.تکیه بر تحوالت جدید منطقه مورد تجزیه
 

  ویژهاستراتژیک یا روابط  :چارچوب مفهومی -2
 صورت به میالدی 90دهه  از که است جدیدی اصطالح نسبتاً استراتژیک شراکت یا رابطه

 استفاده رغم شده است. به گرفته به کار سیاسی گرانتحلیل و سیاستمداران توسط گسترده
 این برای مانعی و جامع روشن، الملل، تعریفبین روابط حوزه در اصطالح این از گسترده

 میان روابط به اشاره در را اصطالح سیاسی این گرانتحلیل و سیاستمداران و ندارد وجود اصطالح
به  اروپا اتحادیه همچون فراملی های سیاسیسازمان و کشورها میان روابط و یکدیگر با کشورها

 که دارد وجود روشنی وبیشکم عناصر مسأله، این امّا به رغم (.Blanco, 2015: 253اند)برده کار
 اطالق کشورها برخی میان روابط به را استراتژیک عنوان رابطه هاآن بر تکیه اب پژوهشگران

 با اروپا اتحادیه استراتژیک روابط بررسی به که 2و سانگساری 1مثال مارکوس به عنوان .کنندمی
 برای روشن تعریفی وجود عدم بر تأکید ضمن اند،پرداخته اتحادیه مختلف این سیاسی شرکای

                                                           
1 - Marcus 
2 - Sangsari 
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 و اروپا اتحادیه میان بلندمدت سیاسی و امنیتی - دفاعی اقتصادی، هایهمکاری از اصطالح این
 آن المللیبین شرکای با اتحادیه این استراتژیک روابط جوهرة عنوان به آن شرکای استراتژیک

 2003سال  در که اروپااتحادیه امنیتی راهبرد سند در که کنندمی اشاره همچنین هاکنند. آنیاد می
 و امنیت اقتصاد بر که کشورهایی با استراتژیک روابط گسترش بر تأکید بر افزون شده؛ منتشر
 که دارای است شده تأکید کشورهایی با استراتژیک روابط گسترش بر هستند، تأثیرگذار اروپا

 به پیشرفت کنندةمشترک تقویت هایارزش به احترام»و  هستند اروپااتحادیه با مشترک هایارزش
  (.Marcus & Sangsari,2015: 39«)است استراتژیک ابطرو سوی

نیتی ابطۀ امیل، رهای کلیدی راهبرد بازدارندگی اسرائدر این راستا باید گفت؛ یکی از مؤلفه
وم ظ و تدااره حفهای امنیتی اسرائیل دربویژة آن با آمریکاست. یک نگرانی فزاینده در دستگاه

صوصاً خیران د؛ چون نسبت به رشد صنعت دفاعی داخلی ابرتری نظامیِ کیفی اسرائیل وجود دار
های شکهای دقیق و هوشمند وموسرنشین، حوزه سایبری، بمبدر حوزة وسایل هوایی بدون

ای هابلیتقان به یابی ایررو، مقامات رسمی آمریکا و اسرائیل، دستایران نگران هستند. از این
ود خاین  کنند کهژمونی بر منطقه قلمداد مینظامی و موشکی را هدف این کشور برای کسب ه

موازنه  ها، تغییرای آنآویو و متحدان منطقهلت -ضمن تهدید امنیت و منافع مشترک واشنگتن
 کنترل ای را در پی خواهد داشت. لذا مقامات این دو کشور با هدف مهار وقدرت منطقه

ر داند و ظامی و تسلیحاتی زدههای نهای نظامی و موشکی ایران دست به همکاریتوانمندی
 ورزند.ای خود مبادرت میراستای تأمین و تضمین اهداف و منافع منطقه
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 خارجی آمریکا در خاورمیانه سیاست -3
سو و موقعیت خاص ژئوپلیتیک از سوی آسیا با داشتن منابع غنی انرژی از یکمنطقه غرب

 وضعیت و اهمیتشود. بزرگ محسوب می هایدیگر، حوزه منفعتی غیرقابل اغماض برای قدرت
 هایحوزه ترینپرچالش یکی از عنوان به منطقه این شده باعث همواره خاورمیانه منطقۀ المللیبین

 و جایگاه تثبیت بدون متحدهایاالت هژمونیک قدرت شود. تثبیت مطرح آمریکا خارجیسیاست
است )باقری و  غیرممکن عمالً نهخاورمیا استراتژیک منطقه در این کشور هایسیاست سیطره

فارس و خاورمیانه که پس از پیروزی خارجی آمریکا در خلیجسیاست(. 165: 1397دیگران، 
ساختن رو شده است؛ بتدریج با تقویت کمربند امنیتی و مسلحاسالمی ایران با شکست روبهانقالب

ل نیروهای واکنش سریع، با کشورهای منطقه با افزایش توان رزمی خود از طریق تشکیل و تکمی
های محرمانه با روسیه، اعراب و اسرائیل و فعال و سهیم کردن تحمیل جنگ به ایران، توافق

کشورهای صنعتی بلوک غرب در مسائل منطقه، توانست دوباره تقویت شود. با این وجود، 
 -305: 1389، رو است)الهیهایی روبهسیاست آمریکا در خاورمیانه هنوز با مشکالت و نگرانی

(. نیاز فزاینده به منابع نفتی با توجه به جایگاهی که نفت در اقتصاد جهانی)به طور کلی( و به 304
خارجی آمریکا به خصوص در پیوند متحده دارد، نقشی برجسته در سیاستویژه در اقتصاد ایاالت
-خارجی بیان میاستنای از پژوهشگران برجسته در زمینۀ سیکند. جوزفبا خاورمیانه بازی می

 1991کنندة جنگ نفت به عنوان مورد استثنایی در میان مواد خام، تا اندازه ای توجیه»دارد: 
فارس فارس)آزادسازی کویت( و ادامه یافتن حضور گستردة دریایی آمریکا در خلیجخلیج

 وروی،ش فروپاشی تا دوم جهانیجنگ پایان از(. 128: 1388اوغلی، یزدانی و محمود«)بود
 خود متحدین از حفاظت و دنیا نقاط تمامی در با کمونیسم مبارزه پایه بر آمریکا خارجیسیاست

: 1396بود)ساجدی،  جهان آزاد هایآب به ناحیه این نفتی امنیت راه ایجاد و خاورمیانه ناحیه در
گرایی لیرا در قالب نوعی م« آمریکانخست»متحده، ترامپ شعارتاالای در زمینه اهداف(. 81

« آمریکانخست»طرح کرده است. از نظر ترامپ، اصلمگرایی همراه است، جانبهیک افراطی که با
 (. هربرت175: 1397)باقری و دیگران، خارجی کشور باشدراهنمای سیاست باید چراغ

-مقاله طی اقتصادملی، شورای ، مدیر2و گری کوهن ترامپ، ملی، مشاور امنیت1مستر ریموندمک

 تنهاست. این آمریکا که نیست معنی این آمریکا به اول»کنندمی تأکید ژورنال استریتوال در ای
 با را روابط و همکاری کهدر حالی است، آمریکا حیاتی و پیشبرد منافع حفاظت تعهد برای یک

 & McMaster« )کندبیشتر می آمریکا به ها را نسبتآن احترام و آمریکا تقویت و متحدان شرکاء
Cohn, 2017: 1امّا بُرد، را سردجنگ و کرد محافظت جهان از آمریکا» است: نیز گفته (. ترامپ 
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تکبر  و سرد(حماقتجنگ از چون)بعد است بوده فروغکم سرد،جنگ از بعد ما خارجیسیاست
را  خارجیسیاست این نمودهای از یکی وی«. آفرید فاجعه پشت فاجعه و شد منطق جایگزین

 تالش را آمریکا خارجیسیاست در شروع فاجعه است. ترامپ کرده ذکر« خاورمیانه منطقه فجایع»
داند)باقری و دیگران، می رژیم تغییر از طریق سازیدولت و دموکراسی محور زور اشاعه برای

1397 :175.) 
 با مدارا و گریزنهموا بر مبتنی اوباما ایخاورمیانهسیاست امنیتی اسرائیل، تحلیلگران گفته به
 ربستانع و اسرائیل به متمایل روشن طور به ترامپ سیاست گیریکه جهت حالی در بود؛ ایران

خارجی ترابطه با سیاس چهار محور اصلی در(. 195: 1395لطفیان، ضد ایران است) و سعودی
ن ن، بحرالماناو مسالم نگاه به اس ؛آمریکا در دوره ترامپ در خاورمیانه اهمیت دارد که شامل

 )باقریتران اسای ایهستهۀ ف اعراب و اسرائیل و در نهایت، موضوع برنامالو سوریه، اخت داعش
و منبع  ثباتیب انهیمموجود در خاور ینظم سلسله مراتب»توجه به اینکه، با  (.175: 1397و دیگران، 

ی در سفید، تحوالت متعددز زمان ورود ترامپ به کاخا ،(Kamrava, 2018: 1)«است یناامن
ود رای خبسیاست آمریکا ایجاد شده است. دولت ترامپ از مرزهایی که دولت باراک اوباما 

منطقه  کا درد و این شرایط، سواالتی را درباره سیاست جدید آمریتعیین کرده بود، عبور کر
ه معادل کدرصدی بودجه نظامی آمریکا بود  9مطرح کرده است. سرآغاز این تحوالت افزایش 

فزایش ت درصد اهای اطالعاتی آمریکا هم هفشود. بودجه دستگاهوچهار میلیارد دالر میپنجاه
فروش  خود، ان نظامی و اطالعاتی و افزایش بودجه نظامیمریکا همزمان با تقویت تو. آیافت
رار ور کار قرا در دست فارسسعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیجهای بیشتر به عربستانسالح

 های تسلیحاتیت( که این اقدام واشنگتن منطقه را وارد رقاب51: 1396)درج و آقائی، داده است
 ود. اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه خواهد افزخواهد کرد و بر پیچیدگی هر چه بیشتر 

 
 همیت استراتژیک اسرائیل برای آمریکا ا -4

 یراهبرد اتحاد این دلیل به و شودمحسوب می در خاورمیانه اآمریک یراهبرد متحد اسرائیل
 آمریکا جناح در اسرائیل با قرارگرفتن کند.می حمایت اسرائیل از گونهاین متحده ایاالت که است

 منطقه گسترش نفوذ شوروی در کردن محدود به ،1967 سال در روزه شش هایجنگ از دبع
شوروی در منطقه مثل مصر و سوریه وارد آورده  متحدین بر را باریخفت شکست و کرده کمک

 به حمایت اردن در حسینملک منطقه مثل در آمریکا متحدین دیگر از صهونیستیاست. رژیم
 شکست متحدین برای بیشتری مبالغ که کرده وادار را مسکو اشنظامی قدرت و آورده عمل

 اختیار در شوروی هایتوانایی درباره مفیدی اطالعات همچنین این رژیم. کند صرف اشخورده
ای عراق ، راکتور هسته1981(. اسرائیل در سال Levey, 2004: 265است) داده قرار متحدهایاالت

د برای جلوگیری از تصرف آن توسط نیروهای جمهوری که یکی از حامیان شوروی بو –را 
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با بمباران هوایی نابود کرد.  -اسالمی به عنوان مهمترین مخالف آمریکا و اسرائیل در منطقه
سرد از منافع حیاتی آمریکا در مقابل شوروی و اقمار آن در همچنین اسرائیل در سراسر جنگ

( و پیوسته حمایت از واشنگتن 170 -171: 1390، منطقه خاورمیانه ایستادگی و دفاع نمود)جعفری
 یافتنِ پایان موجب سردجنگ خاتمۀداد. ای آن را در دستور کار قرار میهای منطقهو سیاست

 همان به همواره آمریکا چرا که نشد؛ خاورمیانه در آمریکا منافع اسرائیل برای استراتژیک اهمیّت
 بنیادگرایی اخیر( هایسال و)در عربی کشورهای در ناسیونالیستی اندازه که نگران حرکات

شریک  را ، خود«تروریسم علیه جنگ»اصطالح  به در کوشیده نیز اسرائیل است؛ اسالمی بوده
 های اخیردر سال که -«بزرگ خاورمیانۀ»طرح  در دقّت همچنین دهد. نشان آمریکا برای مطمئنی

-ریزیبرنامه و است در خاورمیانه آمریکا توجه کانون اسرائیل دهد؛می نشان -است شده مطرح

 شده متمرکز منطقه این در این رژیم کردن قدرتمندتر بر آمریکایی هایاستراتژیست های
اکنون حفظ امنیت و بقای اسرائیل به یکی از اهداف ای که هم( به گونه109: 1390است)آهویی، 

باشد؛ آمریکا و اسرائیل آشکار می کلیدی واشنگتن در خاورمیانه تبدیل شده است. همبستگی بین
هر چقدر اسرائیل قدرتمندتر باشد و با رغبت بیشتری برای منافع آمریکا همکاری کند در نتیجه 

-رود. برخالف بسیاری از پیشهای نظامی و اقتصادی آمریکا به اسرائیل باالتر میسطح کمک

های نظامی و خاورمیانه، کمک های اولیه در فرایند صلحسرد و پیشرفتها، پایان جنگبینی
 اقتصادی آمریکا به اسرائیل را کاهش نداد.

ی هایژگیرین وهای امنیتی آن از مهمتو حساسیت به چالش دوستانه مستمر با اسرائیل پیوند
 ا بارهال، آمریکاسرائیای که در طول حیات رژیممتحده بوده است؛ به گونهخارجی ایاالتسیاست

یتی تر حماچت ستون بنیادین امنیت اسرائیل ابراز نموده است. استحکام خود را به صورنقش 
ائیل میت اسرهیم اهگران، در جهت تفآمریکا از اسرائیل، به قدری باال بوده که بسیاری از تحلیل

(. 67: 1382انی، خاند)عبداهللهای آمریکا یاد کردهبرای آمریکا، از آن به صورت یکی از ایالت
ز مریکا اآاگر  ون مسائل حیاتی برای آمریکا در منطقه خاورمیانه، تعادل قواست یکی از مهمتری

 ابلذا آمریکا  کند به دلیل جلوگیری از برهم خوردن موازنه قواست،صهیونیستی حمایت میرژیم
ه از نگا . حتیهرگونه تهدید نظامی که امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد، مقابله خواهد کرد

ان و ابق ایرسع نقش صهیونیستی نقش ایجاد ثبات در منطقه را به عهده دارد و در واقمآمریکا، رژی
سی و اشد)عبابای های منطقهدهندة سیاستژاندارمی منطقه به اسرائیل واگذار شد؛ تا موازنه

طمئن و من پایگاهی (. امّا نکته اساسی در این رابطه؛ اهمیت اسرائیل به عنوا810: 1392شهبازی، 
ه ست که بهانی اجاتکا برای آمریکا در منطقۀ حساس خاورمیانه و گلوگاه استراتژیک انرژی لقاب

ای هاورمیانخای در جهت تحقق اهداف و مصالح السهلی، اسرائیل همانند سرنیزهتعبیر محمود
اشنگتن گام وای های منطقه( و در راستای سیاست505: 1395فر، آمریکا عمل کرده است)موسوی

 دارد.  یبر م
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سیاسی آمریکا خواهان ادامه کمک به اسرئیل هستند تا برتری نظامی کیفی رهبران احزاب
ها اسرائیل تضمین شود نه اینکه توازن نظامی بین اسرائیل و همسایگانش برقرار شود. اسرائیلی

را به ها و کل منطقه خاورمیانه تمایل شدید دارند تا سلطه سیاسی و راهبردی خود بر فلسطینی
گیری سیاست آمریکا، نقشی است که عنوان یک کل اعمال کنند. در واقع، دلیل اصلی این جهت

گرای های ملیکند. اسرائیل کمک کرد تا جنبشاسرئیل برای آمریکا در منطقه و جهان ایفاء می
متحد ها ها سوریه را برای سالرادیکال در لبنان، اردن و یمن و نیز فلسطین شکست بخورند. آن

ها در تمام منطقه برتری دارد. اتحاد شوروی در کنترل خود نگه داشتند. نیروی هوایی آن
های آمریکا فراهم کرده است. های پی در پی اسرائیل یک میدان جنگ برای تست سالحجنگ

ها و های اسرائیل در منطقه مجرایی برای سرازیر شدن تسلیحات آمریکا برای رژیماین جنگ
های نظامی مستقیم است که در آمریکا آن قدر مردمی نیستند که بتوانند از کمکجنبشهایی 

 جنوبی، گواتماال و مخالفان نیکاراگوئه و ایران)نظیر آفریقای مند شوندآمریکا آشکارا بهره
Karen L., 1993: 19) مشاوران و مستشاران نظامی اسرائیل به این مخالفان، انجمن سری سالوادور .)

کنند. موساد با سازمان سیا و دیگر های دیگرِ مورد حمایت آمریکا  کمک میها و دولتو جنبش
کند. اسرائیل های آمریکا در سازمان اطالعات جاسوسی و عملیات مخفی همکاری میسرویس

رسد و با مجموعه صنعتی نظامی آمریکا در ها به روسیه میدارای توان موشکی است که بُرد آن
های ضددفاع موشکی و حتی طرح ابتکار های جنگنده جدید، سیستمتوسعه جت زمینه تحقیق و

یک  .) رود، ادامه داردای که توقع میکنند، رابطۀ ویژهدفاع راهبردی همکاری می
اسرائیل درست »کند: نترا چنین اشاره میکُ -اسرائیلی به این مسأله در طول رسوایی ایرانتحلیلگر

خواهید به تبدیل شده است، وقتی چیزی یا کاری قرار است و می به یک آژانس فدرال دیگری
در همین راستا،  .(Chomsky, 1991: 22) «آوردآرامی انجام شود، اسرائیل به این کارها روی می
در  یاسرائیل ابزار مهم ۀ نود تاکنون،هـای دهـبرای تهدید جمهوری اسالمی و مهار آن از سـال

است که در عمل، با توفیق چندانی همراه  ته این تهدیـد، سیاسـتیدست آمریکا بوده است. الب
)از جمله در لبنان، آمده در خاورمیانهسیاسی پیش رسد بـا توجـه بـه تحـوالتنظر می به ؛نبوده

نفوذ ایران در منطقه، بیش از هر چیز برای خود اسرائیل و در  و گسـترشترکیه، عراق و مصر( 
 .زا شده استو مشکل سازنتیجه آمریکا هزینه

 
 های نظامی و اقتصادی آمریکا به اسرائیل های کمکریشه -5

رسمی آمریکا یک وظیفه اخالقی توصیف تعهد آمریکا به اسرائیل غالباً توسط مقامات
کند. اگر این انگیزه اصلی سیاست شود و به مثابه یک کشور دموکراسی برای بقای آن نبرد میمی

های اولیه موجودیت های آمریکا در سالائیل باشد در آن صورت کمککمک آمریکا به اسر
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حکومت اسرائیل بیشترین مقدار بوده است و این در حالی است که محیط و شرایط راهبردی 
نظامی اسرائیل به شدت رشد یافت و پذیرترین شرایط است و از زمانی که قدرتاسرائیل آسیب

پذیری های اشغالی افزایش یافت، آسیبسرزمین سرکوب مردم فلسطین توسط اسرائیل در
ای رسانهالمللی اسرائیل در پرتو میت بینحتی محکو اسرائیل و محیط استراتژیک آن بیشتر شد.

د اینک در عوض، این رون (Monshipouri and Prompichai, 2018: 42اعی نیز افزایش یافت )اجتم
های عمده نظامی و اقتصادی آمریکا به اسرائیل کمکو موجب شده  در جهت متضادی قرار دارد

 غیر هب اسرائیل، آمریکایی حامیان(. Zunes, 1996: 3)یابدبه صورت ویژه در حال افزایش افزایش 
، دالیل اخالقی دیگری همچون اسرائیل ضعیف و در محاصره اسرائیل بودنی دموکراسی ادعا از

-خود تحمل کرده تاریخ طول در یهود قومهایی که دشمنان قرارگرفتن این رژیم، آزار و شکنجه

 اسرائیل از آمریکا گسترده حمایت برای مبناییطلب بودن این رژیم را اند و در نهایت صلح
(. الگوی کمک آمریکا به اسرائیل آشکار 100 -107: 1388کنند)درخشه و کوهکن، می قلمداد

، زمانی که اسرائیل برتری نظامی خود 1967است؛ بالفاصله بعد از پیروزی اسرائیل در جنگ سال 
درصد افزایش یافت. بر 450را در منطقه به نمایش گذاشت کمک نظامی آمریکا به اسرائیل 

هایی نیویوک تایمز، افزایش کمک نظامی آمریکا به تمایل اسرائیل برای تهیه نمونه اساس تحلیل
شود. بعد از جنگ های جدید شوروی که در طول جنگ بدست آورده بود، مربوط میاز سالح

های انقالبی بیرون در اردن، وقتی استعداد اسرائیل برای انحراف و نابودی جنبش 1971ت  1970
-که ارتشهای نظامی آمریکا افزایش بیشتری پیدا کرد. بعد از اینر شد، کمکاز مرزهایش آشکا

ونقل هوایی آمریکا شکست خورد و توسط بزرگترین نیروی حمل 1973های عربی در جنگ  
-اسرائیل قدرت خود برای شکست نیروهای قدرتمند تحت حمایت شوروی را نشان داد، کمک

های نظامی به اسرائیل این افزایش کمک صد افزایش یافت.در 800های نظامی آمریکا به اسرائیل 
نشینی نیروهایش از شرق سوئز همزمان بود که این باعث فروش عظیم با تصمیم بریتانیا برای عقب

تسلیحات و همکاری لجستیکی با شاه ایران به عنوان ستون و عنصر کلیدی دکترین نیکسون 
ی و تعداد دیگری از همفکران او همچون جوزف (. به گفتۀ نوام چامسکZunes, 2002: 5شد)

 غیریهودی و یهودی طرفداران البی صهیونیستی)اعم از نقش ؛ اگرچه2و استفان زونس 1ماساد
 منافع رسدمی به نظر بوده، کنندهتعیین مقاطعی در حتّی و مهم، مؤثّر آمریکا( بسیار در اسرائیل

 داشته ایکنندهتعیین نقش اسرائیل قبال در یکاآمر هایسیاست در تداوم نیز آمریکا استراتژیک
اکنون دو کشور روابط خود را به سطح ویژه و ای که هم( به گونه119 -120: 1390است)آهویی، 
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 اند. راهبردی ارتقاء داده
شود به کنگره آمریکا قانونی را وضع کرده است که به موجب آن دولت ترامپ موظف می

ک نظامی به اسرائیل در طی یک دهه آینده ارائه دهد و دسترسی میلیارد دالر کم 38میزان 
سنا و های پیشرفته نظامی آمریکا را فراهم نماید. این الیحه در مجلسفزایندة اسرائیل به فناوری

دهد که به چه میزان دولت آمریکا به عنوان نمایندگان، بدون هیچ مخالفتی تصویب شد و نشان می
کند که از سوی کند؛ به ویژه وقتی رژیم اسرائیل وانمود میی نقش میحامی جدی اسرائیل ایفا

. این (,Frank 1 :2018)ایران و نیروهای نیابتی ایران در غزه و لبنان مورد تهدید قرار گرفته است
تری بر علیه مواضع ایران در سوریه و سازد تا حمالت تهاجمیها، اسرائیل را قادر میکمک
هایی از این لوایح توسط در تمام مرز شمالی اسرائیل( داشته باشد. البته بخشو )اهلل در لبنان حزب

مجلس نمایندگان و سنا حذف شد. با این وجود، این الیحه یا قانون، همکاری اسرائیل و آمریکا 
 Spetalnick) دهددر توسعۀ هواپیماهای بدون سرنشین نظامی و اکتشافات فضایی را گسترش می

& Baker, 2016: 4- 5.) دفاتر سازمان »که ترامپ اعالم کرد: این قانون درست چند روز بعد از این
کند ... صدها میلیون دالر کمک ساالنه به بخش فلسطین را در واشنگتن تعطیل میآزادی

ها نفر از ملل را که برای میلیونها دالر کمک به سازمانکند و میلیونفلسطینیان را قطع می
وبررسی قرار گرفت. ایلیوت ، مورد بحث«کندشد را به نفع اسرائیل قطع میه میآوارگان ارائ

روی آمریکا و اسرائیل هر تهدیدات پیش»گوید: ، نمایندة دموکرت آمریکا از نیویورک می1انگل
شوند. داعش در حال پیشرفت در صحرای سیناست. همسایگان تر میتر و پیچیدهروز جدی

کنند؛ از جمله باعث تشدید آوارگان و سبب دی برای اسرائیل درست میاسرائیل دردسرهای جدی
نماینده دیگر «. تر شده استکه رفتار ایران در منطقه خطرناکاند و اینناپایداری بیشتر شده

ملی این کمک نظامی آمریکا به اسرائیل امنیت»گوید: از نیوجرسی می 2آمریکا، کریس اسمیت
هاست تر باشد. اسرائیل دههتر است که اسرائیل قوی. آمریکا وقتی امنبخشدآمریکا را بهبود می

خواه آمریکا، نمایندة جمهوری«. های نظامی آمریکاستکننده کمککه بزرگترین دریافت
سپتامبر قبل از این که این قانونِ کمک نظامی  12از کالیفرنیا در مجلس نمایندگان در  3اِدرویس

توانیم تضمین کنیم و مطمئن شویم با این الیحه ما می»ا تأکید گفت: به اسرائیل تصویب شود، ب
که اسرائیل ابزارهای کافی برای دفاع از خود را در اختیار دارد و از منافع مشترک ما در مواجه با 

. از جمله دالیل (,Frank 2 -1 :2018 )«این تهدیداتِ فزاینده)ایران و محور مقاومت(دفاع کند
توان از؛ تهدید نیروهای مسلحِ مجهز و های نظامی خود به اسرائل میائه کمکمریکا برای ارآ
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پرانی های پیشرفته روسیه، مقاومت و موشکعظیم مصر، گسترش و تقویت ارتش سوریه با سالح
های مقاومت فلسطینی، ادعای اردن نسبت به ساحل غربی و استقرار تعداد زیادی از سربازان گروه

گذاری خط مرزی با اسرائیل و تصمیم عراق برای زهای طوالنی خود و عالمتخود در امتداد مر
، سرلشکر و 1(. ماتی پلد ,2002Zunes :7سازی گسترده و مقابله با ایران نام برد )آغاز برنامه نظامی

میلیارد دالر حمایت نظامی ساالنه بسیار ناچیز 1.8رقم ساالنه »گوید: عضو مجلس اسرائیل می
های آمریکا به اسرائیل برای پیمانکاران دفاعی آمریکا مزیت چندگانه و ت و کمکاست و تجار

مضاعفی دارد؛ زیرا هر تجارت و معامله مهم تسلیحاتی آمریکا با اسرائیل، با تقاضای جدیدی 
(. پس آمریکا و تجارت اسلحه این کشور با Zunes, 1996: 9توسط کشورهای عربی همراه است)

شود. شدن منطقه از رقابت تسلیحاتی میو اعراب از سوی دیگر مانع از عاری طرفاسرائیل از یک
گرایی سیاسی گرایی رادیکال و اسالمسعودی در مهار و نابودی ملیاسرائیل، آمریکا و عربستان

نظر دارند و دارای اشتراک منافع هستند و در دفاع و نگهداشتن منطقه در وضع موجود با هم اتفاق
 کنند.اشد از طریق نیروی نظامی جهت تثبیت وضع موجود استفاده میاگر الزم ب

 
 یکا در خاورمیانهتسلیحاتی آمراسرائیل: پایگاه اصلی سیاست  -6

پیمانان ترین همای خود، اسرائیل را به عنوان یکی از بزرگآمریکا برای اهداف خاورمیانه
ای مجهز نموده های هستهترین سالحه پیشرفتهداند و به همین دلیل آمریکا، اسرائیل را بآمریکا می

-های هستهو کالهک "F-15 "های اسرائیل را به جنگنده 1975است. برای نمونه آمریکا در سال 

مایل مورد  70ای هدف موردنظر را تا برد های هستهپیما مجهز ساخت که این کالهکای قاره
کنندة ن دریافتتـریاسرائیل بـزرگ، 1976(. از سال 6الف: 1391دهد)جعفری، حمله قرار می
های کننده کمکهای نظامی و اقتصادی مستقیم و در مجموع، بزرگترین دریافتساالنه کمک

-همکاری(. Mark, 2005: 131شود)جهانی دوم محسوب میمتحده پس از جنگخارجی ایاالت

-و شکل 1981رائیل با امضای قرارداد همکاری راهبردی در سال های نظامی دوجانبه آمریکا و اس

های وبوی خاصی به خود گرفت. رزمایش، رنگ1983سیاسی مشترک در  -دهی گروه نظامی
آغاز شد. با اعطای جایگاه متحد  1984نظامی دریایی و هوایی مشترک بین دو کشور از سال 

های پیشرفتۀ آمریکایی بیش از کشور به سالح، دسترسی این 1987اصلی غیرناتو به اسرائیل در 
های نظامی آمریکا کنندة کمکترین دریافتپیش هموارتر شد. به این ترتیب؛ اسرائیل به بزرگ

فارس، آمریکا برای جلوگیری از تالقی ، طی جنگ خلیج1991در جهان تبدیل شد. در سال 
را به این کشور ارسال کرد. این های پاتریوت اسرائیل در برابر حمالت موشکی عراق، موشک
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-های اسکاد موفقیت چندانی نداشت)ملکی و محمدها در جلوگیری از اصابت موشکموشک

 (. 129: 1389ابراهیمی، زاده
یلیون دالر م 210 فروش سوخت هواپیما به ارزش متحده ازتالکنگره ایا 2006ژوئیه  14در 

امنیت  ومین صلح رسید که برای تأمی یواپیماهایباید به مصرف ه خبرداد. این سوختبه اسرائیل 
-تالراساس آن ایابژوئیه منتشر شد که  14 گرفتند. خبرهایی نیز دراستفاده قرار می منطقه مورد

ه کرده است ک دعایل ائیل قرار دهد. اسرائهای بانکر باستر در اختیار اسرامتحده قصد داشت بمب
قرار  د استفادهها مورآن هایو پناهگاه هللابران حزبها را برای هدف قرار دادن رهاین بمب

د میلیار 53/8، مبلغ 2010در بودجۀ سال مال  (. اوباما18 -19: 1394)سیمبر و اعجازی، خواهد داد
ر برای میلیارد دال 5/7مبلغ  متحده پیشنهاد کرد. از اینالملل ایاالتهای امور بیندالر را برای برنامه

ه از رجی، آموزش نظامی و عملیات حفظ صلح آمریکا تخصیص یافته، کهای نظامی خاکمک
ط مورد ئیل شراینصف مبلغ( به اسرائیل اختصاص یافت. اگر اسرا تقریباً)میلیارد دالر  2/8آن 

ز وام تواند اسرائیل را برآورده کند، میا -مذاکره در گروه توسعۀ اقتصادی مشترک آمریکا
: 1389می، ابراهیزادهملکی و محمدمند شود)بارات اضافی نیز بهرهمیلیاردی و دیگر اعت 3مشروط 

 لیجخای عرب کشوره نکته اساسی این که قبل از توافقنامه اسلو، آمریکا میلیاردها دالر به (.125
د. پس ائیل بوتر دفاعی برای اسرکرد که این اقدام واشنگتن ایجاد یک خط سختفارس صادر می

ست مریکا اآیحاتی داران تسلمنبع درآمد مهمی برای پیمانکاران و کارخانهاین مسابقه تسلیحاتی، 
ر پیش دیل را کند؛ چرا آمریکا سیاست تجارت و کمک نظامی به اسرائو این به خوبی تبیین می

 (. Zunes, 1996: 16گرفته است )
فزایش دهد بسته کمک نظامی و مالی آمریکا در زمان اوباما و ترامپ اها نشان میگزارش

د از برجام به مخاطره یافته است. استدالل کنگره و دولت ترامپ این است که امنیت اسرائیل بع
حال . (Delkhosh, 2018: 37) اسرائیل از همان زمان امضای برجام، با آن مخالفت کرد و افتاد

گذاری کرده است و هم به تقویت برتری نظامی های آمریکا سرمایهاسرائیل هم بر افزایش کمک
ز آمریکا درخواست پردازد و با اشاره به ایران، اکیفی خود در سطح منطقه با کمک آمریکا می

ها و افزایش گر و نفوذکننده در پناهگاههای تخریب، بمب35های اف تعداد بیشتری از جنگنده
باره موافقت نموده  موشکی را نموده است و آمریکا هم در اینهای دفاعحمایت از سیستم

 کشورهای هاینگرانی به کوشندمی آمریکایی ترتیب؛ مقامات(. بدینRoblin, 2018: 9است)
 بیشتر هایبه همکاری ترغیب را کشورها این و بزنند دامن ایران با رابطه در اسرائیل جمله از عربی

 سیاست این کنند. سوی دیگر از آمریکا، از تسلیحاتی هنگفت خریدهای و سویک از آمریکا با
 وابسته خود به را هاآن و حفظ کند را منطقه در خود هژمونی طرفی از آمریکا تا شودمی باعث

-اسلحه هایکارخانه اقتصادی به رونق هاآن به نظامی تجهیزات فروش با دیگر، طرف از و کند
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دولت ترامپ نیز به اسرائیل و متحدان آمریکا و اسرائیل که همه ناقضان  .کند کمک خود سازی
م معتقدند؛ ای هدهد و عدهتسلیحاتی خود را ادامه میها و تجارتبشر هستند، کمکجدی حقوق

-سازی برای سرمایهسازیِ بیشتر و زمینههای آمریکا برای تشویق کشورها برای خصوصیکمک

 های آمریکایی در خاورمیانه است. گذاریِ شرکت
 سطین مسألۀ اسرائیل و فل -7

انجام داد، سه سناتور آمریکایی از  2017در اولین اقدامی که مجلس سنای آمریکا در سال 
قانونی را وضع کردند که  2و مارکو روبیو 1جمهوری یعنی تد کروزی سابق ریاستجمله کاندیدا

آویو به ساخت تا برای جابجایی پایتخت اسرائیل از تلبه موجب آن دولت آمریکا را مجبور می
سابقه برای فرایند المقدس)اورشلیم( اقدام نماید. این یک تحریک مهم و بیشهر مورد مناقشه بیت

 دسامبر 6 تاریخ در در این راستا؛ دولت ترامپ(. bennis,2017: 1باشد)اسرائیل می– صلح فلسطین
 آمریکا سفارت انتقال المللی،بین جامعۀ و اسالم جهان کشورهای رهبران مخالفت علیرغم ،2017

-بیت رسماً که است کشوری اولینبه این ترتیب  و کرد تأیید المقدس رابیت به آویوتل از

با (.  ,2017Holland & Lubell :26شناسد)می اسرائیل پایتخت عنوانبه  راشلیم( )اورلمقدسا
 ،جمهوری آمریکاایوانکا ترامپ، دختر رئیس 2018می  14روز گذشت شش ماه از این تصمیم، 

-رامپ در حالی سفارت آمریکا را به بیتت .کردالمقدس افتتاح سفارت این کشور را در بیت

المقدس کنگره آمریکا انتقال سفارت این کشور به بیت 1995که در سال کند المقدس منتقل می
سای جمهور آمریکا این مصوبه را اجرایی ؤسال گذشته هیچ یک از ر 23را تصویب کرد، اما طی 

های یکجانبه ترامپ تصمیم .الملل قرار داشتهای حقوق بینزیرا در تناقض با قطعنامه ؛نکردند
المقدس بیش از همه آویو به بیتاز جمله انتقال سفارت آمریکا از تلل غرب آسیا ئدرباره مسا

آویو به ثباتی در منطقه غرب آسیا خواهد شد. انتقال سفارت از تلسبب افزایش خشونت و بی
ها را در غرب و دامنه بحرانتر خواهد کرد مسأله صلح اعراب و اسرائیل را پیچیدهالمقدس بیت

با این اوصاف،  (.2 -3: 1397، میرجلیلی)کندتر میسرائیل و فلسطین گستردهآسیا و همچنین میان ا
از اعتبار این کشور  و دهد تواند قدرت نرم آمریکا را در جهان کاهشگرایی ترامپ میجانبهیک

 .زجمله متحدان غربی آمریکا بکاهدنزد سایر کشورها ا
کند؛ بلکه گوید؛ نه تنها از جابجایی سفارت آمریکا حمایت میترامپ می»بنیس معتقد است: 

کند. فریدمن که یک وکیل را به عنوان سفیر آمریکا در اسرائیل منصوب می 3وی دیوید فریدمن

                                                           
Ted Cruz - 1 
Marco Robio - 2  

iedmanDavid Fr - 3 

http://hablolmatin.dmsonnat.ir/journal/editorial.board#edb2
http://hablolmatin.dmsonnat.ir/journal/editorial.board#edb2
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اش از خاطر حمایت مالییا حقوقدان ورشکسته است و نه یک دیپلمات، شهرت وی بیشتر به 
صبرانه منتظر انجام رسالت خود در باشد. وی گفته است که بینشینان صهیونیست میشهرک

 (. bennis,2017: 2«)باشدالمقدس میپایتخت ابدی و الینفک اسرائیل یعنی بیت
  وکند یدرک م ای راهای منطقهحساسیت ،وزیر اسرائیلنخست در حالی که بنیامین نتانیاهو،

ی هایاستسکند؛ امّا هم چپ و هم راست منتقد ها را مالحظه میضرورت جدایی از فلسطینی
رای رائیل بلیه اسسازی نتانیاهو هستند. با توجه به فقدان فشار از طرف دولت اوباما بر عشهرک

-ناحجه تقویت تواند بگرای ترامپ میها، برنامه و بنیاد فکری راستسازیکاهش فعالیت شهرک

نیاهو ی نتاراست اسرائیلی بیانجامد، همان جناحی که مانعی بر علیه مانور سیاسی مرکزگرا
انداز فرایند صلح اسرائیل و چشماکنون هم .(Mossalanejad, 2017: 44- 45شود)محسوب می

-تامپ، بیولت ترکه درهبران فلسطینی بعد از این اوالً؛فلسطین به چند دلیل پیچیده شده است. 
ترامپ ا دولتهای سیاسی خود بتماس ؛دس را به عنوان پایتخت اسرائیل  به رسمیت شناختالمق

 ها ونیفلسطی های مالی بههای فلسطین و آمریکا بعد از قطع کمکتنش ثانیاً، را قطع کردند.
وعده داده  ،نتانیاهوهمچنین  گشایش سفارت آمریکا بدتر شد. ؛های دیپلماتیکی منجملهحرکت

ن آدر  ؛دصورتی که او در انتخابات موفق شود و دولت بعدی اسرائیل را تشکیل دهاست در 
از  .هد کردمه خوایهای اسرائیلی در ساحل غربی را به یکدیگر ضمها و سکونتگاهصورت شهرک

ران و بله با ایفارس برای مقاعربی خلیج اسرائیل بر گرمی و توسعه روابط خود با دولطرفی، 
رس هم فالیجخاسرائیلی خود تکیه کرده است و رهبران دول عربی  ی فلسطینی وپیشبرد دیپلماس

 .انددهالمقدس اعالم نموحمایت صریح خود را از تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی بیت
 

 گرانی آمریکا و اسرائیل از افزایش توان موشکی جمهوری اسالمی ایران ن -8
ها به دلیل ه است. موشکپیوست همه ب تامنی اساسی پایهده موشکی، یک ارتقای توان بازدارن

طرف ایران  ، ازدکننجلوگیری می های فرسایشیوقوع جنگرنده هستند و از بازداسالحی که این
کیلومتر  5000 ایران با بیش ازت. اس هگرفت قرار لدارد، مورد استقبا دکیأتکه بر توان بازدارنده 

دارد.  کی نیاز مبرمشان مورته همریکا و ناتو، بآامنیتی  دضور در کمربنحهمسایگان و  مرز با
 هو دستیابی ب کیلومتر 2000 های با بردشکمو تساخا ایران ب هکمعتقدند نظامی  صصینخمت

ت. همچنین طبق آمار مؤسسه اس کی منطقهشرت مودقترین بزرگ ،دجام تسوخ فناوری
های محدوده جغرافیایی، تعداد س شاخص، توان نظامی ایران بر اسا1نظرسنجی گلوبال فایر پاور

دریایی، تعداد هواپیماها و بالگردها، توان لجستیکی، نظامیان، میزان آمادگی جنگی، قدرت نیروی
: 1396شهیدانی، کالرده و هدایتیمرادیقرار دارد) 20کشور، در رتبه  126بودجۀ دفاعی و ... بین 

                                                           
Global Fire Power  -1 
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181 .) 
، ایران دارای پنج هزار مین دریایی قابل 1م( آمریکابرآورد فرماندهی مرکزی)سنتکا سبر اسا

دفاع هوایی موشکی جدید را از روسیه سیستم 30استفاده در هواپیما، کشتی و زیردریایی بوده و 
دریافت کرده بود. در نتیجه، توانایی ایران برای جلوگیری از عملیات پشتیبانی هوایی نیروی 

فارس افزایش یافته است. از سوی دیگر، عبور از خلیجهای در حال مریکا برای کشتیآدریایی 
آویو کافی است، منجر به کیلومتری که برای رسیدن به تل 1300با برد  3آزمایش موشک شهاب 

و بمباران موشکی عراق « جنگ شهرها»افزایش نگرانی مقامات اسرائیلی شده است. ایران در زمان
های بالستیک رتقای توانایی تولید و استقرار موشکعلیه مراکز جمعیتی کشور به اهمیت کسب و ا

های یافتۀ موشکاند؛ هنگامی که برنامه توسعهها مدعیآمریکایی(. Chubin, 1994: 62پی برد)
گیرد، این نگرانی عمده وجود ای ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار میبالستیک در کنار برنامه هسته

 ,Hildrethهای کشتارجمعی نیز هستند)نایی ذاتی حمل سالحهای ایران دارای توادارد که موشک
های متفاوت تالش متحده آمریکا همواره به شکلرو، غرب و باالخص ایاالت(. از این9 :2012

اند که مخالفت با های دوربُرد ایران متمرکز کردهخود را در جهت قطع زنجیرة تولید موشک
 راستا تحلیل نمود.  توان در اینای ایران را میدانش هسته

سعی  ایران تهدیدات نماییبزرگ با آمیزیاغراق طور به ملی آمریکاامنیت اسناد کلیه در
 هایبرنامه»عنوان با اسناد از یکی در مثال، طور است. به شده ایران امور کردن امنیتی در فراوانی
 دفاع کارشناس 2هیلدرت استیون توسط ساله هر که« ایران ماهواره پرتاب و بالستیک هایموشک

 ایران دولت آمریکا، اطالعات طبق»است:  آمده گردد،می تدوین آمریکا کنگره برای موشکی،
 خود توان حال توسعه در و است خاورمیانه در بالستیک هایموشک زرادخانه بزرگترین دارای
و دیگران،  هروی جوانپور«)آمریکاست خاک به حمله برای پیماقاره هایموشک تولید برای

توسعه »، رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز به رادیو اسرائیل گفت که: 3ژنرال شائول موفاز (.15: 1396
آمیخته موشکی ایران با توانمندی غیرمتعارف آن، نه تنها برای اسرائیل، بلکه برای هر کشوری که 

 آنچه(. 143 -144: 1382کوردسمن، «)شودها قرار دارد، تهدید محسوب میدر بُرد این موشک
 هراسیایران پروژه تداوم واقع در کند،می اعالم ایران موشکی حمالت از ترس پیرامون مریکاآ

 ایران هایفعالیت از نوع این مهار برای مضاعفی فشارهای غربی کشورهای تا شده باعث که است
 زیرزمینی هایتونل نمایش و همچنین ایران در موشکی توان ۀتوسع تبلیغات .کنند تحمیل

 و اسرائیل مریکایی،آ تندروهای دست به را هراسیایران برای الزم هایبهانه نیز سپاه هایموشک
                                                           

States Central Command Organization United -2 
1 - Steven Hillard 

General Shaul Mofaz -2 
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کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این اظهارات گفت:  .است داده عربستان
کشور و طور که در سابق نیز اعالم گردید، آزمایش انجام شده برای تقویت توان دفاعی همان»

های ایران که حق طبیعی و یک نیروی بازدارنده، صورت گرفته است. آمریکا و اسرائیل از فعالیت
های مشروع آن برای تقویت توان دفاعی خود است، به عنوان یک سپر بال برای حفظ بودجه

ه انواع گوید که اسرائیل حق دارد تا بکنند ... چه کسی میمربوط به مسابقه تسلیحاتی استفاده می
های کشتار جمعی مجهز شود، اما دیگر کشورها در منطقه نباید های دفاعی از جمله سالحسالح

های های دفاعی باشند؟ تبلیغات بر علیه ایران با هدف منحرف ساختن نگرانیحتی دارای سالح
 راراستقلذا  (.144: 1382کوردسمن، «) گیردجهانی بر سر برنامه سپر موشکی آمریکا صورت می

 موشکی هایکتحری همچنین و ایران خطر بهانه به شرقی اروپای در آمریکا دفاعی هایسامانه
 در این راستا قابل ارزیابی است.  اسالمی جمهوری علیه جدید

رد جمهوری اسالمی و پرتاب آزمایشی دوربُ کهای بالستیکموش هـایتوسـعۀ توانمنـدی
بر  -حاکی از نابودی اسرائیل و آمریکا-به زبان انگلیسی شعارهایی کـردن کهـا همـراه بـا حـآن

معاریو، ایـران  ۀالعمل واداشت و در مصاحبه با روزنامرا به عکس 1آریل شارون، شـانروی بدنـه
های های بزرگی در راه تولید سالحاصلی اسرائیل نامید و مدعی شد که ایران گام را مـشکل

حـساب  ی شهاب را خطری جدی برای اسرائیل بههاکو موشدارد میبر  کـشتارجمعی
(. بازدارندگی ایران علیه اسرائیل بیشتر برای بازداشتن این رژیم از 501: 1395فر، )موسویآورد

توانند در ها در نهایت میهای ایران است. این موشکای و نیروگاهپروا به تأسیسات هستهحملۀ بی
ار گرفته شوند و به ایران در برابر اسرائیل بازدارندگی از ای به کصورت وقوع احتمالی چنین حمله

گیری سران اسرائیل طریق تهدید به تنبیه بدهند. ایران سعی دارد که به این ترتیب بر نحوة تصمیم
ها پرهزینه خواهد بود؛ به ویژه که ها را متقاعد نماید که حمله به ایران برای آناثر بگذارد و آن
 -112: 1390ملکی، بُرد و بُردمتوسط خود قادر به تالفی است)قوامکوتاه هایایران با موشک

 امور و امنیت کمیته رئیس و 3(شاباک)اسرائیل امنیتی دستگاه پیشین رئیس، 2دیختر(. آوی111
 اظهار سوئیس پارلمان نمایندگان با مشترک وگوییگفت در 4(کنست)اسرائیل پارلمان خارجی

 کیلومتر هزار دو ردبُ با هاییموشک ایران چرا که بپرسند خود از را السؤ این باید همه»: داشت
 سعودیعربستان و مصر است، ایران از اسرائیل فاصله برابر دو رد،بُ این حالیکه در ؛کندمی تولید

 دنبال به امروز و بوده وریطامپرا یک پیش سال هزار دو ایران  ... گیرندمی قرار ردبُ این در نیز

                                                           
Ariel Sharon - 1  

2 - Avi Dichter 
3 - Shabak  
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 اسرائیل»: گفت ایران ایهسته برنامه خصوص در همچنین او«. است وریطامپرا همان مجدد احیای
 برای تا کرده متوقف را آن تنها بلکه نبرده، بین از را خود ایهسته برنامه ایران که است معتقد
 موشکی برنامه مهار به یکپارچه طور به بایستمی جهت این از کند، بازی غرب با طوالنی مدتی

-های دوربُرد و بالستیک از جمله موشکدستیابی به موشک (.Baker, 2016: 12«)بپردازیم رانای

های نودونگ های سجیل، کرار، سفیر ... و خانواده شهاب که از طریق مهندسی معکوس موشک
 باشد، در این راستا قابل ارزیابی است. کره شمالی به مرحلۀ تولید رسید و در حال ارتقاء می
 

 های جمهوری اسالمی ایران: بُردهای عملیاتی موشک1ر شماره نمودا

 
 (22: 1391)قربانی، 

 ور برایین کشاهای های نظامی ایران و روسیه، به کمکنگرانی آمریکا و اسرائیل از همکاری
ها هم د؛ روسهای موشکی ایران مربوط بوده است. مقامات آمریکایی مدعی هستنتوسعه توانایی
وان تی را که اوارهدهند و هم سیستم ارتباط ماهشکی پیشرفته را به ایران انتقال میتکنولوژی مو

-وزارت 1998وریۀ دهند. در فگیری نظامی هم برای آن وجود دارد، در اختیار ایران قرار میبهره

 نولوژیتقال تکای اندفاع روسیه اعالم کرد که نه با ایران و نه هیچ کشور دیگری در خاورمیانه بر
این  ران درکند. ولی آمریکا با ادعای همکاری برخی مؤسسات روسی با ایموشکی همکاری نمی

شته های گذلها در طول ساها اعمال کرده است. این بحثهایی را در مورد آنزمینه، تحریم
 (. 44: 1381، ظرفیت مناسبی را برای تنظیم روابط روسیه با آمریکا در بر داشته است)کوالئی

کردن کشورهای ای را برای مسلحن راستا باید گفت؛ دولت آمریکا طرحی سه مرحلهدر ای
ای برای مقابله با توان موشکی ایران آغاز کرد که شامل تالش برای فارس به برنامهحاشیۀ خلیج

های دفاع موشکی پیشرفته به کشورهای عربی، گسترش توان دفاعی ناوهای فروش سامانه
فارس و همچنین ایجاد سامانه دفاع مشترک در رژیم صهیونیستی و یکی لیجآمریکایی مستقر در خ

شود که از زمان دولت بوش آغاز و در دولت اوباما هم چنان ادامه دارد. از کشورهای عربی می
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فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا  ،1این مباحث برای اولین بار در سخنرانی ژنرال دیوید پترائوس
-زنی با تجهیزات ویژه در خلیجای شامل دو کشتی گشتسامانه»عالم کرد: مطرح شد. پترائوس ا

فارس و همچنین دو سامانه دفاع موشکی در کشورهای قطر، امارات، بحرین و کویت مستقر 
خواهند شد، پس از اعالم این موضوع بود که دولت آمریکا دو کشتی مجهز به سامانه دفاع 

 (. 169: 1396دارابی، امیری و محمدیاعزام کرد)نوروزی فارسموشکی ایجز را به منطقه خلیج
 

 گیری نتیجه
 سرائیل،ا و اتوان گفت روابط میان آمریکبر اساس چارچوب تئوریک و مطالب ارائه شده، می

شود. یحسوب مالملل مترین و سؤال برانگیزترین موضوعات روابط بینبه عنوان یکی از پیچیده
جویانه سرد، روابط همکاریسرد و چه در زمان پس از جنگجنگاسرائیل چه در طول رژیم
ر دسرائیل ایکا و ای با دولت آمریکا به ویژه در منطقه خاورمیانه داشته است. تاکنون آمرویژه
اس آن بر اس اند وهای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی قراردادهای مهمی امضاء نمودهزمینه

جهیزات کننده تهمتحده بزرگترین ارائبرقرار شده است. ایاالت هاای بین آنهای ویژههمکاری
ر حوزه ژیم درنظامی به رژیم اسرائیل است و در این راستا در تالش است تا برتری کیفی این 

نظامی  قابلیت یل ازمریکا و اسرائنظامی بر دیگر کشورهای خاورمیانه حفظ و تداوم یابد. نگرانی آ
ر داده دی قراروابط این دو کشور را در وضعیت ویژه و منحصر به فرو موشکی ایران در منطقه 

نطقۀ یل در ماسرائ دار شدن برتری نسبیاست. از دید تحلیلگران آمریکایی و اسرائیلی مسألۀ خدشه
 یران بهاستیابی ای در کنار دگیرد که دستیابی ایران به دانش هستهخاورمیانه هنگامی قوت می

وه به تی بالقواره قدرگیرد. بنابراین ایران همبُرد و دوربُرد قرار میمیان هایدانش تولید موشک
سرائیل امنیت ا تواندرود، که به طور بالقوه میلحاظ توان نظامی و تسلیحاتی در منطقه به شمار می

وان کردن ت محدود آویو برای مهار ورا تهدید کند. لذا سیاستمداران و دولتمردان واشنگتن و تل
هداف و استای اراند و در های تسلیحاتی و نظامی زدهها و ائتالفکی ایران دست به همکاریموش

بقه ارد مساتواند منطقه را ودارند؛ که این وضعیت میمنافع استراتژیک مشترک گام بر می
 اید. تر شدن اوضاع منطقه بیفزثباتتسلیحاتی عظیمی نماید و بر ناامنی و هر چه بی
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