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 کردند آنگاه که اسرائيل و ايران درخفا ارتباط برقرار می
 
  

  Alastair Crooke : نوشته
 ٢٠٠٩مارچ 

توصيف » نبردی عليه ايران» برخی از دولتمردان اسرائيل، اشغال غّزه و خشونت های بيست و دو روزٔه اخير را چون
خاور ميانه، بر اساس مبارزه با يک محور سياسی و  سياست خود را در (Georges Bush) دولت جورج بوش. کردند

 اما ظاهرًا باراک. محور طبق گفتٔه وی شامل سوريه، ايران، حزب اهللا و حماس می بود بنا کرده بود، که آنمذهبی افراطی 
عرصٔه سياست، در نخستين  او هنگام ورود به. با ديدگاه متفاوتی به اين منطقه می نگرد (Barak Obama) اوباما

را آگاهانه و به تدريج به دست مردم اين کشور رها کند  عراق«وقت آن رسيده است که آمريکا : بيانيه خود اظهار داشت 
گفتار،  وی در دنبالٔه اين» .بهای بسيار گرانی برای آن پرداخت شده است پايه ريزی نمايد و نيز در افغانستان صلحی را که

حال بايد ديد . مبتنی باشد» احترام و منافع دوجانبه بر« تمايل خود را به ايجاد رابطه ای نوين با جهان اسالم ابراز کرد که 
 بخصوص در فلسطين که اکنون بيش از چهل سال از تاريخ... چگونه به اجرا در خواهد آمد که اين گفته ها تا چه اندازه و

جورج بوش و تندی های او،  در مورد ايران، به نظر می رسد که بر خالف. خود را تحت تصرف اسرائيل سپری کرده است
 از همدستان نزديک آمريکا و ١٩٧٩ تا ١٩۵٠ايران از سال  به ياد آوريم که. رابطٔه تازه ای باشدباراک اوباما جويای 

 .اينجاست که همکاری اين سه کشور حّتی چند سال پس از انقالب اسالمی نيز ادامه يافت جالب. اسرائيل به شمار می آمد

رابطٔه  «:ئوالن ارشد امور خارجٔه اسرائيل اظهار داشتيکی از مس ،١٩٧٩پس از بازگشت آيت اهللا خمينی به ايران در سال 
چه از جانب تل  در آن زمان،» .نزديک بوده و دارای ريشٔه عميقی در بافت اجتماعی هر دو مّلت می باشد ما با ايران بسيار

ژه سال پس از آن، سران غرب، بوي سی. محسوب می شد» طبيعی«آويو و چه از جانب واشنگتن، ايران يک مخاطب 
آيا ممکن است که دليل اين تغيير نظر برداشتی غلط از انقالب . نمايند دولتمردان اسرائيل، در مورد ايران احساس خطر می

 ؟ اسالمی باشد

بنيانگذار اسرائيل، اين کشور به اروپا متعلق بود، نه به خاور  (David Ben Gourion) به عقيدٔه داويد بن گوريون
وجه مشترکی  ما هيچ«: وی اظهار داشت . اينگونه تعيين شده بود» اشتباه جغرافيايی« بر اثر يک تنها نزديک، و جايگاه آن
ميان ما و آنها . طرز فکر اين منطقه نيست ساختار سياسی ما، فرهنگ و روابط بين المللی ما حاصل. با ملل عرب نداريم

  «. )١(اشد نمی تواند برقرار ب هيچگونه همفکری سياسی و همبستگی بين المللی
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مهرٔه سياسی پر اهميت در خاور نزديک به چشم واشگتن جلوه  عالوه بر اين، بن گوريون کوشا بود کشورش را بعنوان يک
 ، اّدعاهای اسرائيل را)١٩۶١ تا ١٩۵٣از (رئيس جمهور آمريکا  (Dwight D. Eisenhower ) اما دوايت آيزنهاور. دهد

 .خود دفاع کند  کمک اسرائيل، آمريکا بهتر می توانست از منافعبه عقيدٔه او، بدون. ناديده می گرفت

هدف او اين بود که . طرح ريزی کرد» همبستگی با پيرامون» در مقابل اين برخورد، رئيس جمهور اسرائيل آئينی بعنوان
 کشورش را افزايشاو قصد داشت بدين ترتيب نفوذ . به ايران، ترکيه و اتيوپی توازن بخشد قدرت ملل عرب را با پيوستن

 .دهد، آن را از انزوا خارج و قدرت سياسی آن را به آمريکا ثابت کند

ارائه داد که عالوه بر فارس ها و ترک » همبستگی با اقليت ها» همزمان با اين آئين، بن گوريون طرح ديگری را نيز بنام
معتقد بود که  وی.  اين منطقه را در بر می گرفتکرد، دروز، مسيحی مارونی لبنان و ساير اقليت های ها، اقليت های يهود،

پس، با تشويق حس استقالل ملی، او کوشا بود  .مردمان غير عرب در واقع اکثريت جمعيت خاور نزديک را تشکيل می دهند
 .از سازش و همکاری بوجود آورد که در اقيانوس ملل عرب، برای خود جزايری

استاد دانشگاه و نويسنده،  (Trita Parsi)   تريتا پارسی. وقوع رسيد ل با ايران بهاسرائي» طبيعی«اينچنين بود که همبستگی 
بويژه  ،(٢(، همکاری اسرائيل با شاه ايران را مورد بررسی قرار می دهدTreacherous Alliances  در کتابی بنام

. آن تضعيف دولت عراق بودمقصود  ، که١٩٧۵ تا ١٩٧٠حمايت نظامی اين دو را از شورش کردهای عراق، در سالهای 
اّما اين توافق نظر حّد معينی داشت . نسبت به ملل عرب داشتند اسرائيل و ايران حس مشترکی در مورد برتری فرهنگی خود

تل آويو  مملکتی مسلمان بود خود را در همکاری با اسرائيل محتاط نشان می داد و موجب ناخشنودی شاه ايران که حاکم: 
 .می گشت

ی برخی از تانقالب اسالمی ادامه يافت، به طوری که ح ن است که همکاری ميان دو کشور تا چندی پس ازعجيب اي
به حاکمان تازٔه ايران پيشنهاد  (Menahem Begin) بويژه نخست وزير مناخم بگين - دولتمردان جناح راست اسرائيل

ايران در آن زمان : کرد  اين موضع آنان را توجيه میواقع بينی آيت اهللا خمينی در زمينٔه سياست خارجی . کردند همکاری
 و به اين دليل، ضرورت رابطه ای - آغاز شد ١٩٨٠سپتامبر   جنگ از-از سوی دشمنی عرب مورد حمله قرار گرفته بود 

 .تکنولوژيکی آن را، بخصوص در زمينٔه نظامی کامًال درمی يافت دوستانه با اسرائيل و مزايای

تاکتيک همکاری با پيرامون به قدری در سياست اسرائيل  رئيس سابق موساد، (Yossi Alpher) فربه عقيدٔه يوسی آل
 ، اين اسرائيل بود که آمريکا را به١٩٨٠در اواسط دهٔه . تبديل شده بود» )٣(غريزه» که به يک گونه» ريشه کرده بود«

 .ار آوردرا به ب» )۴(ايران گيت«فروش اسلحه به ايران متقاعد کرد، و رسوائی 

رسيدن بگين و جناح راست، انديشه های افراطی تری در   و به قدرت١٩٧٧پس از شکست حزب کارگر در انتخابات سال 
 رهبر صهيونييست و (Vladimir Jabotinsky ) آنها نظريات والديمير جابوتينسکی اسرائيل حاکم شده بودند، که مبدا

کرده بود که توافق با اعراب  اظهار) ۵(» ديوار آهنين«مشهوری راجع به ، در مقالٔه ١٩٢٣وی در سال . رويزيونيست بود
رهبران افراطی خود دست خواهند کشيد که ديگر هيچ اميدی به ريشه  آنان تنها هنگامی از پيروی از«: امکان ناپذير است 

» .جانبه باشند  به سازگاری دوآنگاه، رهبران متعادلی سر خواهند آورد که قادر. باقی نمانده باشد کن کردن ما برايشان
ه با حمايت تالب. اتکا به سلطٔه نظامی ندارد همانند او، بگين يقين داشت که اسرائيل برای حفظ وجود خود چاره ای جز

 .آمريکا

، آريل ١٩٨٢در سال . را در منطقه دنبال کند» اقليت ها همبستگی با«همزمان، جناح راست تالش می کرد که تاکتيک 
لبنان را آغاز کرد، با اين هدف که از يک سو سازمان آزادی بخش فلسطين را ريشه کن  اشغال (Ariel Sharon) شارون

سياستی خطرناک و محاسبه ای  اين. و از سوی ديگر با حاکم کردن دولتی مارونی، ضربٔه سنگينی به سوريه وارد آورد کند
مبارزٔه شيعه در جنوب لبنان و در دره بکا، که سرانجام آن  نادرست بود که به تضعيف مارونی ها منجر شد و به افزايش

 ...اين بار، جنبش اقليت ها به ضرر اسرائيل تمام شد. مناطق بود تاسيس حزب اهللا در اين

  چه برداشتی از مدرنيته
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دليل عمدٔه تغيير .  نيز رو به کاهش می رفت- دست کم با ايران -با پيرامون  همزمان با اين شکست در لبنان، روابط اسرائيل
غرب معتقد است که تاريخ تمدن،  . راجع به ايران، تعبير غلط اين دو کشور از انقالب اسالمی بود- و آمريکا -اسرائيل  نظر

پس، انقالب اسالمی نمی توانست چيزی جز يک نشانٔه . برده است انسانيت را از ارتجاع به سوی تجّدد غير مذهبی پيش
تصحيح  غرب انقالب ايران را بعنوان يک اشتباه تاريخی می ديد که به مرور زمان. ايران باشد  دربارز پس رفت اجتماعی

بوده است و ديری نخواهد گذشت تا واقع  «پوچ«آنان يقين داشتند که زيربنای فکری انقالب اسالمی انديشه ای . خواهد شد
پس، تل . که برای غرب، اين تنها راه قابل تصور می باشدچرا . هدايت کند بينی دولتمردان، ايران را به راه پيشرف مادی

تصميم گيری های دولت ايران  .در سياست ايران نشسته بودند» واقع بينی«و » اعتدال«واشنگتن چشم انتظار عالئم  آويو و
 .ختبين ايران و اسرائيل در آينده را فراهم می سا در زمينٔه سياست خارجی طوری بود که امکان تصور همکاری

آنان قصد داشتند تعريفی تازه از تجّدد ارائه . ماترياليستی غربی داشتند «تجّدد«در واقع، سران ايران اهدافی کامًال خالف 
فرهنگ غير مذهبی،  در نتيجه، تالش غرب برای ترويج. الگوئی برای آيندٔه سياسی و اجتماعی مسلمانان باشد دهند که

دولت ايران مواجه می شد و بسياری از ايرانيان، اين  ماترياليستی و اقتصاد ليبراليستی در اين منطقه، با مخالفت شديد
 اّما با وجود اين مخالفت، ايران به هيچ عنوان خواهان نابودی. استعماری می دانستند سياست غرب را ارتجاعی و به نحوی

ايران برای اسرائيل و آمريکا  خطر. ب ايران دور از هرگونه قدرت طلبی خصمانه در منطقه روی دادانقال. اسرائيل نبود
 .پيچيده تر از يک تهديد نظامی ساده بود

 تا ١٩٩٠در سالهای . ميان ايران و عراق آتش بس اعالم شد ، پس از هشت سال جنگ ويرانگر و بی مفهوم،١٩٨٨در سال 
 فروپاشی شوروی و شکست صدام حسين در جنگ اول خليج: منطقه را تحت تاثير قرار داد  ، دو واقعٔه مهم سراسر١٩٩٢
به اين صورت، تقسيم جديد  .همزمان، ايران از خطر روسيه و اسرائيل از خطر عراق رها شدند). ١٩٩١ تا ١٩٩٠(فارس 

زمانی روی می داد که جايگاه آمريکا اين تحوالت . ايران شد قدرت در منطقه موجب ايجاد رقابت مستقيم ميان اسرائيل و
 .مسّلم در حال تثبيت بود بعنوان ابرقدرت يگانه و

 بعنوان مثال هنگام جنگ خليج فارس، -آمريکا محسوب نگردد  حال، هراس اسرائيل از اين بود که شايستٔه همکاری با
ابل موشکهای عراق هيچ واکنشی از را وادار نمود که در مق (Itzhak Shamir) شامير ، آمريکا اسحاق١٩٩١ تا ١٩٩٠
اسرائيل را مورد سوال قرار دهد،  همچنين، افزايش قدرت و نفوذ ايران در منطقه می توانست سلطٔه نظامی. نشان ندهد خود

 .کند و نيز ايران را بطور خطر ناکی به آمريکا نزديک

، سياست اسرائيل ناگهان جهت ١٩٩٢ال در انتخابات س و حزب کارگر (Itzhak Rabin) پس از پيروزی اسحاق رابين
 تاکتيک همبستگی پيرامونی خاتمه دهد و با ملل عرب روابط صلح آميز برقرار که به تصميم وی بر اين بود: ديگری گرفت 

 .نمايد

در ايران بايد بعنوان دشمن شمارٔه يک «يورک تايمزاظهار داشت که  مشاور آن دورٔه اسحاق رابين، در نيو (Alpher) آلفر
اتهام اسرائيل و  آن پس تا به امروز، ايران همواره به جرم تحقيقات نظامی در زمينٔه هسته ای مورد از. »نظر گرفته شود

 به ١٩٩٩هشدار داد که ايران تا سال » دنيا» به (Shimon Peres )شيمون پرز. همدستانش در آمريکا قرار گرفته است
 .بمب اتم دست خواهد يافت

 Shlomo) شلومو بروم. بيل کلينتن و چندی از سران اسرائيل رديد پاره ای از دست اندر کاران دولتعلی رغم شک و ت
Brom)  ايران  فراموش نکنيد که«: اّطالعات اسرائيل، هنگام مالقاتش با پارسی، به طعنه ميگويد  از روسای سابق سازمان

» ).۶(همچنان پنج تا هفت سال باقی می ماند ، اّما اين فاصلهزمان می گذرد. هميشه پنج تا هفت سال با بمب اتم فاصله دارد
 «.پنج تا هفت سال با بمب اتم فاصله دارد«آمريکا، ايران همچنان  ، طبق اظهارات سازمان امنيت٢٠٠٩در سال 

ت در وارد مذاکره شود، و آن زمانی بود که عرفا (Yasser Arafat) بدين ترتيب، اسرائيل تصميم گرفت با ياسر عرفات
 تاکتيک اسحاق رابين و شيمون پرز اين بود که با ايجاد وحشت از ايران توّجه. شده بود اثر جنگ خليج فارس بسيار ضعيف

و خيانت به ) فلسطين سازمان آزاديبخش(خود، يعنی سازش با دشمن » جرم«البی يهودی آمريکا را منحرف کنند و 
 .جابوتينسکی را سبک تر کنند
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با سوء استفاده از موضع گيری برخی ممالک عرب عليه : آورد  ا تاکتيک ديگری را نيز به اجرا دردر اين آن، آمريک
تخريب  بياييد که بربرها، يعنی ايرانيان، قصد: خواست آنان را دوباره به سوی غرب جلب کند  دشمنان پيرامون، آمريکا می

، ٢٠٠٠رسيدن جورج بوش در نوامبر سال  کتيک با به قدرتاين تا. ارزش ها، نهادها و آزادی های تمّدن غرب را کرده اند
 .سرعت بيشتری گرفت

 بين تهران و واشنگتن» توافقی جامع«

» زنگ پايان انقالب اسالمی را به صدا خواهد آورد«٢٠٠٣  به گفتٔه ويليام کريستول، آمريکا دستی است که در سال
)(William Kristolل آرزومند است که شکست ايران موجب دلسردی جهان اسرائي). نظران جناح راست  از صاحب

مثل موجی سراسر منطقه را  اينچنين، ملل عرب تسليم خواهند شد و سلطٔه اسرائيل،. تضعيف مبارزٔه مسلمانان گردد اسالم و
 .در بر خواهد گرفت

ی تعّجب نيست که سران ، هيچ جا)٢٠٠٣(و عراق ) ٢٠٠٢(افغانستان  با وجود همکاری ايران با آمريکا هنگام جنگهای
اين کوشش ها، می  از جمله. با آمريکا کامال ناديده گرفته باشند» توافقی جامع«ايران را برای ايجاد  دولت بوش کوشش های

برای آغاز مذاکرات ميان دو کشور، در مورد تمامی   ياد کرد که طبق آن ايران آمادگی خود را٢٠٠٣توان از پيشنهاد سال 
هسته ای، کمک به حماس و حزب اهللا، پذيرفتن اسرائيل، مداخلٔه آمريکا در امور  شت، که شامل برنامٔهموارد اظهار دا

آن، ايران آمادگی خود را به  اين دعوت، خود بر گرفتٔه اصالح شده ای بود از پيشنهادی قديمی تر که بر مبنای. بود منطقه
 .تالف اعالم کرده بوداخ همکاری با آمريکا يا به مذاکره راجع به مسائل مورد

نشانٔه ضعف ايران در مقابل فشار آمريکا و وحشت ناشی از   را بعنوان٢٠٠٣واشنگتن، پيشنهاد همکاری ايران در سال 
ناقصی  بدين ترتيب، آمريکا مرتکب اشتباه بزرگی شد و خود را در طرز فکر دوقطبی. تعبير کرد اشغال افغانستان و عراق

تالش . گيری دو قدرت مخالف شد بود و موجب شکل» افراطی«عليه مسلمانان » متعادل«ای حبس کرد، که شامل دولته
مبارزٔه مسلمانان و جلب آنان به سمت يک تجّسم ليبراليستی از  آمريکا و پاره ای از قدرتهای اروپايی برای خنثی کردن

بلوک، می تواند  ن ترتيب کينه های خيالی ميان دوبدي. مبارزٔه تندتری را عليه غرب و اهدافش بر انگيزد آينده، تنها توانست
 .به وقوع بپيوندد

.١) Cité par Avi Shlaim en Israël, « The Great Powers and the Middle East Crisis of 1958 », 
Journal of Imperial and Commonwealth History, Londres, mai 1999. 

.٢) Trita Parsi, Treacherous Alliance. The secret dealings of Israel, Iran, and the U.S., Yale 
University Press, New Haven, 2007. 

.٣) Trita Parsi, op. cit., page 91. 

به دولت ريگان وارد آورد، فروش مخفيانٔه اسلحه به ايران و  ، ضربٔه سنگينی١٩٨٠که در اواسط دهٔه » ايران گيت» (۴.
 .بودند انقالبيون نيکاراگو ئه را فاش کرد، که هر دو توسط کنگرٔه آمريکا قدغن شمرده شده از ضدحمايت مالی آمريکا 

.۵) Sionismes. Textes fondamentaux, réunis et présentés par Denis Charbit, Albin Michel, Paris, 
1998. 

.۶) Trita Parsi, op. cit., p. 167. 

 گرفته شده اند سوی اسرائيل ناديدهقطعنامه های سازمان ملل که از 

پايان فوری هر گونه خشونت، شامل انواع ترور، تحريک، » شورای امنيت خواهان). ٢٠٠٢ مارس ١٢ (١٣٩٧قطعنامٔه 
 .خواهان همکاری اسرائيل و فلسطين برای برگشت به مذاکرات می باشد و» انگيزش و تخريب
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کرانه باختری، شورای امنيت خواهان آتش بس فوری و  جدد کاملپس از اشغال م). ٢٠٠٢ مارس ٣٠ (١۴٠٢قطعنامٔه 
 .است» اسرائيل ترک شهرهای فلسطينی توسط ارتش«

ضروری است که سازمانهای کمکی و درمانی بتوانند به «ميکند  شورای امنيت اظهار). ٢٠٠٢ آوريل ١٩ (١۴٠۵قطعنامٔه 
 .«راه يابند سوی مردم غير نظامی فلسطين

را صادر » دستور تخلئه سريع شهرهای فلسطين«ارتش اسرائيل  شورای امنيت برای). ٢٠٠٢ سپتامبر ٢۴( ١۴٣۵قطعنامٔه 
 .«مسئوالن عمليات تروريستی محاکمه شوند«در خواست می کند که  می کند و از دولت فلسطين

دو «ی کند که در آن، را به شکل گيری منطقه ای اظهار م شورای امنيت اميد خود). ٢٠٠٣ نوامبر١٩ (١۵٠۵قطعنامٔه 
 و از دو نيروی» به همزيستی در اينسو و آنسوی مرزهای استوار و پذيرفته شده باشند کشور، اسرائيل و فلسطين، قادر

 .مخالف درخواست ميکند که از قطعنامه های گروه چهار خاورميانه پيروی کنند

» حقوق بينالملل بشردوستانه اطاعت کند«اند که از موظف می د شورای امنيت اسرائيل را). ٢٠٠۴ مه ١٩ (١۵۴۴قطعنامٔه 
 .«مسکونی دست کشد از تخريب ساختمانهای«و 

خود را با کنفرانس آناپوليس ابراز می کند و از دو طرف می  شورای امنيت توافق). ٢٠٠٨ دسامبر ١۶ (١٨۵٠قطعنامٔه 
دادن  دست کشند و از مورد سوال قرار»  گرددعملی که می تواند منجر به بی اعتمادی ديگری هر«خواهد که از ارتکاب 

 .نتايج اين کنفرانس خودداری کند

اجرای فوری يک آتش بس دراز مّدت و مطلق و در نتيجه خروج » شورای امنيت دستور) ٢٠٠٩ ژانوئه ٨ (١٨۶٠قطعنامٔه 
بتواند   درمانی به اين منطقههمچنين خواستار است که ورود نيروهای. صادر می کند» غّزه را کامل نيروهای اسرائيل از

قانونی اسلحه ومهمات جلوگيری  بدون برخورد هيچ مانعی صورت گيرد و درخواست می کند که از خريد و فروش غير
اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل جلوگيری کرده   بار با وتو از٣٩ تا به حال، واشنگتن ١٩۴٧از سال . شود
 .است

 


