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مقدمه

بدون تردید یکی از عوامل جلوگیری از فروپاشی رژیم صهیونیستی تا امروز، حمایت 

بدون قید و شرط ایاالت متحده به عنوان یک قدرت بین المللی از این رژیم بوده است. موضع 

ایاالت متحده در حمایت بی حد و مرز از رژیم صهیونیستی این سوال را ایجاد می کند که چرا و 

چگونه این رژیم در فهرست منافع ملی آمریکا جای گرفت که امروز می تواند شاهد حمایت های 

این چنینی باشد؟ این درحالی است که در زمینه سازی برای شکل گیری و تأسیس رژیم، بریتانیا به 

عنوان قدرت وقت بین المللی نقشی اساسی داشت. اما با گذشت زمان، روابط این رژیم با آمریکا 

تقویت شد و عمال آمریکا به اصلی ترین متحد آن تبدیل شد. شناخت زمینه های شکل گیری و 

رسوخ نگاه حمایتی از رژیم صهیونیستی در ساختار آمریکا و بررسی روش های صهیونیستی برای 

جلب این حمایت می تواند به فهم پیچیدگی های این روابط بی حد و مرز کمک نماید. مروری 

تاریخی بر بسترها و زمینه های شکل گیری و تعریف رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از منافع 

ملی آمریکا این شناخت را کامل تر خواهد نمود. این مقاله می کوشد مهمترین عوامل راهیابی رژیم 

صهیونیستی به صدر فهرست منافع ملی آمریکا را مرور نماید.

الف( نگاه آمریکا به صهیونیسم پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی
ــی از  ــی آمریکای ــکار عموم ــناخت اف ــای ش ــود؛ مبن ــرزمین موع 1-س

فلســطین؛

ریشه شناخت آمریکایی ها از سرزمین فلسطین به ویژگی های مذهبی آن باز می گردد. 

فلسطین به دلیل پیوندهای عمیقش با آموزه های مسیحیت، برای آمریکایی ها مکانی مقدس بوده 

است. در نگاه آمریکایی های قرن نوزدهم، فلسطین سرزمینی بسیار مقدس و مذهبی و زادگاه مسیح 
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است که مدت مدیدی است در شرق “نامتمدن” و “غیرمسیحی” فراموش شده است. 

قرن نوزدهم همزمان با ظهور قدرت ایاالت متحده در عرصه جهانی بود. این ظهور و بروز 

در دو حوزه تمدنی و مذهبی هم نمود داشت. در آمریکا تفکر رایجی وجود داشت که خود را 

از یک طرف صاحب پیشرفت و کارآمدی و از سوی دیگر صاحب مذهب برتر می دید، و لذا 

خود را ملزم می دانست که شرق را با تمدن خود به پیشرفت نائل آورد. از این دیدگاه به عنوان 

“سرنوشت مقدر]۱[” در تاریخ قرن ۱۹ آمریکا تعبیر شده است. لذا با توجه به ویژگی های مذهبی 

سرزمین فلسطین، میسیونرهای پروتستان]۲[ در آن زمان وظیفه خود می دانستند که آنجا را از 

حیث مذهبی و عمرانی بازسازی کنند. همزمان با ظهور و گسترش ایده صهیونیسم مبنی بر لزوم 

بازگشت مجدد یهودیان به فلسطین، شاهد گرایش پروتستان های آمریکایی به یهودیان هستیم. 

چرا که تفسیری از انجیل، جمع شدن یهودیان در فلسطین را مقدمه بازگشت مسیح می داند. این 

دیدگاه ها مبتنی بر نادیده گرفتن اکثریت مسلمان فلسطینی و تنزل آن ها در حد غاصبانی بود که 

این سرزمین را تخریب کرده بودند.

2-فلســطین، کالیفرنیــای خاورمیانــه؛ تاکتیکی صهیونیســتی برای جلب 
حمایــت آمریکایی ها

در طول سال های پیش از تأسیس رژیم صهیونیستی، مقایسه جنبش صهیونیسم با پیشگامان 

آمریکایی یک تاکتیک اصلی برای جلب حمایت مسئولین و افکار عمومی آمریکا بود. بر این 

اساس، همانطور که مهاجرت اولیه انگلیسی ها به آمریکا منجر به تحول و توسعه آمریکا شد، 

صهیونیسم هم در حال تکرار این تجربه در فلسطین بود. این استدالل مبنای ادعایی است که از 
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۱۹۴8 به این سو مدام در حال تکرار است که رژیم صهیونیستی، تنها دموکراسی غرب آسیا است 

و این رژیم در حال گسترش ارزش های آمریکایی است.

3-مخالفت های وزارت خارجه آمریکا با صهیونیسم

نقیضی  و  سیاست های ضد  شاهد  فلسطین  و  صهیونیسم  قبال  در  متحده  ایاالت  مواضع 

در بازه ۱۹۱7 تا ۱۹۴8 است. این تضاد بیشتر در بین مواضع رئیس جمهور و مجلس با مواضع 

وزارت خارجه آشکار است. در نیمه اول دهه ۱۹۲۰، وزارت خارجه آمریکا نظر نامساعدی نسبت 

به صهیونیسم داشت. از دید وزارت خارجه آمریکا، صهیونیست های آمریکایی “مشکل ساز و 

مایه دردسر” تلقی می شدند.]۳[ گرچه تاریخ نگاران حامی صهیونیسم تالش کرده اند این دیدگاه 

اما  افرادی در آن بدانند،  وزارت خارجه را ناشی از گرایشات ضد یهودی و ضد صهیونیستی 

واقعیت آن است که هیچ دلیلی برای تلقی اینگونه وجود ندارد. بلکه در آن زمان مسأله “اقامتگاه 

ملی یهودیان” هیچ جایگاهی در فهرست منافع آمریکا نداشت، و از سوی دیگر یک ترس سنتی 

از دخالت در امور مستعمرات اروپا نیز وجود داشت.

خط تقابل صهیونیسم و وزارت خارجه تا زمان ریاست جمهوری ترومن ادامه داشت. رئیس 

دایره خاور نزدیک وزارت خارجه در ۱۹۴5 در گزارشی نوشت: »حمایت های شدید آمریکا از 

سیاست ایجاد کشوری یهودی در فلسطین، با سیاستی که کشور همیشه دنبال کرده، یعنی احترام 

به خواست اکثریت ساکنان بومی برای انتخاب حکومتشان، در تناقض است… ایاالت متحده 

اکنون در خاورمیانه از وجهه خوبی برخوردار است که دیگر قدرت ها فاقد آن هستند. ما این آبرو 

را از دست خواهیم داد.«]۴[
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در هنگام اجرای طرح تقسیم فلسطین در ۱۹۴8 نیز، وزارت خارجه مجددا مخالفت خود 

را با این طرح اعالم کرد. رئیس دایره خاورنزدیک وزارت خارجه اعالم داشت: »ما با این کار 

دوستان عرب مان را از دست می دهیم که جایگزین آن دشمنی دراز مدت آنان است.«]5[ از نظر 

کارشناسان مربوطه در وزارت خارجه، حمایت از بلندپروازی صهیونیست ها مغایر منافع ایاالت 

متحده بود. اما در نهایت این داشتن حمایت صهیونیست ها بود که برای رئیس جمهور ترومن 

مهم بود.

بعد از ۱۹۴8 که صهیونیست ها موفق شدند حمایت همه جانبه دولت ایاالت متحده را 

کسب کنند، به تدریج وزارت خارجه نیز موضع خود را تغییر داد و دیگر هرگز با سیاست خارجی 

هواداری از صهیونیست ها در غرب آسیا مخالفت نکرد.]6[ در واقع صهیونیست ها توانستند از 

طریق افکار عمومی، مفهوم منافع ملی در آمریکا را تا مرزهای فلسطین گسترش دهند.

4-مخالفت آمریکا با مهاجرت یهودیان اروپایی به این کشور

در دهه ۱۹۴۰، در حالی که شعله های جنگ جهانی دوم بر افروخته و اروپا شاهد ویرانگری 

نازیسم بود، قصه هولوکاست توانست به تقویت مواضع مجلس آمریکا و صهیونیست ها کمک 

کند. فعالیت شدید سازمان های صهیونیستی در آمریکا برای این که در این اوضاع و احوال کاری 

برای یهودیان بکنند، توانست فلسطین را به صورت مسأله داخلی آمریکا درآورد. اما در این سال ها 

به علت بحران عمیق اقتصادی دهه ۱۹۳۰ آمریکا، قوانین مهاجرت به آمریکا بسیار سختگیرانه بود. 

این مسأله باعث شد ایاالت متحده دروازه های خود را به سوی مهاجران یهودی ببندد.
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البته این سیاست در تقابل با خواست عمومی جامعه آمریکا هم نبود. در سال ۱۹۳8 که 

فشارها به یهودیان در آلمان زیاد شد، در یک نظرسنجی، 8۳ درصد از مردم آمریکا مخالفت 

خود را با افزایش سهمیه مهاجرت آوارگان اعالم کردند.]7[ واکنش صهیونیست ها هم تفاوت 

زیادی با دیگر آمریکایی ها نداشت. چرا که تالش برای تغییر سیاست های مهاجرتی آمریکا، از 

سویی می توانست موجب افزایش حس یهودی ستیزی در آمریکا شود، و از آن مهم تر، تالش های 

صهیونیسم برای ایجاد “وطن ملی یهود” در فلسطین را خنثی می نمود. ظاهرا راه حل آسان بود. 

فلسطین باید باری را بر دوش می کشید که آمریکایی ها از آن شانه خالی می کردند.

ب( واگرایی صهیونیست ها از بریتانیا

آنچه که به عنوان پیوند دهنده تاریخ تاسیس رژیم صهیونیستی با انگلیس مشهور شده 

است، اعالمیه جیمز بالفور وزیر خارجه انگلیس در ۱۹۱7 است که “ایجاد یک وطن ملی برای 

یهودیان در سرزمین فلسطین” را مورد توجه قرار داده بود. از دالیل صدور این بیانیه می توان به نیاز 

بریتانیا برای کسب حمایت سازمان ها و البی های یهودی در ایاالت متحده برای تسریع در ورود 

آمریکا به جنگ جهانی اول اشاره نمود. همانطور که وزیر مستعمرات بریتانیا در ۱۹۲۳ اشاره دارد 

که »اعالمیه بالفور یک تصمیم جنگی با هدف پیروزی نهایی متحدین بود.«]8[

توافق انگلیسی ها با صهیونیست ها، همزمان بود با توافقشان با عرب ها برای همپیمانی علیه 

امپراتوری عثمانی در ازای حمایت بریتانیا از تأسیس یک دولت مستقل عربی که مرزهای شرقی 

آن به ایران و مرزهای غربی آن به دریای مدیترانه و دریای سرخ محدود می شد. اما انگلیسی ها 
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زمانی که تصرف میراث سرزمینی عثمانی را شروع کردند، فلسطین را بخشی از دولت مستقل 

عربی به حساب نیاوردند. این سیاست دوگانه انگلیس در سال های بعد که به قیمومیت انگلیس در 

فلسطین هم منجر شد ادامه داشت.

قیمومیت، در واقع راه حلی بود که انگلیس و آمریکا را از وعده “خودمختاری” داده شده به 

عرب های تحت حاکمیت عثمانی خالص می کرد. وعده ای در زمان جنگ توانسته بود احساسات 

میلیون ها نفر از مردم را علیه عثمانی تحریک کند. در این زمان، موضع صهیونیسم، رضایت از 

کنترل بریتانیا بر فلسطیِن پس از جنگ بود.

اما در اواخر دهه ۱۹۲۰ شاهد واگرایی بین منافع بریتانیا و صهیونیسم هستیم. نمود این 

واگرایی از بحران اقتصادی حاکم بر فلسطین تحت قیمومیت انگلیس آغاز شد. گزارش بریتانیا 

این گزاره  یهودیان شامل  اقتصادی  ملل در خصوص وضعیت  قیمومیت سازمان  به کمیسیون 

بود که “وضعیت مالی یهودیان مهاجر رضایت بخش نیست و به این زودی ها هم نمی توانند 

پاسخگوی جمعیت رو به فزونی یهود باشند.”]۹[ همچنین حکومت بریتانیا اعالم کرد که “هدف 

نژاد و مذهب  از  نظر  فلسطین، صرف  با همه ساکنان  به رفتار یکسان  سیاست هایش معطوف 

است.”]۱۰[ این مواضع قطعا مورد رضایت صهیونیسم نبود.

ریشه این واگرایی را می توان در برداشت های متفاوت از اعالمیه بالفور و وضعیت نهایی 

فلسطین جستجو نمود. ابهام های عامدانه موجود در اعالمیه بالفور، به ویژه در خصوص وضعیت 

نهایی فلسطین، در ادامه سیاست های دوگانه بریتانیا قابل ارزیابی است. چه بسا بریتانیایی ها معتقد 

بودند که اعالمیه بالفور اجازه ایجاد یک اقامتگاه ملی برای یهودیان را در فلسطین داده به نحوی 
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که نهایتا بخشی دائمی از امپراتوری بریتانیا محسوب خواهد شد.

در آستانه جنگ دوم جهانی، و در حالی که فاشیسم در اروپا در حال ظهور بود، بریتانیا 

در وضعیتی تدافعی به سر می برد. آلمان و ایتالیا هم تبلیغات خود را برای برانگیختن احساسات 

ضد انگلیسی شروع کرده بودند. لذا بریتانیا به شدت نیازمند تقویت مواضع خود در غرب آسیا 

بود و برای این کار به مساعدت عرب ها در فلسطین، مصر، عراق و اردن نیازداشت. این مسائل 

باعث شد تا “گزارش سفید]۱۱[” مشهور برای دلجویی از عرب ها منتشر شود. گزارشی که بریتانیا 

در آن اظهار داشت »قصد تنظیم کنندگان قیمومیت که در آن مفاد اعالمیه بالفور گنجانده شده، 

نمی توانسته این باشد که فلسطین علی رغم میل مردم عرب آن به یک دولت یهودی تبدیل شود.« 

همچنین عالوه بر تعهد به تشکیل دولت فلسطینی ظرف ده سال، توقف مهاجرت یهودیان به 

فلسطین ظرف یک دوره 5 ساله نیز در این گزارش تضمین شده بود.]۱۲[ صهیونیست ها در این 

سال ها ناچار بودند از بریتانیا در مقابل نازیسم حمایت کنند. اما تا آنجا که توانستند مقابل این 

گزارش ایستادگی کردند.

در سال ۱۹۴7، بریتانیایی ها در فلسطین از طرف آمریکا و صهیونیست ها تحت فشار بودند. 

فشار صهیونیست ها برای اجرای طرح تقسیم و پایان قیمومیت بود. فشارهای آمریکا هم در حالی 

بود که حاضر نبود مسئولیتی در قبال عواقب اجرای طرح تقسیم بپذیرد. آمریکا تهدید کرده بود 

که در صورت خودداری بریتانیا برای حمایت از مهاجرت یهودیان به فلسطین، کمک های مالی 

و وام های آمریکا به بریتانیا متوقف خواهد شد.]۱۳[ در این بین فشار صهیونیست ها هم جنبه 

تروریستی علیه نیروهای انگلیسی به خود گرفت. این فشارها سر انجام باعث شد بریتانیا اعالم 

کند که قصد دارد مسئولیت فلسطین را به سازمان ملل واگذار نماید. وزیر خارجه وقت بریتانیا در 

هنگام بیان این خبر، مسئولیت این اقدام غیر قابل دفاع بریتانیا را بر عهده ترومن رئیس جمهور 
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آمریکا دانست و گفت: ” اگر مشکالت بین المللی، دستاویزی برای انتخابات داخلی ایاالت متحده 

باشد، من نمی توانم آن مشکل را حل کنم.”]۱۴[

نتیجه گیری

پس از جنگ جهانی دوم و همزمان با کاهش قدرت بریتانیا و نقش یابی آمریکا به عنوان 

یک قدرت بین المللی، شاهد آن هستیم که روابط صهیونیست ها با انگلیسـ  که نقش ویژه ای در 

زمینه سازی برای تأسیس رژیم صهیونیستی داشتـ  دچار تنش شده و از سوی دیگر سرمایه گذاری 

گروه های یهودی و صهیونیستی در راستای نفوذ به ساختار تصمیم گیری در آمریکا در حال 

شکوفایی و نتیجه دادن است. مشاهده نمودیم که اگر چه در ابتدا مخالفت هایی با حمایت های بی 

حد و مرز از صهیونیست ها در داخل آمریکا وجود داشت، اما آن ها به مدد در اختیار گرفتن افکار 

عمومی مردم آمریکا و تبلیغات سرانجام توانستند حمایت از رژیم صهیونیستی را به عنوان یکی از 

ارکان سیاست خارجی و منافع ملی ایاالت متحده جای دهند. اهمیت این موفقیت تا آن جا بوده 

که مطابق نقل قول معروف فتح ایاالت متحده مهم تر از فتح بیت المقدس خوانده شده است. به هر 

روی، می توان فهرستی از دالیل موفقیت گروه های صهیونیستی در آمریکا در این زمینه را تصور 

نمود. بخشی از این فهرست این گونه خواهد بود:

انگیزه های مذهبی پروتستان های مسیحی )چه مردم و چه سیاستمداران( در آمریکا برای 

حمایت از ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین به امید زمینه سازی برای بازگشت مسیح؛

انگیزه های تمدنی آمریکایی ها برای صدور فرهنگ و تمدن آمریکایی به سایر نقاط جهان 

که در ابتدا تحت عنوان هایی چون “امپریالیسم خیرخواهانه” از آن یاد می شد.
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توجه ویژه گروه های یهودیـ  صهیونیستی در آمریکا به مسأله افکار عمومی، تا جایی که 

شاید بتوان مهم ترین دلیل این موفقیت ها را نیز در این مسأله جستجو نمود.

پایگاه رأی یهودیان در آمریکا در ایالت های مهم و تأثیرگذار نیز یکی از اسباب این 

موفقیت بوده است. مالحظه نمودیم که در مقاطعی که مخالفت جدی در وزارت خارجه آمریکا 

در حمایت از ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین وجود داشت، توجه به انتخابات پیش رو و 

نیاز رئیس جمهور به حمایت یهودیان در انتخابات آتی، باعث شد در مواردی حتی وزارت خارجه 

از تصمیم گیری ها کنار گذاشته شود.

نقش ویژه سرمایه های یهودیان در آمریکا در این موفقیت ها تا امروز قابل مالحظه است. 

چرا که این سرمایه ها در ابعاد دیگر از جمله تقویت قدرت رسانه ای و همچنین کسب حمایت در 

فرایند انتخابات در امریکا نیز تأثیرگذار بوده است.

فعالیت های متمرکز، هدفمند، موثر و تشکیالتی باعث شده است در طول سال های قبل 

از تشکیل رژیم صهیونیستی و تاکنون، البی یهودیان در آمریکا از البی های عربی موفق تر عمل 

نمایند. در حالی که در همان سال ها شاهد فعالیت البی های عربی برای حمایت از فلسطینیان در 

آمریکا نیز بوده ایم. البته باید یادآوری کرد که جامعه آمریکایی های عرب تبار در طول سال های 

۱۹۱7 تا ۱۹۴8 فعالیت های زیادی در حمایت از فلسطین در امریکا داشته است، و بی نتیجه بودن 

این فعالیت ها به معنای کم اهمیت بودن آن ها از نظر تاریخی نیست.
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