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 تعاليبسمه 

 مقدمه 
 

 

لقه حو در عمل، شخص رئیس جمهور  نیست، اماسیاست خارجی کننده رئیس جمهور به تنهایی تعییناگرچه در آمریکا 

 ایهسازمانعالوه، رؤسای ای دارند؛ بهنقش و تأثیر قدرتمندانه ،خارجی و اجرای آنگذاری سیاستش درخصوص مشاوران

ادها دیگر نه و کابینه، شورای امنیت ملی، جامعه اطالعاتیسایر اعضای  و وزارت دفاع، وزارت امور خارجهمتشکل از اجرایی 

رسیم و ت شوند، در هدایتمنصوب می س جمهوررئیآمریکا یعنی  ترین مقام سیاسیعالیهای ذیربط، که از سوی و سازمان

به  ،المللبین عرصهبر  آثاریآمریکا خارجی  سیاستسیاست خارجی آمریکا دارای باالترین درجه هستند. نظر به اینکه 

در  مخالفانش یا متحدانرئیس جمهور بعدی آمریکا در قبال  مواضع، فهم داشتخواهد خصوص در حوزه غرب آسیا 

 .منطقه، ضروری است

اول دنیای  بلکه مسئله ،اول فلسطین جزو مسائل درجه مسئله"اند: گونه که رهبر معظم انقالب فرمودهاز سوی دیگر، همان

ای که امروز برای شجاعانه رویارویی گر فلسطین در این صحنهماست. ا سرنوشت فلسطین، سرنوشت همه ... اسالم است

ذلّت  دنیای اسالم است؛ اما هرچه رنج آن ملت ادامه پیدا کند، مایه ه است، موّفق شود، موفقیت همهخود به وجود آورد

های بر این اساس، هر تحولی که بر تقویت یا تضعیف جایگاه فلسطین و فلسطینیان در سرزمین؛ 1"ست....روزافزون دنیای اسالم ا

و جمهوری اسالمی ایران دارای اهمیت است. به همین سبب در نوشتار حاضر اشغالی یا در منطقه اثر بگذارد، برای جهان اسالم 

ها و مواضع دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در خصوص مسئله فلسطین و رژیم تالش شده است تا دیدگاه

 صهیونیستی مطالعه شود.

ه، شدحل و فصل موضوع فلسطین پیشنهاد می های به اصطالح صلحی که برای، در تمامی طرح1993سال  ازنظر به اینکه 

نشین و موضوع تشکیل دولت های یهودیالمقدس، شهرکهمواره چهار مسئله بنیادین بازگشت آوارگان، وضعیت بیت

ها و مواضع ترامپ و بایدن در ، در پژوهش حاضر دیدگاه2مستقل فلسطینی، پای ثابت تمامی مذاکرات سازش بوده است

 اند.مورد بررسی قرار گرفتهباب این مسائل 

-های پیشین و گزارشهای کارشناسان، پژوهشها و دیدگاهمقاالت، تحلیلاین پژوهش به روش اسنادی تهیه و اطالعات آن از 

 .های خبری تحلیلی معتبر داخلی و خارجی برگرفته شده استهای رسمی و پایگاهها و خبرهای مندرج در روزنامه
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 2020ندیداهای انتخابات سوم نوامبر مختصری در باب کا 

که به معاونت ریاست جمهوری آمریکا  2009آغاز کرد. او تا سال  سنای آمریکافعالیت خود را در  1973سال  «جو بایدن» -1

 ترین سناتور تاریخ این ایالتپرسابقهو  عهده داشت را در سنای آمریکا بر «رادالو»سال نمایندگی ایالت  3۶به مدت رسید، 

 سنای آمریکا را در دست داشتهشت سال ریاست کمیته قضایی  وخارجی  روابطریاست کمیته  او حدود چهار سال .1بود

 .رب فراوانی از عملکرد تشکیالت دولت فدرال دارداتج درت در آمریکا،های باالی هرم قدر ردهحضور سابقه چند دهه با و 

وست پی «پنسیلوانیا»به هیئت علمی دانشگاه  ،«باراک اوباما» معاونت ریاست جمهوری اندورو اتمام  201۶بایدن پس از سال 

  .2معرفی شد« استاد کرسی بنجامین فرانکلین در اعمال ریاست جمهوری»عنوان و به

آمده  3«استیو اسرائیل»مواضع و رویکرد جو بایدن در قبال رژیم صهیونیستی، به گویاترین وجه ممکن در سخنان 

خیر أتاو مثل ترامپ دردسر بیافتد،  بهوقتی اسرائیل  ... ندتواند روی کمک جو بایدن حساب کاسرائیل همیشه می...."است:

  4"... شد و کار درست را انجام خواهد دادخواهد سرعت وارد عمل به  یت نخواهد کرد، بلکهئیا تو

 نامهشناس آمریکا، در 201۶رئیس جمهور کنونی آمریکا، تا پیش از حضور رسمی در کارزار انتخاباتی « دونالد ترامپ» -2

های چهره، از امالک و مستغالتساخت و ساز و صنعت نداشت، اما در  دولتی و حکومتی سابقه فعالیت گونههیچ خود کاری

تر از ، در حالی که آراء مردمی او حدود سه میلیون کم201۶سال  نوامبر. اما در هشتم شدآمریکا محسوب می معروف

چهل و پنجمین رئیس به عنوان  «کلینتونهیالری »رأی  232رأی الکترال در برابر  30۶کسب  رقیب دموکرات بود، با

که هیچ ترامپ  ت خارجیسیاس رویکرد بینیپیش یا بررسی، 201۶ی رسید. شاید تا قبل از سال پیروزبه  جمهور آمریکا

ود ب شده در سیاست آمریکا های سیاسی شناختهو شعارهایش فراتر از چارچوب سخنان ،نداشت سیاست عالم در ایابقهس

نمود، اما میکار بسیار دشواری ، دچار تحوالت عمیق و بعضاً متناقض شده بود، در گذر زماناش سیاسیی هاگرایش و

یاست خارجی ترامپ وجود ندارد، به امروز دیگر این بررسی اصالً کار دشواری نیست و هیچ ابهامی درباره رویکردهای س

ولین ا درروزی در انتخابات پس از پی ترامپخصوص وقتی که اسم رژیم صهیونیستی و منطقه غرب آسیا در میان باشد. 

 واشنگتنصددم تا پیوند ناگسستنی میان  در. من من عاشق اسرائیل هستم"خطاب به رژیم صهیونیستی گفت:  پیام خود

  .5"تهاسای از امید برای بسیاری از انسانکراسی خاورمیانه است و مانند بارقهورا تقویت کنم. اسرائیل تنها دم آویوو تل

 

 

 

                                                           
 (2/11/1387. بی.بی.سی؛ )1
 (1/۶/1399. خبرگزاری آنا؛ )2
به مدت چهار و رئیس فراکسیون حزب دموکرات در کنگره سال  1۶به مدت در مجلس نمایندگان آمریکا ، نماینده سابق ایالت نیویورک یهودیسیاستمدار . 3

 سال
 (9/5/1399؛ )«جو بایدن نماینده اسرائیل است». برای مطالعه بیشتر رجوع شود به خبرگزاری فارس؛ 4
 (23/8/1395. روزنامه تعادل، )5
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 1های کلی رویکرد دونالد ترامپ به مسئله فلسطینویژگی       

 

ترامپ در کاخ سفید، یک رشته اقدامات او درباره موضوعات مبنایی مرتبط با مسئله فلسطین پس از آغاز زمامداری دونالد 

ای هالمقدس، شناسایی قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی، منضم دانستن شهرکآویو به بیت)انتقال سفارت آمریکا از تل

تعطیل کردن دفتر ساف در واشنگتن، به  ها به آنروا،یهودی نشین کرانه باختری به اراضی اشغالی، دستور قطع کمک

داد که رئیس رسمیت شناختن الحاق جوالن به اراضی اشغالی و ...(، آن هم قبل از اعالم رسمی مفاد معامله قرن، نشان می

جهان اسالم، رویکردی کاماًل متفاوت از اسالف خود در پیش گرفته  ایهفت دههجمهور آمریکا برای پایان دادن به بحران 

پوشی از تمام حقوق چشمجانبه و با توان گفت ترامپ عزم خود را جزم کرده تا به صورت کاماًل یکاست. در یک کالم می

 ساله منطقه را خاتمه دهد. 70پرونده مناقشه  ها،فلسطینی

گری، در تمامی مذاکرات سازش، حق و حقوق فلسطینیان طرفی و نقاب میانجیت بیاگر رؤسای جمهور قبلی آمریکا با ژس

گیرد و در هیچ تصمیم و توافقی حتی حضور فیزیکی ها را نادیده میکردند، ترامپ اساساً موجودیت فلسطینیرا پایمال می

 داند.آنها را هم الزم نمی

تفاوت بارز دوره ترامپ با دوران ماقبل او،  از رژیم صهیونیستی:داری علنی گرانه آمریکا و جانبختم نقش میانجی -1

ی ها است. رؤسای جمهور قبلدارانه محض به نفع صهیونیستگرانه آمریکا و اتخاذ رویکرد جانبپایان دادن به نقش میانجی

ه ی که باید با هم بشناختند: یک طرف فلسطینی و یک طرف اسرائیلآمریکا، حداقل در ظاهر برای این دعوا دو طرف می

بعد ن به از ایکرد؛ خواست توافق کند، باید تا حاال میتوافق برسند. اما ترامپ بر این باور است که طرف فلسطینی اگر می

 ها طرف صحبت نیستند. در هیچ یک از اتفاقاتی که در منطقه در حال وقوع است، اساسًا فلسطینی

                                                           
 1398کارشناس و دبیر سابق کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین؛ خرداد « انشاهیعلیرضا سلط»نشست تخصصی با حضور آقای دکتر . 1

داری علنی از رژیم صهیونیستیگرانه آمریکا و جانبختم نقش میانجی-1

ی رژیههم هههابههه کههارگیری زور بههرای وادار کههردن طههرب فلسههطینی بههه پههذیرش خواسههته-2
صهیونیستی

المللیهای سازمان ملل و هنجارهای بینرد تمامی قطعنامه-3

اجبار کشورهای عربی به آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی-۴



 

5 

 

ویژگی دوم دولت ترامپ  ی رژیم صهیونیستی:هافلسطینی به پذیرش خواسته به کارگیری زور برای وادار کردن طرف -2

گوید: اگر حق و حقوق اسرائیل پذیرفته شد که هیچ، وگرنه، با زور شما را وادار به تحقق اهداف از طریق زور است؛ او می

 کنیم. پذیرش می

ای را که در شورای ترامپ هیچ قطعنامه المللی:و هنجارهای بینمتحد های سازمان ملل رد تمامی قطعنامه -۳

، 242های امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی صادر شده باشد، قبول ندارد. کما اینکه قطعنامه

( و)یونسک سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحدکه پس از آنو ... را زیر پا گذاشت؛ حتی  1947طرح تقسیم 

یت به ماه هاصهیونیستوجوب پایبندی ای صادر کرد که در آن بر قطعنامه صهیونیستی رژیم ، علیه139۶مهرماه  2۶در 

تأکید شده بود، رژیم صهیونیستی در اعتراض به  عنوان پایگاه اسالمی مقدستاریخی و میراث فرهنگی مسجداالقصی به

 .1حمایت از این رژیم از یونسکو بیرون آمد و آمریکا نیز دراین قطعنامه از یونسکو خارج شد 

گوید: اگر تاکنون کشورهای عربی در : ترامپ میاجبار کشورهای عربی به آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی -۴

بعد باید این همراهی علنی باشد تا در مقابل جبهه مقاومت از این به کردند، ها کمک میخفا و پشت پرده به صهیونیست

اهلل، حماس، جهاد اسالمی( اعراب نیز دقیقاً سمت و سوی خود مرزها و عناصرش مشخص هستند )ایران، سوریه، حزبکه 

زدند، اما در خفا به ها دم میرا مشخص کنند. تا پیش از این اعراب به ظاهر از آزادی فلسطین و اعاده حقوق فلسطینی

 مناسبات علنی و عیان باشد.خواهد این کردند. اما ترامپ میاشغالگران کمک می

  های دونالد ترامپ نسبت به موضوع فلسطین؛ تجلی دیدگاه«معامله قرن»طرح 

 
، پایان دهد و رژیم صهیونیستی سال جدال فلسطین 70بیش از که ظاهراً قرار است به طرح به اصطالح صلح معامله قرن، 

«. سیلی قرن»نامد و طرف مقابل )محمود عباس( می« قرنفرصت »گونه است که یک طرف دعوا )نتانیاهو( آن را آن

، فرستاده ویژه آمریکا در امور «بلتجیسون گرین»، دونالد ترامپیهودی  ، داماد«جرد کوشنر» اصلی این طرح رانمعما

 نکته قابل توجه این است که هر سه نفر صهیونیست هستند و اراضی اشغالی، سفیر آمریکا در «دیوید فریدمن»خاورمیانه و 

 .2"محتوای این طرح هرچه باشد، به نفع اسرائیل است" که بود بارها گفتهپیش از رونمایی از مفاد طرح، نتانیاهو  هستند.

                                                           
 .از یونسکو خارج شدند 2018پایان سال  و رژیم صهیونیستی در آمریکا .1

 (14/2/1398. بی.بی.سی؛ )2

پایتختی شهر قدس-1

راهکار دو کشور برای دو ملت-2

نشینهای یهودیکرانه باختری و شهرک-3

حق بازگشت آوارگان فلسطینی-4



 

۶ 

 

است؛  طرحاحی طرترین اصل در ترسیم یک برنامه صلح، حضور و توافق دو طرف مناقشه، در تمامی مراحل اولین و ابتدایی

 ای تنظیم شده که گوییمفاد آن به گونهاساساً بدون حضور طرف فلسطینی ترسیم و نهایی شده است؛ معامله قرن  اما

منطقاً هر طرح صلحی مستلزم حضور دو طرف دعوا بر سر میز مذاکره و . طرف صهیونیستی به تنهایی آن را نوشته است

صلح  هایمعامله قرن، پرونده مفتوح موضوعات بنیادین و کلیدی که در طرح تبادل امتیازاتی از سوی طرفین است، اما در

 ، اینجا صد در صد به نفع رژیم صهیونیستی مختومه شده است.1پیشین، موکول به مذاکرات نهایی بین طرفین شده بود

ند، گرفتها در نظر میسهم حداقلی برای فلسطینیو کردند میظاهر مالحظاتی را رعایت آمریکا، به رؤسای جمهور قبلی 

 حتی به تمامی مقررات پیمان اسلو متعهد است و که-خودگردان  های حکومتترین خواستهکمبه  طراحان معامله قرناما 

رح معامله ط بند بند گیرند.نهند و به کل آنها را نادیده می، وقعی نمی-همکاری امنیتی دارد اههاست که با صهیونیستسال

ز برای مثال یکی اکه امتیازی به فلسطینیان بدهد.  آن نیستها است و هیچ بندی در سود صهیونیستبه تماماً قرن 

در  ،حاکم بودند فلسطین درصد سرزمین 100بر که زمانی فلسطینیان  های معامله قرن در صورت اجرا این است:خروجی

بعد در درصد کاهش یافت.  44به شان سهم ،شورای امنیت 181 قطعنامه اساس بر، پس از جنگ جهانی دوم 1947سال 

م الدرصد اع 22ای سهم فلسطین را ن ملل در قطعنامهسازمامیان اعراب و اسرائیل، روزه  شش جنگو پس از  19۶7سال 

گذارد و کرده زیر پا می درصد اراضی قطعنامه سازمان ملل که آمریکا هم آن را تأیید 22حتی  اما طرح معامله قرنکرد. 

   .2دهددرصد کاهش می 15سطین را به سهم فل

ای بیانیه طی، کرداو را همراهی می« بنیامین نتانیاهو»در حالی که (، 1398)هشتم بهمن  2020ژانویه  28 در تاریخ ترامپ

این پروژه آنقدر غیر منطقی و ظالمانه است که صدای دوستان رژیم رونمایی کرد. « معامله قرن»از طرح به اصطالح صلح 

 .3صهیونیستی را هم درآورده است

یک طرح صلح نیازمند آن است که دو طرف کنار یکدیگر " در اظهار نظری درباره معامله قرن گفته است:، جو بایدن

تر کند. من تواند رسیدن به صلح را سختکاری سیاسی است که میاین یک شیرین ... (با یکدیگر مذاکره کنند)ند نبنشی

 ."تام. این )معامله قرن( راهش نیسبرای توسعه امنیت و حیات یهود و اسرائیل دموکراتیک کردهعمرم را صرف کار 

خواه باشد؛ اگر هم ها اعم از دموکرات یا جمهوریجانبه آمریکاییکامالً بدیهی است که معامله قرن، در کنف حمایت همه

ه مفاد ظالمانه طرح یا برای حمایت از حقوق رسد، قطعاً مربوط بدر این میان صداهای ضعیف مخالفی به گوش می

هایی درباره نامناسب بودن زمان یا نحوه اجرا یا ناظر بر اهداف و مقاصد حزبی و فلسطینیان نیست، بلکه ناشی از نگرانی

 سیاسی داخلی است.

 

                                                           
 ترسیم مرزها، وضعیت بیت المقدس، موضوع آوارگان و تعیین ترتیبات امنیتی  .1
 (13/11/1398؛ )11حمایت؛ صروزنامه  .2
د در که باینامید ای نظام سیاسی نژادپرستانه وکننده آپارتاید بزرگ  احیا را معامله قرنمربوط به سیاست خارجی ایاالت متحده، « موندو وایس» سایت. 3

 (30/11/1398مورخ ) RI.27040های خبری؛ برای اطالعات بیشتر رجوع شود به پژوهش ماند.دان تاریخ باقی میزباله
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 پایتختی شهر قدس -1

ویو آخانه آمریکا از تلبعد از آن، انتقال سفارت های ترامپ چه قبل از پیروزی در انتخابات و چهیکی از وعده ترامپ: -الف

 فلسطین در کشور این سفارت دستورالعمل انتقال، 139۶او به وعده خود عمل و در آذرماه سال به قدس اشغالی بود؛ 

، سفارت آمریکا در شهر قدس رسماً افتتاح شد. این 1397و در اردیبهشت  کرد امضا را المقدسبیت به آویوتل از اشغالی،

 قطعنامه تقسیم فلسطیناز جمله های سازمان ملل و قطعنامهالمللی های بیننقض تمامی معاهدات و توافقنامهعمل ترامپ 

رؤسای جمهور قبلی آمریکا این اقدامی بود که هیچ یک از . 1( بود19۶7نوامبر 22) 242 قطعنامهو  (1947نوامبر 29)

گیری جهان اسالم درباره قدس دادند، اما در مرحله اجرا، به لزوم مذاکره و تصمیمهایی مینکرده بودند؛ آنها هرچند وعده

 .2کردنداذعان می

دهم  روز بود، المقدسبیت به آویو تل از آمریکا سفارت انتقال ترامپ برای تصمیم مخالفان از او هرچندبایدن:  -ب

که در صورت پیروزی در انتخابات، سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی همچنان در  کرد اعالم صراحت به 1399اردیبهشت 

حت آن شرایط صورت ت نباید 3«اورشلیم» به سفارت انتقال"او در این زمینه گفته است:  .ماند خواهد باقی المقدسبیت

ا شد تا برای کسب امتیازات مهم در راستای صلح به متر انجام میتوافقی بزرگگرفت، بلکه باید در شرایط دستیابی به می

 4."گردانمبرنمی آویوتل کمک کند. اما حال این اتفاق افتاده است و من مکان سفارت را به

 ت.ت به فلسطینیان اسادر قدس برای ارائه خدم آمریکاگری خواستار گشایش کنسول گفتنی است بایدن

 دو کشور برای دو ملتراهکار  -2

برای اولین مرتبه از زمان آغاز ریاستتت جمهوری ترامپ به آمریکا ستتفر و در کاخ ستتفید با او  وقتی نتانیاهوترامپ:  -الف

سان از آن به، ترامپ 5دیدار و گفتگو کرد شنا سخنی گفت که کار شترک خبری پس از این دیدار،  عنوان در کنفرانس م

ضع آمریکا سبت به حل بحران فلسطین و رژیم صهیونیستی یاد می نقطه عطفی در موا س؛ او ۶کنندن در  یالؤدر پاسخ به 

کنم و هر کدام را که هر دو را بررستتتی می «یک دولتی»و « دو دولتی»من دارم راهکار "مورد راه حل این بحران گفت: 

. "تر استکه راهکار دو دولتی سادهکردم برای مدتی فکر می"او همچنین گفت: . "طرف دوست داشته باشند، دوست دارم

هدف " :اعالم کرد (که خواستتتت نامش فاش نشتتتود)رتبه دولت جدید آمریکا یک مستتتئول عالیبعد از اظهارات ترامپ 

. 7"رچه از هر طریق دیگ ،چه از طریق راه حل دو کشوری ،ها و فلسطینیان استواشنگتن دستیابی به صلح میان اسرائیلی

دولت دونالد ترامپ همچنان از راه "کرد که  ادعا نیز آمریکا در ستازمان مللوقت ستفیر  «نیکی هیلی» یک روز بعد از آن

غیر  طرق به مناقشتتته حل برای ترامپ که کرد تأکید حال عین دراما  ،کندحمایت می «دو کشتتتور برای دو ملت»حل 

 .8"کندمی هم فکر متعارف

                                                           
   RI- 22673های خبری؛. پژوهش1
 1398کارشناس و دبیر سابق کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین؛ خرداد « علیرضا سلطانشاهی»نشست تخصصی با حضور آقای دکتر . 2
 المقدس. بیت3
 (11/2/1399؛ )به نقل از بلومبرگخبرگزاری مهر . 4
 1395بهمن  2۶. 5
 (28/11/1395)ق ایران در سازمان ملل؛ بی.بی.سی؛ منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون آمریکا و نماینده اسب. ۶
 (27/11/1395. خبرگزاری ایسنا، )7
 (29/11/1395. بی.بی.سی فارسی، )8
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شکیل کشور مستقل فلسطینی در رویکردهای او اگرچه بعدها طرح معامله قرن ترامپ، و دیگر  اقدامات او ثابت کرد که ت

 و مشاورانش اساساً جایگاهی ندارد.

او در یک سخنرانی ضمن اعالم حمایت از راهکار دو دولتی برای پایان دادن به مناقشات فلسطین و رژیم  بایدن: -ب

زمان حفظ هویت یهودی و مدت اسرائیل و همامنیت طوالنیاین راهکار، تنها مسیر برای تأمین "صهیونیستی، تأکید کرد: 

ها نیز دولتی برای خودشان داشته دموکراتیک اسرائیل است؛ همچنین تنها راه برای مطمئن شدن از این است که فلسطینی

 انجام اریک که کند وارد فشار آویوتل که واشنگتن باید به بود ای اعالم کردهبا انتشار بیانیهاو پیش از این نیز  1."باشند

 مسئله در هااولویت از یکی بایدن، باوربه  .2بیافتد خطر به فلسطین درباره «ملل سازمان دولتی دو» طرح اجرای تا نشود

لل باشد تا برای به خطر انداختن طرح سازمان م آویوتلو فشار بر  هافلسطینی با گفتگو سرگیری از باید فلسطین صلح

 .3اقدامی انجام ندهد« طرح دو دولتی»موسوم به 

 نشینهای یهودیکرانه باختری و شهرک -3

ها در سازیشهرک)به سبب تداوم  شورای امنیت سازمان مللدر  اسرائیلمحکومیت  تصویب قطعنامهپس از  ترامپ: -الف

ترامپ صراحتاً گفت هنگامی که به کاخ سفید برسد اوضاع را به  ،4وتوی آن از سوی آمریکا( و عدم های اشغالیسرزمین

 دامیاقاو حتی در ها دیگر در سازمان ملل تریبونی نخواهند داشت. کلی دگرگون خواهد کرد؛ او همچنین گفت فلسطینی

 .5آن را وتو کند ا خواستگیری برای این قطعنامه به طور علنی و عمومی از اوبامیأنامعمول، پیش از ر

های یهودی نشین در کرانه توانند تمام شهرک، به نتانیاهو چراغ سبزی نشان داد، مبنی بر اینکه می1398ترامپ در سال 

باید شورای امنیت، رژیم صهیونیستی نمی 242که طبق قطعنامه های اشغالی ملحق کنند؛ در حالیباختری را به سرزمین

« برکات»، 201۶در انتخابات  از اعالم خبر پیروزی ترامپ بعد. جالب است بدانیم ۶کردسازی میشهرکدر کرانه باختری 

 .7نشین جدید در قدس خبر دادواحد صهیونیست 7100از آغاز روند صدور مجوز و ساخت  شهردار قدس اشغالی سریعاً

 اند، چون ناقضغیرقانونی کرانه باختریی یهودی نشین در هاگویند که شهرکبیشتر کشورهای عضو سازمان ملل می

، دونالد ترامپ اعالم کرد که آمریکا 2019در ماه نوامبر سال اما  .های اشغالی هستندالمللی حاکم بر سرزمینقوانین بین

بر رژیم صهیونیستی گسترش حاکمیت اساساً طرح  .8دآورالمللی به شمار نمیها را مغایر قوانین بیندیگر این شهرک

  است. «معامله قرن»های اصلی پروژه ، یکی از مؤلفههایی از کرانه باختریبخش

ای هها و محکومیتدر تابستان اخیر، در آستانه اجرای طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی، و زمانی که موج مخالفت

مشاور رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که  «کلین کانوی»جهانی نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی شدت یافته بود، 

                                                           
 (21/۶/1399؛ )پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین. 1
 (18/2/1399. خبرگزاری مهر؛ )2
 همان. 3
 و در زمان ریاست جمهوری اوباما 1395ماه سال . دی4
 (4/10/1395). بی.بی.سی فارسی، 5
 1398کارشناس و دبیر سابق کمیته حمایت از انقالب اسالمی مردم فلسطین؛ خرداد « علیرضا سلطانشاهی»نشست تخصصی با حضور آقای دکتر . ۶

 (4/9/1395)خبرگزاری مهر،  .7
 (18/11/1398)بی.بی.سی؛  .8
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. البته هنوز این بیانیه 1دکنای در رابطه با طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری صادر میترامپ به زودی بیانیه

باره اعمال در ،اسرائیل به تنهایی"که  ه بوداعالم کرد پیشتر، وزیر امور خارجه آمریکا، «مایک پومپئو»صادر نشده است اما 

 .2"تهایی از کرانه غربی رود اردن تصمیم خواهد گرفحاکمیت ملی خود بر بخش

در پیامی ویدئویی برای کنفرانس ساالنه البی صهیونیستی موسوم به « جو بایدن»، 1398در اسفند سال  بایدن: -ب

های جدید کرانه باختری رود اردن و طرححاق ال در خصوص هشدار داد: اقدامات اسرائیل« کمیته روابط آمریکا و اسرائیل»

 هایمعتقدم اسرائیل باید به تهدیدات الحاق و فعالیت"او گفته است:  .3شد خواهد فلسطین ، مانع تشکیل کشورسازیشهرک

این اقدامات هرگونه امید برای  ... سازی، نظیر اعالم احداث هزاران واحد مسکونی )در کرانه باختری( خاتمه دهدشهرک

ت کاهد و حمایهای دموکراتیک اسرائیل بیش از پیش میبرد و صادقانه بگویم، این تحرکات از ارزشصلح را از بین می

  4"د.کنها از اسرائیل، به خصوص در میان جوانان را در هر دو حزب سیاسی، تضعیف میآمریکایی

به و آویتلاز اهرم کمک مالی برای اجبار اما لف است، با الحاق کرانه باختری به خاک اسرائیل مخا بایدن اعالم کرده اگرچه

 .5درعایت حقوق بشر استفاده نخواهد کر

درصدی کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی شده اشغال سیو ها توسعه شهرک جالب آنکه بایدن اگرچه خواستار توقف

 .۶"چیز خوبی توصیف کرده بود که االن روی میز نیست"بود، اما آن را 

 حق بازگشت آوارگان فلسطینی -4

« وپورتوریک»صورت پیروزی در انتخابات، جزیره  اعالم کرده بود در خود انتخاباتی در دور اول مبارزات ترامپ ترامپ: -الف

. بعدها نیز، 7پوشی آنها از فلسطین باشدشود تا جبران چشمبه پناهندگان فلسطینی داده می کارائیبالجزایر مجمع واقع در

 . 8خبرهایی درباره فشار آمریکا بر مصر، سودان و ... برای اسکان آوارگان فلسطینی منتشر شد

از بازگشت آوارگان ممانعت  رونمایی شد، مشخص شد که یکی از مفاد اصلی آن،ترامپ  معامله قرنطرح هنگامی که از 

له ئسم در طرح معامله قرن،ت. اس ستیرژیم صهیونیراست افراطی به سرزمین مادری و تحقق مطالبه جریان فلسطینی 

 معامله قرنتوانند برای آوارگانی که می مقرر استو  رفتهبه محاق  19۶7و حتی  1948بازگشت آوارگان به مرزهای 

ها به ، با دستور ترامپ ارسال کمک2018گفتنی است از سال  .9به صحرای سینا منتقل شوند ،مشکالتی را ایجاد کنند

  ، متوقف شد. 10«آنروا»موسوم به  رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک آژانس امداد

                                                           
 (۶/4/1399. خبرگزاری ایسنا؛ )1
 (5/4/1399. بی.بی.سی؛ )2
 (12/12/1398. خبرگزاری ایران پرس؛ )3
 (11/2/1399. پرتال فرهنگی راسخون؛ )4
 (11/4/1399. خبرگزاری مشرق؛ )5
 (21/۶/1399. پایگاه خبری تحلیلی قدس آنالین؛ )۶
  (4/9/1395، )کارشناس حوزه فلسطین و صهیونیسم شناسی« عربعلیرضا »دکتر  مصاحبه با . خبرگزاری مهر،7

 (۶/7/1399. خبرگزاری ایسنا؛ )8
 ( 25/۶/1397کارشناس مسائل منطقه؛ )« زادهحسن هانی». گفتگوی دیپلماسی ایرانی با دکتر 9

10. (UNRWA) 
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مایت ح و فلسطیندولت روابط دیپلماتیک با  هممتعهد شده است که در صورت پیروزی در انتخابات،  بایدنبایدن:  -ب

امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان  آمریکا به آژانس هایکمکو هم  را از سر گیرد، خودگردانمالی از تشکیالت 

از  گاه تأکید یا اعالم موضعی. اما درباره حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین اصلی فلسطین هیچ1فلسطینی را برقرار سازد

 سوی بایدن دیده نشده است.

 بندیجمع 

امنیت دوستان و متحدان  2(2001فوریه  )منتشر شده در پانزدهم« 21سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن »در 

ای ترین محور استراتژی خاورمیانه؛ بر همین اساس، مهم3ایاالت متحده قرار گرفته است« منافع حیاتی»آمریکا در رده 

 .  4آمریکا حفظ و تأمین امنیت پایدار اسرائیل است

افع و رفاه ، به تأمین منستی در اراضی اشغالیصهیونی جالب است بدانیم که دولتمردان آمریکا حتی پیش از تشکیل دولت

که امنیت رژیم  در ایاالت متحده وجود نداشتهرئیس جمهوری گاه دولت یا ؛ در واقع هیچ5اندها ملتزم بودهصهیونیست

نوان شریک عموجودیت، امنیت و منافع رژیم صهیونیستی به ی؛ بهتر بگوییم حفظ و ارتقاصهیونیستی را تضمین نکند

، های انتخاباتیاولین تعهداتی است که کاندیداهای ریاست جمهوری هر دو حزب اصلی، در رقابت واستراتژیک آمریکا، جز

 دهند.التزام خود را به آن مورد تأکید قرار می

حدود له ماین مسئاساساً و دفاع از این امنیت متعهد هستند.  رژیم صهیونیستیها به صورت عمیق به حفظ امنیت آمریکایی

 .۶شودمیکار آمریکا مربوط سای جمهور آمریکا نیست و به ساخت محافظهؤبه ر

با رفتن یک رئیس جمهوری از کاخ سفید یا آمدن رئیس جمهور های راهبردی آمریکا اولویت و های بنیادیسیاستگاه هیچ

رده ک تغییراتی آمریکا سیاسی زبان و بیان ای به فراخور شرایط روز، شیوههر دوره ؛ شاید دردچار تغییر نخواهد شدجدید، 

های سیاست خارجی آمریکا متشکل از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نسبت به فلسطین، همیشه گیریجهت باشد.

نظر ر د رژیم صهیونیستیای را به نفع جانبدارانه هایها دنبال کرده و سیاستای را نسبت به فلسطینیرویکرد ناعادالنه

ت ریاسانداز های کلینتون و اوباما ناامید شده بودند، چشمگونه که امیدهای رهبری فلسطین به دولتهمان. استداشته 

 کند. ، افق روشنی پیش روی آرمان فلسطین ترسیم نمیجمهوری احتمالی جو بایدن نیز

خواه نظر واحدی و جمهوری آید، هر دو حزب دموکراتبه میان می منافع و امنیت رژیم صهیونیستیاز  سخنزمانی که 

برآیند اساسی سیاست ایاالت متحده همان که هست "گفت:  1974گونه که هنری کیسینجر در سال . همانخواهند داشت

 ."بردکند که چه کسی انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده را میفرقی نمی ؛باقی خواهد ماند

                                                           
 (9/۶/1399های خبری شیعه )شفقنا(؛ ). پایگاه همکاری1
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