البی اسرائیل و فرایند سیاستسازی خارجی ایاالت متحده آمریکا در قبال
ایران2013 – 2009 :

امیر فاطمی نیا

چکیده

1

البی اسرائیل یکی از مهمترین و بانفوذترین عوامل تأثیرگذار در شکلدهی سیاست خارجی ایاالت

متحده آمریکا به شمار میرود که تأثیر گستردهای بر نهادهای تصمیمسااز ایان ک اور داشاته و

بخش های قابل توجهی از قانونگذاری تا اجرا و نظارت بر آن ،توسط همین شبکه قدرت و ثاروت
انجام میگیرد که صاحبان شرکتهای البی و اتاقهای تولید فکار و محتاوا هساتود و ورود باه
نهادهای حکومتی ایاالت متحده جز با تمکین در برابر این شبکه تقریبا امکانپذیر نیسات ساوال

اصلی این پژوهش این است که البی اسرائیل در فرآیواد سیاستساازی خاارجی ایااالت متحاده

آمریکا در قبال ایران چه نق ی ایفا میکود؟ پاسخ احتمالی این است که البی اسارائیل باه شادت

میکوشد بر هر سیاستی که به نوعی بر موافع رژیم صهیونیستی اثر میگذارد موثر واقع شاود ،اماا
این قدرت نامحدود نیست قدرت تأثیرگذاری البی اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا نسابت باه
ایران به نحوه و میزان حضور مستقیم البی اسرائیل در ساختار سیاسی آمریکا ،اهمیت موضاو یاا
تهدید مورد نظر از سوی ایران علیه موافع اسرائیل و شرایط زمانی موضو به لحاظ موقعیت جهاانی

آمریکا و همچوین موقعیت موطقهای جمهوری اسالمی ایران بستگی دارد

واژگان کلیدی :البی اسرائیل ،سیاست خااجیی ،یهوایجا اسا ای انارای ،انااال اتحاه
آارنکا ،جژنم صویینیستی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1کاجشناسی اجشه جشته فلسطین اشغالی دانشکه اطالعا یوای دانشگا تورای .جانانااه:
E-mail: amir_fateminia@ut.ac.ir
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مقدمه
سیاست خاجیی اناال اتحه ایضیعی است که وقانع اتعهدا جا دج گیشه و کناج یوای باه خاید
اختصاص داد است .انن اسئله دج هیچ کجا به انهاز انطقه غرب آسیا باجز نیست؛ انطقهاا که دج
عین بیثباتی از اههیت جاهبردا فیقالعااد اا برخایجداج اسات .اناافع الای انااال اتحاه کاه
ایبانست اومترنن احیج سیاست خاجیی خاوجایانهاا انن کشیج باشه ،دج طیل چنه دهه گذشته و
بهونژ از ینگ شش جوز دج 1967م .به بعه ،حیل احیج جابطه با اسرائیل بید است .دج انن ایاای
نقش گرو هاا ذانفیذ و البیهاا هیاداج اسرائیل دج شکلدهی به سیاست خاجیی اناال اتحاه
یوت حهانت از انافع اسرائیل آشکاج است و تیانستهانه آارنکانیها جا اتقاعه سازنه که اسارائیل و
آارنکا اساس ًا انافع اشترکی داجنه.
هرچنه اسرائیل بزجگترنن توهنه علیه صلح و ثبا انطقه غرب آسیا احسیب ایشید ،دولت
اناال اتحه ههچنای به حهانت بیچایی و چاراا خاید از آی اداااه اایدهاه .چناین حهاانتی
ایضیعاتی چیی حهانت از ینگهاا خشینتباج اسرائیل علیه کشیجهاا عربی دج سالهاا ،1967
 1973و 1982؛ ینگ آارنکا با عراق دج سالهاا  1991و 2003؛ حهانت از حهله اسرائیل به لبنای
و غز و توهنه استهر نظاای انرای و سیجنه از سال  2001تاکنیی جا دج بر ایگیرد .تجرباه نشاای
داد است که علل انن حهانت چیزا یز نفیذ البی اسرائیل دج شکلدهی به سیاست اناال اتحه
آارنکا نیست.
یای یی .ارشانهر  ،استاد بریستها دانشگا 1شایکاگی و اساتفای ام .والات  ،جئای

ساابو و

استاد دانشکه کنها دانشگا هاجواجد دج  23ااجس  2006با انتشاج اقالهاا  80صفحهاا با عنایای
«البی اسرائیل» دج نشرنه «بازنگرا کتابهاا لنهی » دج انگلستای انتقادا بی3ساابقهاا جا اایجد
تییه البی اسرائیل و گرو هاا هیاداج آی کردناه و ساس

دج  27او  2007باا افازانش اساناد و
1- John J. Mearsheimer
2- Stephen M. Walt
3- The London Review of Books
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اهاجک کتابی تحت عنیای «البی اسرائیل و سیاست خاجیی اناال اتحه » انتشار کردناه .یاای
ارشانهر و استفای والت بر انن عقیه انه که البی اسرائیل دج فراننه سیاستساازا خااجیی انااال
اتحه آارنکا نقش تعیینکنناه اا داجد .باه عقیاه ا آی دو ،دج حاال حاضار بخاش عهاه اا از
بازنگرای تأثیرگذاج دج سیاست خاجیی اناال اتحه از یهله وزاج خاجیاه ،نیروهااا اط عااتی و
اانیتی و نیروهاا نظاای آارنکا اخالف گزننه نظاای علیه انرای هساتنه و اگار حرفای از احتهاال
حهله نظاای به انرای زد ایشید دج نتیجها فعالیتهاا البی هایاداج جژنام صویینیساتی اسات.
چیی انن البی تنوا گروهی است که ایافو حهلاه آارنکاا باه انارای اسات & (Mearsheimer
).Walt, 2007

یانی

یی .ترا ،استاد تاجنخ خاوجایانه

2
نینن

دج دانشگا ایشیگای شرقی و صاحب چناهنن

کتاب و اقاله دج ایجد خاوجایانه و سیاست خاجیی آارنکا از یهله کتاب «سیاست خاجیي آارنکا دج
خاوجایانه :نقش البیها و گرو هاا ذا نفیذ» اعتقه است که تصهیها  3سیاست خااجیی آارنکاا
ال دج چاجچیب فراننه عادا تصهیمگیرا ایای نوادهاا وزاج خاجیه ،پنتاگیی،
دج ایجد انرای اعهی ً
سازاای سیا و کاخ سفیه و شیجاا ااینت الی اتخاذ ایشید و البیهااا انرانای و اسارائیلی تاأثیر
چنهانی بر آی نهاجنه .هر چنه که خید وا اضافه ایکنه که دج نیشتاج خاید قصاه برجسای تااجنخی
سیاستهاا آارنکا و تأثیرا البی اسرائیل بر آی جا نهاجد ).(Terry, 2005
4
دانشگا دج کتاب «قاهج اسارائیل دج آارنکاا» باه
ییهز پتراس استاد اهتاز یااعهشناسی

نفیذ فیقالعاد البی صویینیسام دج دساتگا دنسلهاسای و سیاسات آارنکاا باهوناژ دج خاوجایاناه
ایپردازد .دج انن تحقیو به بحث دجباج قهج البی اسرائیل دج آارنکا از لحاا تجااجا ،سیاسای،

1- The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy
2- Janice J. Terry
3- U.S. foreign policy in the Middle East: the role of lobbies and special interest
groups
4- James Petras

5- The Power of Israel in the United States
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اقتصادا و نظاای پرداخته شه و پیروا آارنکا از خیاستههاا صویینیستها بهونژ دج نیع آجانش
نظاای آنای دج انطقه خاوجایانه پ

از حادثه نازدهم سستاابر اایجد تجزناه و تحلیال قاراج گرفتاه

است .نینسنه به فعالیتهاا یاسیسی و پشت پرد صویینیسم و اتخاذ سیاسات وحشات ،تاروج و
نسلکشی آنای دج غرب آسیا پرداخته و تجاوز اسرائیل به انطقه غز دج فلسطین اشاغالی و ینایب
لبنای جا نیز ایجد اجزنابی قراج داد است .وا ینگ اسرائیل با انارای جا فایعاهاا بازجگ خیاناه و
وقیع آی جا ههیاج به عنیای نک توهنه اهکن دانسته است و سیاست اسرائیل دج تروج شخصیتها
و دانستن انطو ینگ و تجاوز جا نقه نهید است ).(Petras, 2011
دج اقاله یای یی .ارشانهر و استفای ام .والت آاه است« :از چنهنن دهه گذشته تا باه حاال
بهونژ از زاای ینگ  6جوز دج ساال  ،1967سیاسات خااجیی خاوجایاناهاا آارنکاا حایل احایج
سیاست اسرائیل دج انطقه قراج گرفته است .حهانت و پشتیبانی هههیانبه و تزلزلناپاذنر آارنکاا از
اسرائیل ،صرفنظر از اننکه دایکراسی جا دج انطقه زاینگیر کرد  ،خشم و نفر فراوانی دج یواای
عرب و اس م انجاد نهید است که بهوی تردنه انافع و اانیت اناال اتحاه آارنکاا جا باه خطار
ایانهازد .آنای بر انن باوجنه که سیاست خاجیی آارنکا که بر پاناه حهانات بای دجنا اقتصاادا-
سیاسی و نظاای از اسرائیل قراج داجد ضهن آنکه سیاستی ونرانگر و بیثهر ایباشه ،به اناافع الای
آارنکا شهنه ًا زنای جسانه است» ).(Mearsheimer & Walt, 2006

آیها با اسناد و شیاهه غیرقابلانکاج و با استهاللهاا احکم نشای دادنه که البی اسرائیل دج
آارنکا ،دج واقع تأاینکننه انافع دولت اسرائیل است و حتی ینگ ناخیاسته اناال اتحه با عراق
به وسیله نفیذ و حهانت انن البی به دولتاردای آارنکا تحهیل شاه باید .آناای ههچناین جابطاه
نزدنک اناال اتحه با عربستای سعیدا جا دج یوات تاأاین اناافع اسارائیل دج انطقاه اجزناابی
ایکننه و بر انن باوجنه که ایضیع یرنای نفت به غرب دج ینگ آارنکا باا عاراق ،انگیاز ثانیناه
دولت آارنکا جا تشکیل ایداد و انگیز اولیه اشغال عراق تیسا اجتاش آارنکاا ،دج واقاع دفااع از
اانیت اسرائیل بید است؛ براا اثال ،ارشانهر دج انن ایجد اظواج ایداجد« :شیاهه و اهاجک ایثو
نشای ایدهه که دلیل اصلی آارنکا دج ینگ با عراق ایضیع نفت نباید اسات زنارا شارکتهاا
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بزجگ نفتی نه تنوا اخالف ینگ با عراق بیدنه بلکه دولت آارنکا نیز به هیچ ویه اانل نبید کاه از
نفت به اثابه نک س ح ژئیپلیتیک استفاد کنه ااا به یاا آی اهاجک و شیاهه نشای ایدهاه کاه
نیاحافظهکاجای و البی اسرائیل دج آارنکا ،دولت انن کشیج جا تحت فشاج قراج دادنه تا علیاه عاراق
واجد کاجزاج شید» ).(Mearsheimer & Walt, 2006
آنای انن ایضیع جا که حهانت آارنکا از اسرائیل به دلیل اخ قگرانی آارنکانیها دج سیاست
خاجیی است ،جد ایکننه و دج انن ایجد ایپرسنه که آنا جفتاج اسرائیل نسبت به ااردم فلساطین و
زنر پا گذاشتن حقیق اولیه انسانی آنوا ،جفتاجا اخ قی احسیب ایشید که آارنکا خید جا ایظاف
به حهانت از آنوا ایدانه؟ آارنکا دج برابر اعهال سیاستهاا تجاوزکاجانه و ضهبشرا اسارائیل ناه
تنوا ههیاج سکی اختیاج ایکنه بلکه به اعهال چنین سیاستهانی نیز ناجا ایجسانه؛ براا اثال،
ارشانهر و والت چگینگی تأسی

اسرائیل ( )1948-1947جا اتذکر ایشینه و اینینسنه« :انجااد

کشیج اسرائیل به یوت پاکسازا کاال الت فلسطین ،ههرا با اعاهامهااا گساترد  ،قتالعاام و
تجاوزا ینسی آغاز گشت ».آنای براا اثبا انن حقانو دجدناک تاجنخی ،از زبای دنینه بنگایجنن
بنیایگزاج اسرائیل نقل ایکننه که «تصیج پاکسازا قیای فلسطینیای و بیروی جانهی اعراب از انن
انطقه (فلسطین) بهوی اقهاای ددانشانه و قلع و قهع آنای ااکای پذنر نیسات» (Mearsheimer

).& Walt, 2007
انن دو نینسنه ههچنین به نقش یناح ینگطلب آارنکا کاه دج اجتباات تنگاتناگ باا البای
اسرائیل دج دولت بیش قراج داشتنه ،ایپردازنه و طرحهاا آنای جا یوت جوشانگرا افکااج عهایای
برا ایسازنه .آنای بر انن باوجنه ،اولینت نویدنای آارنکانی که البی پر قهج آارنکاا جا تشاکیل
داد انه ،تأاین انافع اسرائیل است و دج نتیجه آنای شورونهای وفاداج دوگاناه ( )dual loyaltiesدج
انن کشیج احسیب ایشینه که وفاداجا آنای به اسرائیل نسبت به وفاداجا آنوا به آارنکاا تارییح
داد ایشید و ههچنین ینگ آارنکا با عراق که دج اغانر کاال با انافع آارنکا باید دج جاساتاا
ههین وفاداجا ،به انن کشیج تحهیل گشت ).(Mearsheimer & Walt, 2007
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البی چیست؟
به طیج کلی دج ییااع بشرا کهتر کسی است که تجربه البیکردی دج اعنااا عاام آی جا نهاشاته
باشه .تقرنب ًا هر جوز انسایها از هههنگر ایخیاهنه کاجا جا که دج جاستاا انافعشای ایباشه ،انجام
دهنه نا از انجام کاجا که علیه انافعشای است ،خیدداجا وجزنه .دج اعناا خاص البیکردی ،ت ش
براا تأثیرگذاجا بر تصهیمگیراها و تأاین انافع گرو هاا ذانفیذ تعرنف ایشاید .گارو 1
هااا
2
گارو هااا حااای )3باه گارو هاانی باا
ذانفیذ (اعروف به گرو هاا البی  ،گرو هاا فشاج و نا

سازاانههی انسجم و نا غیرانسجم گفته ایشید که براا تحقو اههاف و اناافع خاید باه دنباال
تأثیرگذاجا بر جونه سیاسی تصهیمگیرای هستنه .اجهیعه فعالیتها و اقاهاااتی جا کاه گارو هااا
اذکیج براا تغییر وضعیت سیاسی اییید ناا حفا آی دج جاساتاا اناافع خاید انجاام اایدهناه،
البیکردی ایناانه .به عباج دنگر البای کاردی اجهیعاهاا از جوشهااا اجتبااطی باا اقاااا
اسئیل براا تأثیرگذاجا و تعیین جونه نا شران سیاسی است .البی براا اولین باج دج اواسا قاری
شانزدهم ای دا دج زبای انگلیسی به کاج گرفته شه .انن کلهاه بیشاتر باه ساالنهاا و جاهروهااا
اجل

عیام انگلستای اط ق ایشه که دج آیها اردم خیاستهاا خید جا باه نهانناهگای عرضاه

ایداشتنه ).(Rosenthal, 2001

حیز فعالیت و تهرکز البیها دج اناال اتحه نخست دج کنگر و اجل
سس

اجال

سناا انن کشیج و

انالتی است نعنی یانی که آیها ایتیاننه از انافع اایک ی خاید دفااع کنناه و ناا

باعث پیشبرد انافع آنای شینه .البته ایزای البیگرا دج اجال

اناالتی دج چوااج دهاه اخیار و باه

دنبااال انجاااد اصا حا دج ساااختاج قانینگااذاجا آارنکااا از نکساای و افاازانش اختیاااجا و قااهج
تصهیمگیرا انالتها از سیا دنگر ،افزانش چشهگیرا نافته و عه ً ایتیای گفت کاه دج آارنکاا
1- Interest Groups
2- Lobby Groups
3- Pressure Groups
4- Advocacy Groups
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هیچ نواد ،گرو نا سازاانی ویید نهاجد که به شکل استقیم نا غیراستقیم باه ناک ناا چناه گارو
البیگر وابسته نباشنه .از اننجو البیها و گرو هاا ذانفایذ باه خااطر نفایذ و تأثیرشاای دج جوناه
قانینگذاجا ،به «خانه سیم قانینگذاجا » شور نافتهانه ).(Rosenthal,1 2001

البی اسرائیل چیست؟

2

3
دهی افاهیم انافع الای باا نکاهنگر
دج اناال اتحه گرو هاا ذانفیذ به طیج استهر دج شکل

جقابت ایکننه و ایکیشنه قانییگذاجای و جؤساا یهویج جا اتقاعه سازنه تا سیاستهاا خینش جا
با سیاستهاا اطبیعشای ههاهنگ سازنه .هنگاای که نک گارو ذانفایذ از قاهج ناا اساتعهاد
سیاسی و االی ونژ اا برخیجداج باشه ،ایتیانه سیاستگذاجا کشیجها جا طیجا تحات تاأثیر خاید
قراج دهه که براا انافع آیها دج کل زنایآوج باشه ) .(Mearsheimer & Walt, 2007به عنایای
اثال هنگاای که نک عضی سابو البی ایسسه نفت آارنکا جناست شیجاا کیفیت احای  4زنسات
5
ایقعیت خید دج اجائها گزاجشهاا غیرواقعی دج زاینها اجتباات
کاخ سفیه جا بر عوه ایگیرد ،از

انتشاج گازهاا گلخانهاا و گرم شهی کر زاین استفاد ایکنه و آی جا کهتر یلی ایدهه .باهنوی
است تنظیم چنین گزاجشهانی دج یوت حهانت از انافع شرکتهاا نفتی دج نوانت به زنای تهاام
یااعه تهام خیاهه شه ).(Revkin, 2005) (Revkin & Wald, 2007

البی صویینیسم دج اناال اتحه به البی اسارائیل اعاروف اسات و صویینیساتها تا ش
بسیاجا ایکننه تا از آی به نام البی نویدنای آارنکا نام ببرنه نه البی اسارائیل .باه گفتاه اساتفای
والت و یای ارشانهر «انظیج از 6
البی اسرائیل اجهیعهاا از افراد ،گرو ها و سازاایهانی است که

1- The Third House
2- Israel Lobby
3- Interest Groups
4- American Petroleum Institute
5- White House's Council on Environmental Quality
6- Stephen M. Walt
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فعاالنه دج عرصه سیاست خاجیی اناال اتحه یوت حهانت از اسرائیل فعالیت ایکنناه و تا ش
ایکننه تا سیاست خاجیی اناال اتحه جا دج یوت تأاین انافع اسرائیل شاکل دهناه .انظایج از
البی اسرائیل نک ینبش اتحه داجاا نک جهبرنت ارکزا و نا افارادا حایل احایج ایضایعا
اشخصی نیست .تهام نویدنای آارنکا یزو البی اسرائیل احسایب نهایشاینه و از سیاساتهااا
اسرائیل حهانت نهیکننه» ).(Mearsheimer & Walt, 2007
تیااس دانن  ،جئی

1
البی اسرائیل جا شبکهاا دو حزبی ،چنه قیایتی ،فرانسلی
سابو انسک« ،

و ایای اذهبی از نویدنای و اسیحیای ،ییانای و سالخیجدگای ،سفیه و سیا  ،لیبرال و احافظاهکااج،
دایکرا و یهویجاخیا ایدانه که اتعوه به تیسعه ،تعهیو و افزانش اشاجکت ایای واشانگتن و
اوجشلیم [بیتالهقهس] هستنه»).(Dine, 1986
فعالیت البی اسرائیل ههاننه سانر البیهاا قیایتی و گرو هاا ذانفایذ اطاابو سانتهااا
دایکراتیک و اشاجکت سیاسی اناال اتحه اشروع است و از انن طرناو اهاهاف و فعالیاتهااا
خید جا دنبال ایکننه .البی اسرائیل دج طیل زاای به نکی از قهجتهنهترنن گارو هااا ذانفایذ دج
اناال اتحه تبهنل شه و تیانسته است تییه اقااا باالا کشیج جا به خید یلب کنه .تأثیر البی
اسرائیل بر سیاست خاجیی اناال اتحه ههاننه نقش گرو هاا ذانفع انرژا بر اقارجا زنسات
احیطی نا نقش شرکتهاا داجونی دج شکلدهی به سیاستهاا تجینز داجو است .فعالیت افاراد و
گرو هانی که البی اسارائیل جا تشاکیل اایدهناه اوامتارنن دلیال شاکلگیارا سیاساتهااا
خاوجایانهاا اناال اتحه است که هم اصیل جاهبردا و هم اصیل اخ قی سیاست خااجیی انان
کشیج جا زنر سیال برد است .به عباج دنگر اگر ت شهااا البای اسارائیل دج سیاسات خااجیی
اناال اتحه آارنکا ویید نهاشت ،اسائل اخ قی و جاهبردا که به انظیج تیییه اقهااا آارنکاا
دج حهانت اطلو از اسرائیل به طیج اعهیل اطرح ایشاید زنارسایال نهایجفات و سیاساتهااا
خاوجایانهاا اناال اتحه به طیج چشهگیرا با آنچه ااروز هست اتفاو بید .حاایای اسرائیل باا
اطهینای اظواج ایداجنه که سیاستهانی جا که آیها دج خاوجایانه اشااعه اایدهناه هام دج یوات
1- Thomas Dine
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تأاین انافع الی اناال اتحه و هم دج یوت انافع الای اسارائیل اسات .اساتفای والات و یاای
ارشانهر با چنین اظواجنظرهانی اخالف هستنه و اعتقهنه بخش عهه اا از سیاست خاجیی اناال
اتحه که تحت تأثیر البی اسرائیل به انن کشیج تحهیل شه است ،نه تنوا دج یوت تاأاین اناافع
الی اناال اتحه و اسرائیل نبید  ،بلکه به زنای انن دو نیز تهام شه است و تجهنهنظر دج جونکرد
اناال اتحه دج قبال سیاستهاا خید دج خاوجایانه براا هردو انافعی جا به دنبال خیاهاه داشات
).(Mearsheimer & Walt, 2007

کاجبرد اصط ح «البی اسرائیل» به تنوانی تا حهودا گهرا کننه است؛ تا یانی که بسایاجا
از افراد و برخی از گرو هاا انن ائت ف گسترد از پییستن و شرکت دج فعالیتهااا جساهی البای
(ت شهاا استقیم براا اتقاعه کردی اقااا انتخاب شه ) خیدداجا ایکننه .به بیای دقیاوتار،
بخشهاا اختلف البی بیش از سانر گرو هاا ذانفیذ دنگر ت ش اایکنناه تاا باه شایی هااا
گیناگیی بر سیاست خاجیی اناال اتحه تأثیر بگذاجنه .حال اهکن است نکی انن گارو هاا جا باه
طیج دقیو «یااعه طرفهاج اسرائیل » و نا حتی «ینبش کهک 1به اسرائیل » نااگذاجا کنه ،چرا که
گستر ا فعالیتهانی که گرو هاا اختلف به عوه ایگیرنه ،از نک اعهال نفیذ (البی) ساد فراتر
ایجود (Smith, 2000) (Said, 1981) (Ahrari, 1987) (Watanabe, 1984) (Dekmejian

) .& Themelis, 1997با انن ههه ،به دلیل آی که بسیاجا از گرو هاا اوم بر سیاسات خااجیی
اناال اتحه اعهال نفیذ ایکننه و ههچنین به دلیل آی که اصط ح «البی اسرائیل» به بیایها و
ادبیا هاا اتهاول به کاج ایجود ،اا دج اننجا نیز با ههای افویم آی جا به کاج خیاهیم برد.
ههف اصلی البی اسرائیل ،ترغیب و تشینو دولتهردای اناال اتحه و یلاب افکااج عهایای
آارنکانیها به انظیج کهک و حهانت از سیاستهاا دولت اسرائیل است و ههچناین پشاتیبانی از
افراد تأثیر گذاجا که انن اهاهاف باراا آناای داجاا اولینات بااالنی داجد .هرچناه البای از افاراد و
گرو هاا دج حاشیهاا که دج خهات انافع اسرائیل هستنه و ت ش اایکنناه کاه انااال اتحاه
1- The Pro-Israel community
2- The Help Israel movement
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حهانتهاا خید جا از اسرائیل ادااه دهه پشتیبانی ایکنه .بنابرانن عضیا از البای اسارائیل اانناه
کهیته اایج عهیای آارنکا و اسرائیل ( )AIPACو نا عضیا از سازاای تحقیقاتی ایسسه اطالعاتی
سیاست خاوج نزدنک واشنگتن ( )WINEPو نا جهبرا سازاایهانی اثل اتحادنه ضهافترا ()ADL

و اتحاد اسیحیای براا اسرائیل ( )CUFIههف و وظیفهاا یز خهات باه اناافع اسارائیل نهاجناه.
ههچنین افرادا که هرازگاهی ناااههاانی دج یوات حهانات از اسارائیل دج جوزناااههااا احلای
اینینسنه و کهکهاا االی به سیاستههاجای حاای اسرائیل ایکننه جا ایبانست یزئای از شابکه
فراگیر و گسترد حاایای اسرائیل دانست .ااا بانه تییه داشت که عباج «البای اسارائیل» باه آی
اعنی نیست که هر آارنکانی اهافع اسرائیل ،عضی «البی اسرائیل» و نا نکی از گرو هاا ذانفایذ
است .هر نینسنه  ،سیاستههاج ،قانینگذاج و دولتهردا که از اسرائیل حهانات اایکناه جا نهایتایای
عضی البی اسرائیل و نا وابسته به آی تلقی کرد؛ براا اثاال ،ساناتیجا کاه باه نفاع اسارائیل جأا
ایدهه ،لزوا ًا از اعضاا البی اسرائیل نیست .زنرا دج واقع جأا وا ناشای از فشااجهانی اسات کاه
البی اسرائیل بر او واجد کرد است ).(Mearsheimer & Walt, 2007
به سخنی دنگر ،وظانف «البی اسرائیل» آی است که فعاالناه باراا تغییار سیاسات خااجیی
آارنکا دج یوت تأاین انافع اسرائیل ت ش کنه ،بنابرانن بخش اوهی از اأایجنتها و ناا وظاانف
افراد ،سازاایها ،گرو هاا ذانفیذ و البی اسرائیل ،دفاع از اسرائیل دج هر شران اهکن ایباشاه.
سطح تأثیرا و فعالیتهاا البی اسرائیل دج هر ایجد اتفاو است و گرو هاا و ناا افاراد دج تهاام
ایاجد با نکهنگر اتفاق نظر نهاجنه؛ براا اثال ،افرادا ااننه ایجتیی کلین از اعضاا البای

ساازاای1

2
باراا اسارائیل ( )CUFIو جائال
صویینیست آارنکا ( )ZOAو یای هاگی عضی اتحاد اسیحیای

یین اسحاق وابسته به سازاای آارنکا 3نیها براا اانیت اسرائیل ( )ASIباا جا حال انجااد کشایج
فلسطینی (جا حل دو کشیج) اخالف هستنه ،آنای بر انن باوجنه که به یااا انان سیاسات ،اسارائیل
1- Morton Klein
2- John Hagee
3- Rael Jean Issac
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بوتر است بیشتر سرزاینهاا اشغالی جا به فلسطینیای باز گردانه ،ااا دنگرای ااننه دنای

جاس از

ایسسه اطالعااتی سیاسات خااوج نزدناک واشانگتن ( )WINEPو اااجتین انناهانک از ایسساه
3
نویدنای جا دج سرزاینهاا اشغالی اسکای داد .به هر حاال علایجغم
بروکینگز اعتقهنه که ایبانه

انن اخالفتها و تفاو دج دنهگا ها هر کهام از انن البیها و گرو هاا ذانفیذ بر انن باوجناه کاه
اناال اتحه آارنکا نبانه از حهانتهاا گسترد اقتصادا -سیاسی و نظاای به اسرائیل دجن وجزد
و حتی اگر اسرائیل دج یوت عک

انافع آارنکا گام بر ایداجد ،دولت اناال اتحه ایظف اسات

به کهکهاا خید به اسرائیل ادااه دهه ).(Mearsheimer & Walt, 2007
ریشههای البی اسرائیل
الف) نقش جامعه یهودیان آمریکا

بخش عهه و بنیادنن البی اسرائیل دج آارنکا جا نویدنای آارنکانی تشاکیل اایدهناه .انان
افراد کسانی هستنه که عهیقا وقت و سراانه خید جا صرف شکل دادی به سیاست خااجیی انااال
اتحه ایکننه تا دج جاساتاا اناافع و خیاساتههااا اسارائیل قاراج گیارد .طباو گازاجش الاینن
4
آارنکا جواب نزدنک با ناک دولات خااجیی ناهاجد اگار
آا.اجوفسکی تاجنخنگاج« :هیچ قیای دج

نویدنای آارنکا که از جواب تنگاتنگی با دولت اسارائیل برخیجداجناه» ).(Melvin, 1975, p. 209
استییی تی .جوزنتال با انن نظر ایافو است و دج انن جابطه اینینسه« :از سال  1967هیچ کشیجا
دج یوای ویید نهاجد که شورونهانش سراانه و وقت خید جا براا ایفقیت کشیج دنگرا صرف کننه
اگر دج آارنکا که شورونهای نویدا وقت و سراانه خید جا صرف خهات باه اسارائیل اایکنناه»
) .(Rosenthal S. , 2005, pp. 24-209البته بانه به چنه نکته دج انن زاینه تییه کرد که البای
اسرائیل با یااعه نویدنای اترادف نیست و نیز واژ البی نویدا ( )Jewish Lobbyبراا کساانی
1- Dennis Ross
2- Martin Indyk
3- Brookings Institution
4- Melvin I. Urofsky
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که سیاست خاجیی اناال اتحه جا دج یوت تأاین انافع اسرائیل سایق اایدهناه ،واژ اناسابی
نیست .زنرا ایای نویدنای آارنکا اخت فا فراوانی دج جابطه با اسرائیل ویید داجد و حهود نک سیم
از نویدنای آارنکا ایضیع اسرائیل جا بهاثابه نکی از ایضیعا بریسته و ابت باه یااعاه آارنکاا
تلقی نهیکننه؛ به عنیای اثال ،نک آااج دقیاو دج ساال  2004نشاای اایدهاه کاه  36دجصاه از
نویدنای آارنکا «هیچگینه» احساسی به اسرائیل نهاجنه و نا احساسی «بسیاج کم» داجنه (Cohen,

).2005
ب) نقش صهیونیستهای مسیحی

البی اسرائیل دج آارنکا فق انحصر به نویدنای نیست بلکه شاال گارو هاا و ساازاایهااا
غیرنویدا نیز ایشید ،نکی از گسترد ترنن گرو هاا سیاسی که اتهانل به یناج جاست اسایحی
است ،گرو صویینیستهاا اسیحی اهافع انافع اسرائیل ایباشه .بریستهترنن اعضاا انن گارو
هاگی هستنه3 .
چور هاا اذهبی ااننه یرا فالول  ،گرا بائر  ،پت جابرتسیی 1و یای 2
ال باوج
اصی ً

صویینیستهاا اسیحی برگرفته از تعالیم فرقه تقهنرگرانی ( )Dispensationalismاسات .انان
جونکرد ،تفسیر انجیل قری  19انگلستای ایباشه کاه باه وسایله تاأثیرا دو کشایش بشااجتی باه
نامهاا لیئی

6
تقهنرگرانی ،شکلی از اعتقاد به
وا و یای نلسیی داجبی به ویید 5آاه است .فرقه

آغاز دواین هزاج ظویج اسیح که ههرا با خیر و برکت و سعاد است ،ای باشه .پیروای انن فرقه
بر انن باوجنه که سرانجام پ

از انن که دنیا نک دوج شراج  ،جنج و اصیبت جا پشت سر گذاشت،

اسیح ظویج خیاهه کرد تا عهالت جا دج یوای برقاراج ساازد .تقاهنرگرانای اانناه دنگار اسایحیای
اعتقهنه -چنانچه دج کتاب اقهس عوه قهنم و یهنه پیشبینی شاه  -نکای از نشاانههااا ظوایج
1- Jerry Falwell
2- Gary Bauer
3- Pat Robertson
4- John Hagee
5- Louis Way
6- John Nelson Darby
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اسیح ایعید ،ظوایج و بازگشات نویدناای باه سارزاین فلساطین اسات ،جوناهاد اوهای کاه باا
«دواین ظویج اسیح» اصادف خیاهه بید .تعالیم لیئی

وا و داجبی ،جوا عه اا از سیاساتههاجای

ناای و بریسته انگلستای تأثیر بسزانی گذاشت و باعث شه که به ذهن وزنار ااایج خاجیاه برنتانیاا
آجتیج بالفیج انن انه خطیج کنه که 1
براا نویدنای ناک سارزاین الای دج فلساطین فاراهم نهاناه

).(Anderson, 2001) (Grose, 1983)(Blumenthal, 2004
ج) نقش نومحافظهکاران

ینبش نیاحافظهکاجای که اتشکل از اومترنن جوشنفکرای و سیاستههاجای آارنکانی دج دهه 1970
است ،پ

از حادثه  11سستاابر به سهتوسیا خاصی کشیه شه ،انن گرو دج دولت بایش نقاش

بریستهاا دج تعیین سیاست خاجیی نک یانبه آارنکا ،به ونژ دج اایجد تصاهیم شایم و باهفریام
حهله به عراق دج ااجس  2003انفا نهید .نیاحافظهکاجای ههایاج از تفایق و برتارا آارنکاانیهاا
نسبت به سانر التها سخن ایگیننه و از انن برتراها تهجیه و تجلیل به عهل ایآوجنه( .گااهی
حتی از انه ااسراطیجا آارنکا سخن ایگیننه ).آنای بر انن باوجنه کاه اایباناه از قاهج انااال
اتحه آارنکا از سینی یوت جشاه و تیساعه دایکراسای دج یواای اساتفاد کارد و از دنگار سای
ههاوجدای و دشهنای و حتی کشیجهانی که ت ش داجنه با آارنکا جقابات کنناه جا ااأنیس و نااایاه
سااخت ) .(Mearsheimer, 2005) (Kagan & Kristol, 2000نایاحافظاهکااجای نسابت باه
نوادهاا بینالهللی به ونژ سازاای الل اتحه با دنه تردنه ای نگرنه زنرا به عقیه آنای انن نوااد
نه تنوا ضه اسرائیل عهل ایکنه بلکه ههیجا اانعی براا ایراا سیاساتهااا آارنکاا احسایب
ایشید .ههچنین انن سازاای اتحهای احتاات -باه وناژ اجوپانیاای نعنای کساانی کاه باه بااوج
نیاحافظهکاجای ،صلحطلبای خیالپرداز و اناه آلیسات هساتنه و ههایاج سایاجا جانگاای از صالح
آارنکانی ایگیرنه -جا دوستای نادانی ایپنهاجنه که براا ایاراا سیاساتهااا آارنکاا ازاحهات
انجاد ایکننه ).(Kagan, 2003) (Krauthammer, 2004
1- Arthur Balfur
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منابع قدرت البی اسرائیل
نویدنای آارنکانی نسبت ًا ثروتهنه و تحصیل کرد انه و از سنت نااجا جساانهی باه هامکایش خاید
برخیجداج هستنه ،بنابرانن سخاوتهنهانه به احزاب سیاسی اهافع انافع نوید ،کهک االی ایجساننه و
دج اراحلی با آنای ههکاجا استقیم ایکننه .البته بانه اتذکر شه کاه باه یاز اقلیات احاهودا از
نویدنای که از اسرائیل حهانت نهایکنناه ،اکثرنات قابالتاییوی از آناای باه واساطه گارو هااا
سازاانههی شه اا اثل صویینیستهاا اسیحی ،دج خهات انافع اسرائیل هستنه .نکای از نکاا
اوم و قابل ا حظه سازاایهاا نویدا و البی اسرائیل آنست کاه از اتخصصاین و کاجشناساای
بسیاجا دج اایج گیناگیی بور ایبرنه .بناابر گفتاه جابار تارن

اساتاد علایم سیاسای« :بیشاتر

گرو هاا اوم نویدا داجاا کاجانهای حرفهاا ،نیروهاا کاجا اتخصص براا برجسای اشاک
ونژ  ،شبکههاا اجتباطی گسترد و انابع االی فراوای هستنه ،ههچنین اراکز و سازاایهاا اتعاهد
نویدا دج سطح الی و ناحیهاا و سازاایدهی سرنع هیاداجای نویدا -زاانی که ایضایع اوهای
دج اایج سیاست خاجیی آارنکا دجباج اسرائیل اطرح است و نا جونهاد خاصی دج یرنای اایباشاه-
نشانگر تیانانی و قهج البی اسرائیل دج آارنکا است» ).(Trice, 1981
بهنوی است انن تسوی

و ااکانا فراوای ،فق به واساطه تصایج اطلایب افکااج عهایای

اردم آارنکا نسبت به اسرائیل شکل گرفته و ههایطیج که سناتیج یهویجاخیا اناال نییههشایر
1
کاالا اجزشهنها براا فروش عرضه کارد اناه» (Bradlee
واجی جادان اشاج کرد است« :آنوا

) .Jr, 1984چنایکه اشاهه ایگردد تصیج اطلیب و اثبت از اسرائیل دج نزد افکاج عهیای ااردم
آارنکا ،به برکت ت شهاا خستگیناپذنر البی اسارائیل انجااد شاه اسات .آناای ههایاج ساعی
ایکننه که سیهاا اسرائیل جا از تهام یوا انز نشای دهنه و به ااردم بباوجانناه کاه اسارائیل و
آارنکا از فرهنگ اشترک نویدا -اسیحی و جواب دوستانه و بیآالنشی برخیجداجنه (Feldman,

).1996

1- Warrien Rudman
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البی اسرائیل ههچنین از نبید اخالفین سید ای برد؛ براا اثال ،نک ساناتیج شارح ایدهاه:
«هیچ اخالف یها و پرشیج و هیجانی ویید نهاجد ...اگر با فشاجهانی که از ناحیه انساک دج کنگار
به شها واجد ایشید به طرح و نا اصیبهاا جأا انفی بههیه ،هایچکا

باه شاها آفارنن نخیاهاه

گفت» ).(Grove, 1991
البی اسرائیل و هدایت روند سیاست خارجی آمریکا
قهج سیاسی دج اناال اتحه آارنکا ایای دو باازوا سیاسای نعنای قاانییگاذاجای (اجلا ) و
اجرنای قانیی (دولت) تقسیم شه و بهنوی است افراد و گرو هاا و ساازاایهااا البایگار ،تهاام
نیروا خید جا جوا انن دو بازوا قهج اتهرکز ایکننه .ههچنین گرو هاا تشکیلدهنه البی به
وسیله نظرسنجی عهیای و آااجهاا سیاسی ،ههیاج ت ش ایکننه افراد هیاداج جا به سیا اشاغل
و ایقعیاات هاااا کلیااها انتخاباااتی اثاال نهاننااهگی اجل ا
جئاای

و نااا انتصااابی ااننااه وزجاا کابینااه

یهواایج و اعاااونین آنوااا هااهانت نهاننااه .بنااابرانن بااراا الباای اساارائیل اسااس سیاساات

«هیشهنهانه» بر پانه تأاین هزننههاا االی ناازدهاا انتخاباتی جناست یهوایجا و ناا اجلا

و

انتصاب اجرنای کلیها قانیی -که تابع سیاستهاا اسرائیل دج انطقه ایباشه و نا حهاقل افرادا
هستنه که دنهگا اعتقادا نسبت به سیاستهاا انن کشیج نهاجنه -قراج داجد .به سخنی دنگر ،البی
اسرائیل ااننه دنگر گرو هاا ذانفیذ ،براا دستیابی به اههاف خید ههیاج ت ش اایکناه کاه از
اتخاذ قیانین و تصهیهاتی که اتضاد و اخالف طرحها و برنااههاا آنای دج دو بازوا قهج سیاسی
آارنکا است یلیگیرا کننه .انن اار باعث شه است که جهبرای آارنکا به طارحهاا و برناااههااا
سیاسی از پیش شناخته شه گرو هاا تشکیل دهنه البی از یهله البی قهجتهناه اسارائیل تان دج
دهنه ).(SHIPLER, 1987
ابزارهای نفوذ البی اسرائیل
نفوذ در کنگره

البی صویینیسم تیانسته به واساطه دادی ااتیااز باه کانهناهاها و نهانناهگای دج یوات حهانات از
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برنااههانشای و اجازا آنای دج صیج اخالفت با برنااهها ،هسته تأثیرگذاج قیایاا جا دج کنگار
انجاد کنه .از آنجا که پیل نقش قاطعی دج انتخابا آارنکا داجد ،البی تضهین ایکنه کاه دوساتای
اسرائیل بتیاننه از کهیتههاا سیاسی حاای جژنم صویینیستی حهانتهاا ااالی عهاه اا جا یلاب
نهاننه .از سینی دنگر هر کسی ایتیانه اطهئن باشه که دج صیج دشهنی باا اسارائیل ،البای باه
اباجز با وا و گرو سیاسیاش خیاهه پرداخت.
نفیذ برخی از اعضاا البی نظیر انسک دج کنگر به اراتب بیشتر از اباحث فیق است .به گفته
داگ س بلیافیله  ،عضی سابو ستاد انسک1 ،براا اعضاا کنگر و ستادهانشاای عاادا اسات کاه
وقتی نیاز به اط عا داجنه و پیش از دجخیاست از کتابخانه کنگر  ،بخش تحقیقا کنگر  ،کهیتاه
ستادا و نا اتخصصین دولت ،از انسک آنوا جا دجنافت کننه .وا به انن نکته اوم اشاج ایکنه که
انسک «غالب ًا سخنرانیها جا طراحی کرد و بر جوا قیانین کاج ایکناه ،دج اایجد تاکتیاکهاا اایجد
اشاوج قراج ایگیرد ،تحقیقا جا ایرا ایکناه و باه گاردآوجا حاایاای و هاهانت آجا اایپاردازد»
).(Mearsheimer & Walt, 2007
نفوذ در کاخ سفید

نفیذ جأادهنهگای دج انتخابا جناست یهویجا اههیت بسیاج داجد و البی صویینیسم ههانناه
انتخابا کنگر اهرم قهجتهنها دج انن زایناه دج دسات داجد .بعاه از انتخاباا جئای

یهوایجا،

سازاایهاا کلیها البی ت ش ایکننه تا انتقاهنن اسارائیل نتیانناه اشااغل اوهای دج عرصاه
سیاست آارنکا پیها کننه .ییهی کاجتر قصه داشت ییجج بال جا به عنیای نخستین وزنر2خاجیاهاش
انتخاب کنه ،ااا ایدانست که بال نک انتقه جژنم صویینیستی است و البی اسرائیل با انن انتصاب
اخالفت خیاهه کرد .دجست به ههین دلیل است که هر سیاستههاجا تشینو ایشید که آشاکاجا از
اسرائیل حهانت کنه و به ههین دلیل است که انتقهنن سیاست آارنکاا دج قباال اسارائیل اجاالی
1- Douglas Bloomfield
2- George Ball
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براا حضیج دج عرصه سیاسی انن کشیج نهینابنه ).(Mearsheimer & Walt, 2007
البی حتی تحهل کیچکترنن پیشنواد خ ف نظارا خاید جا ناهاجد .دج طایل دوجای جناسات
یهویجا کلینتیی ،سیاست خاوجایانهاا آارنکا جا اغلب اقاااتی شاکل اایدادناه کاه اتعواه باه
اسرائیل و نا سازاایهاا حاای آی بیدنه .دج ایای انن افراد ایتیای به اااجتین انناهانک  ،اعااوی

1

سابو اهنر تحقیقا انسک و نکی از بنیانگذاجای ایسسه واشنگتن باراا سیاسات خااوج نزدناک ،
دنی

جاس  ،که بعه از ترک دولت دج  20013به ایسسه واشنگتن پییست و آجوی ایلر که قاب ً دج

سرزاینهاا اشغالی زنهگی و اغلب از آی دنهی ایکارد ،اشااج نهاید .انان ااردای نزدناکتارنن
اشاوجای کلینتیی دج نشست سرای ژوئیه  2000دج کهپ دنینه بیدنه .اگار چاه ههاه انان افاراد از
فراننه صلح اسلی حهانت ایکردنه و ع قهنه به انجاد ناک دولات فلساطینی بیدناه ،اااا آناای دج
چواجچیب احهودنتهانی حرکت ایکردنه که ایتیانست براا جژنم صویینیستی قابل قبیل باشه
).(Mearsheimer & Walt, 2007
کنترل رسانهها

البی صویینیسم هرگز خیاهای نک بحث آزاد دجباج جژنم صویینیستی و اسائل آی نبید و نخیاهه
بید .چرا که انن اار ایتیانه اییب شید تا آارنکائیای دج ایجد سطح کهاکهاا و بسایاجا اساائل
دنگر سیاالتی جا اطرح سازنه.
دج حال حاضر نگرش البی بر یرنای اصلی جسانهاا غلبه کرد است .دج اباحاث اربایت باه
اایج خاوجایانه اردم آارنکا نهیتیاننه حتی تصیج انتقاد از اسرائیل جا داشاته باشانه .چارا کاه اکثار
نینسنهگای و افسرای به صیج غیراجادا به حهانت از جژنم صویینیستی ایپردازنه و تنواا تعاهاد

1- Martin Indyk
2- WINEP
3- Dennis Ross
4- Aaron Miller
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انهکی ویید داجنه که به انتقاد از عهلکرد آی پرداخته و نا از ایقعیت اعراب دفاع ایکننه .جوزنااهها
گاهی اقاالتی براا به چالش طلبیهی سیاست اسرائیل چاپ ایکننه ،اااا ایازناه آشاکاجا باه نفاع
حاایای اسرائیل است .تصیج انن نکته دشیاج نیست که هیچ یرنای عهه جسانهاا دج اناال اتحه
یرا خروج از انن فراننه جا نهاجد ).(Mearsheimer & Walt, 2007

بهرهگیری از مخازن فکری

البی صویینیسم ههیاج به اجااع فکرا که نقش اوهی دج شکلدهی باه بحاثهااا عهایای و
سیاستهاا عهلی داجنه ،ع قه نشای داد است .دج سال  1985و زاانی کاه اااجتین انناهنک باه
انجاد ایسسه واشنگتن براا سیاست خاوجنزدنک کهک کرد ،البی اجهع فکارا خاید جا تشاکیل
داد.
نفیذ البی از ایسسه واشنگتن فراتر ایجود .دج  25ساال گذشاته ،نیروهااا حااای اسارائیل
حضیج چشهگیرا دج ایسسه اننترپرانز آارنکا  ،ایسسه بروکینگز  ،ارکز 1سیاست اانیتی 2 ،
ایسسه
تحلیال سیاسات 6
هادسیی  ،ایسساه 5
4
خااجیی و
تحقیقا سیاست خاجیی  ،بنیاد هرنتیج  ،ایسسه
ایسسه نویدا براا اایج اانیت الی داشتهانه و انن اخازی 8
بسیاج نادج از سیاست حهانتی آارنکاا

دج قبال اسرائیل انتقاد کرد انه.
1- AEI
2- The Brookings Institution
3- The Center for Security Policy
4- The Foreign Policy Research Institute
5- The Heritage Foundation
6- The Hudson Institute
7- The Institute for Foreign Policy Analysis
8- The Jewish Institute for National Security Affairs
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نکی از نهینههاا خیب نحی تأثیرگذاجا البی بر اخازی فکرا ،سیر تکاال و تحیل ایسسه
بروکینگز است .براا سالیای اتهادا دج ایسسه بروکینگز اتخصص اجشه اباحث خاوجایانه ،ونلیام
بی .کیئانت  ،نک اقام سابو کهیته 1
اانیت الی بید که شور خیبی دج بیطرف بیدی داشات .اااا

ااروز بحث بر سر تحیال خاوجایانه دج ایسسه بروکینگز تحت نظر «ارکز سابای براا اطالعاا
ارکز سابای با حیایم ساابای اسات کاه ناک تاایر 3
2
اسارائیلی-
خاوجایانه» قراج داد .حهانت االی

آارنکانی و حاای پر شیج صویینیسم است .اهنر دائهی آی نیز ااجتین اننهنک اایباشاه کاه قاب ً
شرح آی جفت .لذا ایسسهاا که زاانی نک ایسسه بیطرف بید ،به ایسسه حاای اسرائیل تباهنل
شه است .انن جونه دج ایجد بسیاجا از اراکاز تحقیقااتی و پژوهشای دنگار هام صاهق اایکناه
).(Mearsheimer & Walt, 2007

پلیسیکردن فضای دانشگاهها

تنوا یانی که البی با دشیاجاهاا بسیاج براا تغییر بحثها جوبهجو شه است ،فضاهاا دانشگاهی
ایباشه .البی صویینیسم به شه ت ش کرد تا انن فضاا دانشگاهی جا دج اختیاج بگیرد .دج انان
اجتبااات گاارو هاااا یهنااها چاایی «کاااجوای بااراا دایکراساای» -کااه سااخنگینای اساارائیل 4دج
دانشگا هاا آارنکا بیدنه -به سرعت پهناهاج شاهنه .گارو هااا از پایش تاسای

شاه اا چایی

«شیجاا نویدا اایج عهیای» نیز واجد عرصه شهنه و گرو 5یهنها به ناام «اسارائیل دج فضااا
6
بخاشهاانی کاه دج عرصاه اباحاث اسارائیل فعالیات
ائت ف دانشگا » یوت ههاهنگ سااختن

ایکردنه ،به ویید آاه .انسک حجم برنااههاا االی خید جا براا کنترل فعالیتهااا دانشاگاهی و
1- William B. Quandt
2- The Saban Center for Middle East Studies
3- Haim Saban
4- Caravan for Democracy
5- The Jewish Council for Public Affairs
6- The Israel on Campus Coalition
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تربیت ییانای حاای اسرائیل ،سه برابر کرد و از انن جا شهاج زنادا از دانشجینای فعاال دج عرصاه
دانشگاهی جا دجگیر ت شهاا الی براا حهانت از اسرائیل نهید.
گرو هانی دج دجوی البی اسئیل فشاج بر دانشگا ها و اراکاز آکاادایکی هساتنه کاه اسااتیه
اذکیج دج آنوا شاغل ایباشنه .به عنیای اثال دانشگا کلهبیا باجها به واسطه حضیج ادواجد سعیه دج
انن دانشگا تحت فشاج قراج گرفته است .زاانی که دانشگا کلهبیا جشیه خالها ،ایجخ ،جا اساتخهام
نهید ،اتفاق اشابوی جخ داد .ههچنین چنه سال بعه زااانی کاه دانشاگا پرننساتیی خالاها جا باه
خهات گرفت ،دچاج ههین اشکل شه ).(Mearsheimer & Walt, 2007

سوءاستفاده از اتهام یهودستیزی

بهوی تردنه بحث البی صویینیسم تکهیل نخیاهه شه اگر اننکاه باه اوامتارنن و قهجتهناهترنن
س ح آی نعنی اتوام نویدستیزا پرداختاه شاید .دج انااال اتحاه هار کسای کاه باه انتقااد از
عهلکردهاا اسرائیل بسردازد نا انن بحث جا اطرح سازد که گرو هاا حاای جژنم صویینیستی نفیذ
زنادا دج سیاستهاا اناال اتحه داجنه ،خیلی سرنع به نوید ستیزا اتوم ایگاردد .عا و بار
انن ،حتی اگر کسی ادعا کنه که نک البی اسرائیلی ویید داجد به نویدساتیزا ااتوم اایشاید دج
حالیکه جسانههاا صویینیستی به جاحتی از انن واژ استفاد ایکننه .دج حقیقت البی دج حاالی کاه
نفیذش جا افزانش ایدهه ،به هر کسی که تییه اذهای عهیای جا به آی یلب کنه حهله اینهاناه.
چنین عهلکردا نک تاکتیک ایثر است چرا که ضهنویدستیزا چیزا نیسات کاه کسای بخیاهاه
بهای اتوم شید).(Mearsheimer & Walt, 2007
نتیجهگیری
دجخصیص ایضیع انرای و قهج تأثیرگذاجا البی اسرائیل بر سیاستهاا انالت اتحه نسبت باه
1- Edward Said
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انرای نیز دو نظرنه اتفاو ویید داجد :نک نظرنه اتعلو به یای ارشانهر و استفای والت دج آخرنن
اثر ینجالی آنواست .انن دو بر انن نکته تأکیه ایکننه که اولینتهاا سیاست خااجیی آارنکاا دج
انطقه خاوجایانه جا اسرائیل و البیهاا آی دج آارنکا تعیین ایکننه .آنوا اثال خید جا نهینه انارای
انتخاب کرد و ایگیننه ،از آغازنن سالهاا دهه  1990سیاست آارنکا نسبت به انرای باه شاه
زنر نفیذ دنهگا ها و تهان

دولتهاا پیدجپی اسرائیل بید است .ت شهاا چنهننبااج توارای

دج سال هاا اخیر براا حل اسائل اییید و بوبید جواب خید با واشنگتن با ااانع اوام اسارائیل و
حاایای آی برخیجد کرد است که باعث عهم تحقو تنشزدانی ایای انرای و آارنکا شه و دو کشیج
جا از هم دوج نگه داشته است ) .(Mearsheimer & Walt, 2007اننگیناه جفتاجهااا اسارائیل و
البی آی باعث شه که انافع اسرائیل به یاا انافع و اانیت الی آارنکا قراج گیرد.
انن دج حالی است که برخ ف انن نظرناه ،یاانی

تارا ،اساتاد تااجنخ خاوجایاناه ناینن دج

دانشگا ایشیگای شرقی و صاحب چنهنن کتاب و اقاله دج ایجد خاوجایانه و سیاست خاجیی آارنکا
از یهله کتاب «سیاست خاجیی آارنکا دج خاوجایانه :نقش البیهاا و گرو هااا ذا نفایذ» اعتقاه
ال دج چوااجچیب فرانناه عاادا
است ،تصاهیها سیاسات خااجیی آارنکاا دج اایجد انارای اعهای ً
تصهیمگیرا ایای نوادهاا وزاج خاجیه ،پنتاگیی ،سیا ،کاخ سافیه و شایجاا اانیات الای اتخااذ
ایشید و البیهاا انرانی و اسرائیلی تأثیر چنهانی بر آی نهاجنه ).(Terry, 2005
ااا به نظر ایآنه قهج تأثیرگذاجا البیهاا اسرائیل بر سیاست خااجیی آارنکاا نسابت باه
انرای نااحهود نیست ،بلکه نفیذ آنوا دج انن جابطه به چنه اتغیر اوم بستگی داجد:
 .1نحی و ایزای حضیج استقیم البی اسرائیل دج ساختاج سیاسی آارنکا.
طبیعی است که هر چه حضیج نیروهاا هیاداج جژنم صویینیستی دج دولت بیشتر باشه ااکاای
تأثیرگذاجا آی بر سیاست آارنکا نسبت به انرای افزانش اینابه .بنابرانن ،دج شران اتفاو  ،قهج
و نفیذ البیهاا اسرائیل بر سیاست آارنکا نسب به انرای نیز تغییار اایکناه .باه تناساب اههیات
ایضیع و شران و ایقعیت داخلی نیروهاا اسارائیلی دج آارنکاا و نیاز ایقعیات یواانی انارای و
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آارنکا ،ایزای تأثیرگذاجا البی اسرائیل بر سیاست آارنکا نسبت به انرای نیز تفاو ایکنه.
 .2اههیت ایضیع نا توهنه ایجد نظر از سیا انرای علیه انافع اسرائیل.
هر کهام از ایضیعا ایجد نگرانی اسرائیل و آارنکا دج جفتاجهاا سیاست خاجیی انرای داجاا
یانگا اتفاوتی هستنه .براا اثال ،توهنها برنااه هستهاا انرای ایضیعی اسات کاه هام جژنام
صویینیستی و البیهاا آی و هم دولتهردای آارنکا آی جا توهنه جاهباردا تلقای اایکنناه .بحاث
حهله نظاای به تأسیسا انرای ایضیعی است که اسرائیل و البیهااا آی فشااج چناه الناهاا جا
براا دج دستیج کاج قراج دادی آی تیس دولت آارنکا اعهال کردنه ااا دج عهلیاتی شاهی آی تیفیاو
زنادا به دست نیاوجدنه .بنابرانن ،فشاجها و اعهال نفیذ صیج گرفت ااا به دلیل ویید شران دنگر
از یهله اتغیرهاا بینالهللی ،آارنکا نتیانست به انن نیاز اسرائیل پاساخ گیناه .باه ههاین ترتیاب
ایاضع انرای دج قبال ایییدنت جژنم صویینیستی دج سالهاا اخیار دج اایجد اسارائیل ،زنرسایال
بردی هیلیکاست ،جونه صلح خاوجایانه ،ادعاهاا حقیق بشرا و غیار هار ناک باراا اسارائیل و
آارنکا از اههیت اتفاوتی برخیجداجنه.
 .3شران زاانی ایضیع به لحا ایقعیت یوانی آارنکا و جژنم صویینیستی و ههچناین ایقعیات
انطقهاا و یوانی یهویجا اس ای انرای.
بوترنن اثال دج انن جابطه به جفتاج آارنکا دج خصیص برنااه هستهاا انارای بااز اایگاردد.
آارنکا پیش از پیروزا دج عراق با تییه به ایقعیت اناسب یوانی آی کشیج تصهیم گرفات برناااه
هسته اا انرای جا دج دستیج کاج یوانی خید قراج دهه .اسرائیل نیز انن ایضایع جا دجک نهاید و باه
فشاجهاا خید بر دولت آارنکا براا برخیجد یها با انرای افزود ،ااا به احض اننکه با دشیاجاهاا
آارنکا دج عراق و افغانستای جوبهجو شه ،از قهج تأثیرگذاجا اسرائیل به نحی احسیسی کاسته شاه.
به ههین دلیل اسرائیلیها ب فاصله دج برابر پیشنواد گفتگیا بی قیه و شرت باجاک اوبااا باا انارای
دج انام جقابتهاا انتخاباتی ایضع تنها گرفتنه ،ااا پ
شماره  32و 33

از انتخابا با آی ههرا شهنه و از شاه

69 ...البی اسرائیل و فرایند سیاستسازی خارجی ایاالت متحده آمریکا و

 دج نتیجه ایقعیت و اعتباج اخهوش شه یوانی آارنکا که اوبااا باه.اخالفت استقیم با آی کاستنه
.آی تییه داجد دج انن نراش ایاضع جژنم صویینیستی و البیهاا آی ایثر بید است
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