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ــی  ــه فراموش ــطین را ب ــه ی فلس ــه قضّی ــود ک ــن ب ــان ای ــان و نقشه ش ــطین طرحش ــورد فلس ــا در م آمریکایی ه
ــت  ــرد، دس ــن م ــد. ای ــارزه بزنن ــد َدم از مب ــت نکنن ــه جرئ ــد ک ــه دارن ــف نگ ــت ضع ــطینی ها را در حال ــپرند؛ فلس بس
ــم  ــل رژی ــّزه در مقاب ــوار غ ــل ن ــا مث ــب ج ــک وج ــی، ی ــه ی کوچک ــک منطق ــه ی ــرد ک ــرد؛ کاری ک ــر ک ــطینی ها را ُپ فلس
صهیونیســتِی بــا آن همــه اّدعــا می ایســتد، کاری و بالیــی ســرِ آنهــا مــی آورد کــه آنهــا ســرِ ۴۸ ســاعت میگوینــد آقــا 

ــر کــرد.  بیاییــد آتش بــس بدهیــد؛ اینهــا را حــاج قاســم ســلیمانی کــرد. دستشــان را ُپ

اینشمارهتقدیممیشودبهروحمطهرسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانی



اولین یهودیانی که وارد 
آمریکای شمالی شدند 
یک دسته ی ۲۳ نفره از 
یهودیان مهاجر برزیل 
بودند که در سپتامبر 
سال ۱۶۵۴م. وارد »نیو 
آمستردام«  شدند.
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بــر اســاس کتــب و منابــع موجــود در خصــوص چگونگــی مهاجــرت یهودیــان جهــان 

ــان در ایــن کشــور می تــوان گفــت کــه کشــف  یــکا و اســتقرار آن و ایــاالت متحــده آمر

یســتف کلمــب«]1[ مقــارن اخــراج دســته جمعی یهودیــان از  یــکا توســط »کر قــاره آمر

اســپانیا و پرتغــال بــود. بحــث تفتیــش عقایــد در ایــن کشــورها موجب شــد کــه یهودیان 

آزار و شــکنجه شــوند و فکــر راه حلــی بــرای خــروج از ایــن وضعیــت اســفناک بیفتنــد.

ــان  یکای شــمالی شــدند یــک دســته ی ۲۳ نفــره از یهودی ــی کــه وارد آمر ــن یهودیان اولی

یــل بودنــد کــه در ســپتامبر ســال ۱۶۵۴م. وارد »نیــو آمســتردام«]2[ شــدند؛  مهاجــر برز

ــی  ــد غرب ــی هن ــن »کمپان ی ــار از مأمور ــک هلندی تب ــت کوچ ــه در آن جمعی ــهری ک ش

یاســت »رود هودســون«]4[ اقامــت داشــتند.]5[ هلنــد«]3[ تحــت ر

یــکا  یخــی اولیــن هســته یهودیــان ایــاالت متحــده آمر ایــن عــده بــر اســاس منابــع تار

ــاد  ــم ی ــس مه ــه ای ب ــه واقع ــه ب ــن واقع ــود از ای ــت یه ــود مل ــد. خ ــکیل می دهن را تش

ــف  ــای مختل ــان در عرصه ه ــترده یهودی ــوذ گس ــه نف ــا ب ــه بعده ــی ک ــد؛ گام می کنن

ــی چــون اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی منجــر می شــود. ــکا، عرصه های ی جامعــه آمر

اوضــاع یهودیــان قــاره جدیــد در قــرن ۱۸ میــادی رو بــه بهبــود اســت، به طــوری کــه 

یــکا در ســال ۱۷۴۰م. قانونــی را بــه تصویــب می رســاند که  پارلمــان ایــاالت متحــده آمر

در آن عــاوه بــر یهودیــان، پروتســتان ها]6[ و کویکرهــا]7[ پــس از ۷ ســال اقامــت دائــم 

یکایــی انگلیــس خــود بــه خــود جــزء اتبــاع رســمی ایــن کشــور بــه  در مســتعمرات آمر

پیشینهورودونفوذیهودیاندرآمریکا
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یکایی بهره مند می شوند حساب می آیند و از تمامی مزایای یک شهروند آمر

ــکا  ی ــه آمر ــان ب ــده اروپایی ــرت عم ــن مهاج ــاهد دومی ــا ش ــم م ــرن نوزده ــط ق در اواس

هســتیم. در ســال ۱۸۲۷ و ۱۸۲۸م. بیــش از ۱۰ هــزار آلمانــی در نیویــورک از کشــتی 

ــرک  ــی دیگــر میهــن خــود را ت ــز 50 هــزار آلمان ــاده می شــوند. در ســال ۱۸۴۸م. نی پی

ــب  ــت موج ــوده اس ــا ب ــن آلمان ه ــه از بی ــان ک ــرت دوم اروپایی ــذا مهاج ــد و ل می کنن

ــود.]8[ ــکا می ش ی ــان آمر ــت یهودی ــی جمعی فزون

در اواخــر قــرن نوزدهــم، در ســال ۱۸۸۱م. مــا شــاهد مــوج ســوم مهاجــرت یهودیــان 

یــکا هســتیم.]9[ عامــل اصلــی افزایــش مهاجــرت یهودیــان بــه  از اروپای شــرقی بــه آمر

یــکا در طــول ایــن ســال ها ایــن بــود کــه آنــان ســرزمین جدیــد را محیطــی امــن و  آمر

راحــت بــرای زندگــی و توســعه فعالیت هــای اقتصــادی خــود یافتنــد.

ــیطره  ــوذ و س ــبب نف ــه س ــی ب ــورهای اروپای ــان در کش ــرت، یهودی ــش از مهاج ــر پی اگ

ــک  ــد، این ــر می بردن ــه س ــار و آزاد ب ــت فش ــه دو تح ــهروند درج ــوان ش ــه عن ــا ب کلیس

ــن را از سیاســت جــدا  ــد کــه دولــت حســاب دی ــکا می دیدن ی ــد آمر در ســرزمین جدی

ــت و  ــرای فعالی ــراخ ب ــه ای ف ــرده و عرص ــام ک ــی اع ــی را ملغ ــات دین ــاخته و تعصب س

ــت. ــم آورده اس ــان فراه ــوذ آن ــدار و نف اقت

بــا ایــن همــه بایــد اذعــان داشــت کــه طــی ســده های گذشــته رهبــران سیاســی ایــاالت 

یســتند، بلکــه بــه دلیــل  متحــده نــه تنهــا بــه یهودیــان بــا چشــم رضــا و اطمینــان نمی نگر

ــه ای کــه از خــود نشــان  ــه و نیت هــای غیرصادقان ــات مرمــوز و رفتارهــای موذیان روحی

می دادنــد، آنــان را افــرادی خطرنــاک و موجــب برانگیختــن انــواع فتنه هــا، آشــوب ها و 

ــتند. ــور می دانس ــن کش ــی در ای ــنج های داخل تش

یــکا بــه هنــگام تصویــب قانــون  »بنجامیــن فرانکلیــن«]10[، از رهبــران اســتقال آمر

ــکا در ســال ۱۷۸۹م. طــی نطقــی گفــت: »یــک خطــر  ی ــاالت متحــده آمر اساســی ای

هولنــاک ایــاالت متحــده را تهدیــد می کنــد و آن خطــر یهــود اســت. آقایــان! یهودیــان 

در هــر نقطــه ای از جهــان گام نهاده انــد، اخــاق را نابــود ســاخته و بنیــان اقتصــاد آنجــا 

ــد«.]11[ ــاه کرده ان را تب

»جــرج واشــنگتن«]12[، رهبــر جنگ هــای اســتقال و نخســتین رئیس جمهــور 

ــوای  ــه ق ــر از هم یان بارت ــا ز ــرای م ــود ب ــر یه ــت: »خط ــرده اس ــد ک ــز تأکی ــکا نی ی آمر

دشــمن اســت؛ آن هــا یک صــد بــار از دشــمن خطرناک ترنــد«.]13[

ــرگ«]14[  ــل »ج.ج گلدب ــر نق ــکا براب ی ــی آمر ــان در ارکان حکومت ــوذ یهودی ــابقه نف س

ــاز می گــردد. پــس از  ــه ســال ۱۷۹۰م. ب در کتــاب »نفــوذ یهــود در ایــاالت متحــده« ب

ــه  ــود س ــران یه ــده، س ــاالت متح ــت جمهوری ای یاس ــه ر ــنگتن ب ــرج واش ــاب ج انتخ

ــرای جــرج واشــنگتن فرســتادند. ــه ب نامــه جداگان

»جرج واشنگتن«، رهبر 
جنگ های استقالل و 

نخستین رئیس جمهور 
آمریکا نیز تأکید کرده 

است: »خطر یهود برای 
ما زیان بارتر از همه 
قوای دشمن است؛ 
آن ها یک صد بار از 

دشمن خطرناک ترند«.
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 در یکــی از آن هــا چنیــن آمــده بــود: »حمــد و ســپاس خــدای اســرائیل را کــه حامــی 

ــت و  ــب را در آن راه نیس ــه تعص ــی دارد ک ــا م ــه پ ــی ب ــت و دولت ــنگتن اس ــرج( واش )ج

ــد  ــه را می ده ــن نام ــخ ای ــز پاس ــنگتن نی ــدارد.«]15[ واش ــی ن ــت و آزار در آن جای اذی

ــط  ــرآغاز رواب ــکا س ی ــور آمر ــن رئیس جمه ــود و اولی ــران یه ــان رهب ــه می ــن مکاتب و ای

ــد. ــمار می آی ــه ش ــده ب ــاالت متح ــت ای ــکا و دول ی ــان آمر یهودی

یکائیان یخی و فرهنگی مشترک یهودیان و آمر زمینه های تار

یتن«]16[  یخــی فراوانی برخوردارنــد. فرقــه »پیور یهودیــت و مســیحیت از مشــترکات تار

یــکا بــه  یــق رومانتیکــی سرنوشــت یهودیــان و نــژاد »آنگلوساکســون« را در آمر بــه طر

یقــی خــود را هماننــد مــردم یهــودی، مــردم برگزیــده  یکدیگــر پیونــد مــی داد، و بــه طر

ــرد. ــی می ک تلق

ــوان  یتــن عن ــه پیور ــران مذهبــی فرق ــکا، رهب ی ــی انقــاب آمر ــن در مراحــل ابتدای بنابرای

ــرائیل  ــا اس ــتیم؛ م ــده هس ــاص و برگزی ــی خ ــا مردم یکایی ه ــا آمر ــه: »م ــد ک می کردن

ــتیم.« ــود هس ــر خ عص

ــن«  ــن فرانکلی ــون«]17[ و »بنجامی ــاس جفرس ــد »توم ــخاصی مانن ــبب اش ــن س بدی

ــه،  ــت فراعن ــان در دس ــی یهودی یخ ــز و تار ــات مخاطره انگی ــه تجربی ــد ک ــنهاد کردن پیش

ــره  ــزرگ کنگ ــر ب ــوان مه ــه عن ــند و ب ــر بکش ــه تصوی ــرخ را ب ــای س ی ــذار از در ــد گ مانن

ــد.]18[ ــاب نماین انتخ

یــکا برقــرار  نتیجــه ایــن وضعیــت، ایــن بــود کــه پیونــد بیــن یهودیــت و مســیحیت در آمر

یــق مذهــب مقبولیتــی در جامعــه کســب کردنــد. شــد و یهودیــان از طر

ــن«،  ــون«]19[، »فرانکلی ــی »ویلس ــکا یعن ی ــابق آمر ــای جمهور س ــر از رؤس ــار نف چه

پایــی صهیونیســم ایفا  یخــی خــود را در بر »روزولــت« و »هــری ترومــن«]20[ نقــش تار

کردنــد.

ــان و  ــه یهودی ــد، ب ــه بع ــز«]21[ ب ــان آدام ــکا از »ج ی ــای جمهور آمر ــه رؤس ــه هم گرچ

ســرزمین های مقــدس توجــه خــاص داشــتند، ولــی در واقــع ویلســون مســئله یهودیــان 

یــکا کــرد. روزولــت بــرای اولیــن بــار  و رهایــی آن هــا از بی خانگــی را وارد سیاســت آمر

فلســطین بــدون اعــراب را مطــرح ســاخت و باالخــره ترومــن مامــای دولــت اســرائیل 

بــود.]22[

سازماندهی؛ رمز موفقیت یهودیان

یهودیــان بــا هــدف تســلط بــر مراجــع تصمیم گیــری ایــاالت متحــده و بــرای گســترش 

حیطــه نفــوذ و اقتــدار خویــش توانســتند بــا اســتفاده از امکانــات و توانمندی هــای خود

چهار نفر از 
رؤسای جمهور 
سابق آمریکا 
یعنی »ویلسون«، 
»فرانکلین«، »روزولت« 
و »هری ترومن« نقش 
تاریخی خود را در 
برپایی صهیونیسم ایفا 
کردند.



و بهره گیــری از پیوندهــای دینــی و قومــی خویــش در ســطحی وســیع اقــدام بــه تأســیس 

ــه  ــت کم ب ــدام دس ــر ک ــرده و ه ــودی ک ــدد یه ــوع و متع ــکل های متن ــازمان ها و تش س

عضویــت یکــی از آن هــا درآینــد.

ــه تشــکیل ســازمان ها و جمعیت هــای یهــودی در  ــاالت متحــده ب ــان ای رویکــرد یهودی

ســده نوزدهــم موجــب شــد کــه در ســال ۱۸۵۰م. بــرای نخســتین بــار در یــک اقــدام 

جمعــی نفــوذ و قــدرت خویــش را بــه نمایــش گــذارده، و اعتــراض و مخالفــت خــود را 

یــکا ابــراز کننــد. از آن پــس از اعتراضــات ســازمان یافته یهودیــان در  بــر ضــد دولــت آمر

مخالفــت بــا هــر آنچــه بــا منافــع و مصالــح ایشــان در داخــل و یــا خــارج از ایــاالت 

ــکل گرفت. ــت، ش ــارض داش ــده تع متح

امــروزه نیویــورک مرکــز مؤسســات و ســازمان های یهــودی اســت.]23[ بــدون تردیــد 

یــکا بــر غــول ایــاالت  یــن عوامــل اقتــدار و ســیطره اقلیــت یهودیــان آمر یکــی از مهم تر

ــازمان یافته و  ــای س ــان و پیونده ــترده ایش ــجم و گس ــکیات منس ــود تش ــده، وج متح

برنامه هــای دقیــق و پیچیــده، و در عیــن حــال بلندمــدت ایــن گــروه اقلیــت اســت. 

منبع:

فرمانروایان پنهان، حسین جعفری موحد، صص 41 تا 54.

پی نوشت:
Christopher Columbus .]1[

New Amsterdam .]2[
Dutch West India Company .]3[

Rod Hudson .]4[
]5[. قوم من، ابا ابان، ص 409.

]6[. مذهب پروتستان شاخه ای از مسیحیت است که مبانی آن نخسیتن بار توسط مارتین لوتر مطرح شد.
]7[. بنیانگذار فرقه کویکرها، جرج فاکس از عارفان بزرگ مسیحیت است.
]8[. البی صهیونیسم در ایاالت متحده آمریکا، محسن اسالمی، ص 102.

]9[. همان، ص 103.
Benjamin Franklin .]10[

]11[. یهود و صهیونیسم، احمد کریمیان، صص 615 و 616.
George Washington .]12[

]13[. هشام عواض، زیرنویس ص 36.
J.J. Goldberg .]14[

]15[. النفوذ الیهودی فی االداره االمریکیه، احمد منصور، ص 14.
Puritan .]16[

Thomas Jefferson .]17[
]18[. اسرائیل در ذهن آمریکا، داریوش اخوان زنجانی، فصلنامه خاورمیانه، سال پنجم، شماره 1، بهار 1377، ص 222.

Woodrow Wilson .]19[
Harry S. Truman .]20[

John Adams .]21[
]22[. همان، ص 223.

]23[. علــت اینکــه یهودیــان فعالیت هــای سیاســی و اقتصــادی خــود را در نیویــورک متمرکــز ســاخته اند، ایــن اســت کــه ایــن 
شــهر در ایــاالت متحــده و بلکــه همــه جهــان، یــک شــهر عــادی بــه شــمار نمی آیــد. نهادهــای سیاســی و مالــی بین المللــی، 

ــرار دارد. ــن شــهر ق ــان در ای ــای اقتصــادی جه ــن فعالیت ه ــی و عظیم تری ــای بین الملل ــن بانک ه بزرگتری
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امروزه نیویورک مرکز 
مؤسسات و سازمان های 

یهودی است.



 رابطه ویژه ایاالت 
متحده با رژیم 
صهیونیستی را می توان 
در میزان و ابعاد 
حمایت های آمریکا 
از این رژیم جعلی 
مشاهده کرد.
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یــکا، »جــان اف کنــدی«]1[ در ســال ۱۹۶۲ بــه »گلــدا مایــر«]2[،  رئیس جمهــور آمر

ــا  ــژه ای دارد کــه تنهــا ب ــا اســرائیل روابــط وی یــکا ب یر اســرائیل گفــت: »آمر نخســت وز

یتانیــا در عرصــه وســیع جهانــی قابــل مقایســه اســت.« ۱۵  یــکا و بر رابطــه خــاص آمر

ســال بعــد، »جیمــی کارتــر«]3[ همــان نظــر را تکــرار کــرد: »مــا بــا اســرائیل رابطــه ویــژه 

ــزان و  ــوان در می ــتی را می ت ــم صهیونیس ی ــا رژ ــده ب ــاالت متح ــژه ای ــه وی ــم.« رابط ی دار

یــم جعلــی مشــاهده کــرد. یــکا از ایــن رژ ابعــاد حمایت هــای آمر

ــر  ــکا ب ی ــد آمر ــتیبانی و تأیی ــورداری از پش ــا برخ ــه ۱۹۴۸ ب ــت ها در ۱۴ م صهیونیس

اســاس رأی ســازمان ملــل اســتقال کشــور اســرائیل را اعــام کردنــد. یــازده دقیقــه بعــد 

از اعــام اســتقال کشــور جدیــد، ایــاالت متحــده بیانیــه رســمی شناســایی اســرائیل 

را صــادر کــرد و نخســتین کشــوری شــد کــه موجودیــت آن را بــه رســمیت شــناخت. 

یــکا از دولــت یهــود از زمــان  ایــن رویــداد بــه عنــوان نقطــه اوج حمایــت دیپلماتیــک آمر

ــکا  ی ــر آمر پایــی جنبــش صهیونیســم، ســنگ بنای پشــتیبانی های گســترده تر و عمیق ت بر

از اســرائیل را گــذارد؛ همــان کــه بعدهــا از آن بــا عنــوان روابــط ویــژه یــاد شــده اســت.

ــش  ــم در دو بخ ی ــن رژ ــکیل ای ــس از تش ــرائیل در دوره پ ــکا از اس ی ــای آمر حمایت ه

ــردم و  ــتیبانی م ــرائیل و پش ــه اس ــکا ب ی ــت آمر ــای دول ــت: کمک ه ــه اس ــل ماحظ قاب

یــکا بــه  یــم. در ایــن قســمت بــه کمک هــای دولــت آمر یــکا از آن رژ افــکار عمومــی آمر

اســرائیل پرداختــه خواهــد شــد.

کمکهایاقتصادی-تسلیحاتیآمریکابهاسرائیل
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یکا به اسرائیل  کمک های اقتصادی - مالی آمر

ــده  ــش عم ــادی بخ ــک اقتص ــه ۱۹۶۰ کم ــل ده ــا اوای ــرائیل ت ــیس اس ــان تأس از زم

 
ً
یبــا یــم را تشــکیل مــی داد. از ســال ۱۹۴۹ تــا ۱۹۶۵ تقر یــکا بــه ایــن رژ کمک هــای آمر

۶۳ میلیــون دالر کمــک ســاالنه کــه بیــش از ۹۵ درصــد آن بــه شــکل کمــک اقتصــادی 

و غذایــی بــود بــه اســرائیل داده شــد.

یــادی از ایــن کمک هــای مالــی بــه صــورت باعــوض بــود کــه اســرائیل نیــاز  بخــش ز

پرداخــت آن هــا نداشــته اســت. از ســال ۱۹۸۴ هــم بــه منظور کاســتن از فشــار بر  بــه باز

یافتــی بســیاری از آن هــا  پرداخــت وام هــای در اقتصــاد اســرائیل، ناشــی از ضــرورت باز

ــوض  ــای باع ــا کمک ه ــای آن ه ــه ج ــت ب ــح داده اس ــکا ترجی ی ــده و آمر ــیده ش بخش

بیشــتری بــه اســرائیل دهــد.

یــکا تأمیــن ۱.۳ میلیــارد دالر کمــک اقتصــادی باعــوض  بــه ایــن ترتیــب از ۱۹۸۵ آمر

ســاالنه را بــرای اســرائیل آغــاز کــرده اســت. از ۱۹۹۸ نیــز از میــزان کمک هــای 

یــکا بــه اســرائیل کاســته و بــر میــزان کمک هــای نظامــی آن افــزوده شــد.  اقتصــادی آمر

یــکا روی هــم از ۱۹۴۹ تــا ۲۰۰۷ مبلــغ ۵/۳۲۴۱۳ میلیــون دالر  ایــاالت متحــده آمر

ــه اســرائیل داده اســت. کمــک اقتصــادی ب

یکا به اسرائیل کمک های نظامی - تسلیحاتی آمر

یــکا بــه اســرائیل در قیــاس بــا  اگرچــه در دهه هــای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ کمــک نظامــی آمر

کمک هــای اقتصــادی بســیار کمتــر بــوده و میــزان آن بــه ویــژه از دهــه ۱۹۷۰ بــه بعــد 

یــکا از ابتــدا کمــک نظامــی هــم - هــر چنــد بــه طــور غیــر  از افزایــش یافــت، امــا آمر

ــاخت ــم می س ــرائیل فراه ــرای اس ــتقیم - ب مس

ــراب در  ــع اع ــه نف ــوا ب ــه ق ــوردن موازن ــم خ ــی از بره ــل نگران ــه دلی ــال ۱۹۴۷ ب  در س

ــان  ــی می ــگ احتمال ــری در جن ــاب از درگی ــرائیل و اجتن ــا اس ــگ ب ــروز جن ــورت ب ص

یــم کــرد. اما  یــکا ارســال ســاح بــه فلســطین و کشــورهای همســایه آن را تحر آن هــا، آمر

یــم را فراهم  یــکا بــه اســرائیل زمینــه تأمیــن نیازهــای ایــن رژ  کمک هــای مالــی آمر
ً
عمــا

ــلحه از  ــد اس ی ــرد خر ــام ک ــون«]4[ اع ی ــا »بن گور ــه بعده ــور ک ــاخت. همانط می س

ــت:  ــام می گرف ــا انج یکایی ه ــود آمر ــت خ ــی و حمای ــا هماهنگ ــس ب ی ــکو و پار مس

یــس از مــا دالر می خواســتند و آن هــم تنهــا در یــک کشــور موجــود بــود.  »مســکو و پار

یــکا گرفتیــم.« مــا بســیاری از دالرهــا را از آمر

کمک هــای نظامــی بــه اســرائیل از ۱۹۶۲ افزایــش چشــمگیری یافــت و طــی ســال های 

۱۹۶۲ تــا ۱۹۷۶ بــه ۵.۹ میلیــارد دالر رســید. در ایــن دوره کمــک نظامــی ۷۵ درصــد 

یــکا بــه اســرائیل را تشــکیل مــی داد. کل کمک هــای آمر

اگرچه در دهه های 
۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ کمک 

نظامی آمریکا به 
اسرائیل در قیاس با 
کمک های اقتصادی 
بسیار کمتر بوده و 

میزان آن به ویژه از 
دهه ۱۹۷۰ به بعد از 

افزایش یافت.
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ــک  ــون دالر کم ــغ 64.856 میلی ــکا مبل ی ــا ۲۰۰۷ آمر ــال ۱۹۴۹ ت ــوع از س در مجم

نظامــی بــرای اســرائیل فراهــم کــرده اســت. حاصــل ایــن کمک هــا - بــا تجهیز اســرائیل 

ــه  ــرائیل در منطق ــی اس ــری نظام ــن برت ــی - تأمی یکای ــاح های آمر ین س ــرفته تر ــه پیش ب

بــوده اســت.

یکا به اسرائیل شرایط و امتیازات خاص کمک های آمر

یــکا متمایــز  یافت کننــدگان کمک هــای خارجــی آمر آنچــه اســرائیل را از ســایر در

ــه  ــت ک ــاص اس ــازات خ ــا و امتی ــن کمک ه ــرایط ای ــزان آن ش ــر می ــاوه ب ــازد ع می س

ــتر  ــی بیش ــازات زمان ــن امتی ــت ای ــت. اهمی ــده اس ــه ش ــرائیل ارائ ــه اس ــه ب ــن زمین در ای

ــت  ــدرن اس ــی م ــای صنعت ــزو قدرت ه ــرائیل ج ــیم اس ــته باش ــه داش ــه توج ــود ک می ش

کــه از نظــر درآمــد ســرانه در ســال ۲۰۰۶ در رتبــه ۲۹ دنیــا قــرار گرفــت. تولیــد ناخالــص 

یــم صهیونیســتی و جمعیــت کــم آن از مجموعــه تولیــد ناخالــص داخلی کشــورهایی  رژ

یه و اردن باالتــر اســت. مثــل لبنــان، ســور

یــکا بــه یــک نفــر از جمعیــت  آمــار دیگــر نشــان می دهــد کــه در مقابــل هــر دالر کــه آمر

یــکای التیــن و کشــورهای کارائیــب اختصــاص داده، ۲۱۴ دالر بــه یــک اســرائیلی  آمر

یــکا هرگــز بــدون در نظــر گرفتــن ماحظــات اســرائیل به  داده اســت. از طــرف دیگــر آمر

ــد. اعــراب کمــک نمی کن

یــکا هــم برخــوردار بــوده  اســرائیل همچنیــن همــواره از کمک هــای خــاص کنگــره آمر

یــکا بــه کشــورهای دیگــر مخالفــت   بــا کمــک آمر
ً
اســت. در حالــی کــه کنگــره دائمــا

کــرده و مبالــغ آن هــا را تــا حــد امــکان کاهــش می دهــد، همــواره پشــتیبان کمک هــای 

یــکا بــه اســرائیل بــوده اســت. آمر

یافــت کمک هــا هــم اســرائیل نســبت بــه ســایر کشــورها از امتیــازات  در مــورد شــکل در

یافت کننــده کمک هــای  یــم صهیونیســتی تنهــا در خاصــی برخــوردار اســت. رژ

یافتی  یــکا اســت کــه مجبــور نیســت دربــاره چگونگــی مصــرف مبالــغ در اقتصــادی آمر

ــد. ــح ده ــا توضی ــد ی ــخ گو باش پاس

 
ً
ــوال ــه معم ــن ک ــم ای ــه علی رغ ــت ک ــن اس ــرائیل ای ــر اس ــرد دیگ ــه ف ــر ب ــاز منحص امتی

یافت شــده را در  ــغ در ــزم هســتند کــه مبال ــکا مل ی ــدگان کمــک نظامــی آمر یافت کنن در

ــل  ــرای اســرائیل قائ ــد، کنگــره معافیــت خاصــی ب ــکا خــرج کنن ی ــاالت متحــده آمر ای

ــک  ــر ۴ دالر کم ــدود ۱ دالر از ه ــد ح ــازه می ده ــم اج ی ــن رژ ــه ای ــه ب ــت ک ــده اس ش

یــکا را بــه عنــوان کمک هزینــه بــه صنایــع دفاعــی خــود اختصــاص بدهــد.  نظامــی آمر

یــد اقــام  یافتــی را صــرف خر بدیــن ترتیــب اســرائیل مجبــور نیســت تمــام اعتبــارات در

یــکا بکنــد. نظامــی از آمر

اسرائیل همچنین 
همواره از کمک های 
خاص کنگره آمریکا هم 
برخوردار بوده است.



گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره اول | اردیبهشت 1399| صفحه 10

ــکا،  ی ــت آمر ــای وام از دول ــت ضمانت نامه ه یاف ــون در ــر چ ــازات دیگ ــرائیل از امتی اس

کمــک اضافــی بــه دنبــال وقــوع تحــوالت و رخدادهــای خــاص در منطقــه، و کمک های 

 
ً
یبــا یــکا کــه در 2009 ســاالنه تقر خصوصــی شــهروندان و مؤسســات غیــر دولتــی آمر

بــه ۲ میلیــارد دالر رســید هــم بهره منــد بــوده اســت.

منبع:

ــن  ــتره ی ای ــت و گس ــینه، ماهی ــاره پیش ــی درب ــرائیل: پژوهش ــکا و اس ی ــژه آمر ــه وی رابط

ــار  ــماره 1، به ــت، دوره 42، ش ــه سیاس ــی، فصلنام ــرا عال ــی، زه ــاد عطای ــه، فره رابط

.1391

پی نوشت:

کمک های خصوصی 
شهروندان و مؤسسات 

غیر دولتی آمریکا به 
اسرائیل در ۲۰۰۹ ساالنه 
تقریباً به ۲ میلیارد دالر 

رسید.

John F. Kennedy .]1[
Golda Meir .]2[

Jimmy Carter .]3[
David Ben-Gurion .]4[



هیچ کشور دیگری 
در سازمان ملل چنین 
موضعی در حمایت از 
اسرائیل نداشته و هیچ 
کشور دیگری نبوده 
است که آمریکا تا این 
اندازه به نفع آن و در 
مقابله با محکومیت آن 
رأی داده باشد.
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 از زمــان اعــان تأســیس اســرائیل در ســرزمین فلســطین، واشــنگتن همــواره بــه حمایت 

ــورای  ــت و در ش ــه داده اس ــرائیل ادام ــی از اس ــی و دیپلمات ــرط سیاس ــد و ش ــدون قی ب

ــه  ــنهادی علی ــدد پیش ــای متع ــب قطعنامه ه ــد از تصوی ــل متح ــازمان مل ــت س امنی

ــت. در  ــرده اس ــری ک ــراب جلوگی ــطینیان و اع ــه فلس ــرائیل علی ــت اس ــای دول تجاوزه

ایــن یادداشــت بــه حمایت هــای سیاســی و همراهــی افــکار عمومــی ایــاالت متحــده 

ــم صهیونیســتی اشــاره خواهــد شــد. ی ــکا در حمایــت از رژ ی آمر

جانب داری از اسرائیل در سازمان ملل متحد

ــرائیل  ــه اس ــم اینک ــتی، علی رغ ــم صهیونیس ی ــکیل رژ ــس از تش ــال های پ ــول س در ط

انتقادآمیــز و  از هــر کشــور دیگــری در جهــان در معــرض قطعنامه هــای  بیــش 

یــکا همــواره تــاش کــرده اســت  محکوم کننــده ســازمان ملــل قــرار داشــته اســت آمر

بــا اســتفاده از ابزارهایــی چــون اســتفاده یــا تهدیــد بــه اســتفاده از حــق وتــو یــا تهدیــد 

یــم  بــه قطــع کمک هــای مالــی بــه ســازمان ملــل از میــزان ســرزنش ها و انتقــادات از رژ

ــد. ــری کن ــتر آن جلوگی ــت بیش ــد و از محکومی ــتی بکاه صهیونیس

هیــچ کشــور دیگــری در ســازمان ملــل چنیــن موضعــی در حمایــت از اســرائیل نداشــته 

یــکا تــا ایــن انــدازه بــه نفــع آن و در مقابلــه  و هیــچ کشــور دیگــری نبــوده اســت کــه آمر

بــا محکومیــت آن رأی داده باشــد.

حمایتهایسیاسیومردمیآمریکاازاسرائیل
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یــکا در ســپتامبر ۱۹۷۳ بــرای دومیــن بــار از حــق وتــوی خــود در شــورای امنیــت  آمر

یــکا بــرای حمایــت از اســرائیل و جلوگیــری از تصویــب  اســتفاده کــرد: در ایــن ســال آمر

یه محکــوم می کرد،  یــم کــه حملــه آن را بــه جنــوب لبنــان و ســور قطعنامــه علیــه ایــن رژ

ــنگتن ۴۲  ــال ۲۰۰۶، واش ــا س ــان ت ــرد. از آن زم ــو ک ــت را وت ــورای امنی ــه ش قطعنام

قطعنامــه ضــد اســرائیلی شــورای امنیــت را وتــو کــرده اســت.

ــا 170   ب
ً
ــا یب ــکا تقر ی ــا ۲۰۰۹، آمر ــال ۱۹۷۲ ت ــه از س ــد ک ــان می ده ــر نش ــار دیگ آم

قطعنامــه مجمــع عمومــی و شــورای امنیــت ســازمان ملــل مخالفــت یــا آن هــا را وتــو 

کــرده اســت. از ایــن تعــداد حــدود 108 مــورد بــه نفــع اســرائیل و در جهــت جلوگیــری 

ــوده اســت. ــم ب ی ــن رژ ــه ای ــی علی از تصویــب قطعنامه های

یــکا از حــق وتــو در حمایــت از اســرائیل، در واقــع ســازمان ملــل را از مســیر  اســتفاده آمر

یــکا  خــود در حــل و فصــل مســئله فلســطین منحــرف کــرده اســت. اگــر وتوهــای آمر

ــود و ســازمان ملــل  ــر می ب ــه اســرائیل بیشــتر و اثرگذارت ــود تعــداد قطعنامه هــای علی نب

ــا فراخوانــدن اســرائیل بــه  می توانســت حــق فلســطینی ها را در تعییــن سرنوشت شــان ب

تــرک اقدامــات ســرکوب گرانه علیــه انتفاضــه فلســطینی ها بــا فرســتادن ناظــران ســازمان 

ملــل بــه مناطــق اشــغالی بــرای نظــارت بــر رفتــار اســرائیل، و از همــه جدی تر بــا تحمیل 

ــای  ــه قطعنامه ه ــردن ب ــن و عمل نک ــورت نادیده گرفت ــرائیل - در ص ــر اس ــا ب یم ه تحر

شــورا - بــا قاطعیــت بیشــتر تأییــد و تصدیــق کنــد.

ــق  ی ــددی از طر ــوارد متع ــل، در م ــازمان مل ــرائیل در س ــت از اس ــرای حمای ــکا ب ی آمر

تهدیــد بــه اســتفاده از حــق وتــو و خــروج از ســازمان ملــل و قطــع کمک هــا بــه ایــن 

ســازمان از تصویــب قطعنامه هــای ضــد اســرائیلی جلوگیــری کــرده اســت. در ۱۲ مــه 

یــکا بــا رأی ۴۰۱ بــه 3، قطعنامــه پیشــنهادی در حمایت از اســرائیل را  ۱۹۸۲ کنگــره آمر

یــکا تهدیــد کــرد کــه اگــر عضویــت اســرائیل در  تصویــب کــرد. یــک ســال بعــد هــم آمر

پیچی آن از اجــرای قطعنامه هــای ســازمان تعلیــق  ســازمان ملــل متحــد، بــه علــت ســر

گــردد، از مجمــع عمومــی خــارج خواهــد شــد.

یم یکا با اسرائیل و کمک به این رژ همراهی افکار عمومی آمر

یــکا از اســرائیل به ویــژه از ایــن نظــر اهمیــت و موضوعیــت  حمایــت افــکار عمومــی آمر

 رســانه ها و مــردم ]ایــاالت متحــده[ توجــه کمــی بــه 
ً
پیــدا می کنــد کــه اساســا

ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــرائیل از ای  اس
ً
ــرا ــا ظاه ــد. ام ــراز می دارن ــی اب ــای خارج رویداده

یکایی هــا را داشــته و حــس همراهــی و  یــرا همــواره توجــه و نــگاه مثبــت آمر اســت؛ ز

ــت. ــه اس ــا را برانگیخت ــاد آن ه اعتم

ین نظــر ســنجی ها در مــورد  طبــق نتایــج نظرســنجی های موسســه گالــوپ – کــه بیشــتر

آمریکا برای حمایت 
از اسرائیل در سازمان 

ملل، در موارد متعددی 
از طریق تهدید به 

استفاده از حق وتو و 
خروج از سازمان ملل 
و قطع کمک ها به این 

سازمان از تصویب 
قطعنامه های ضد 

اسرائیلی جلوگیری 
کرده است.
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ــا  یکایی ه ــی آمر ــس همراه ــت - ح ــام داده اس ــراب را انج ــا اع ــدال آن ب ــرائیل و ج اس

بــا اســرائیل از ۱۹۶۷ حــدود ۵۰ درصــد باقــی مانــده اســت. نظرســنجی ایــن موسســه 

ــی  ــی و همدل ــاس همراه ــا احس یکایی ه ــر آمر ــد، اکث ــان می ده ــه ۲۰۰۹ نش ی در فور

یکایــی ۶ نفــر  بیشــتر بــا اســرائیل دارنــد تــا بــا اعــراب؛ بــه گونــه ای کــه از هــر ۱۰ آمر

یــم صهیونیســتی احســاس همدلی  )۵۹ درصــد( در مــورد نــزاع خاورمیانــه بیشــتر بــا رژ

ــتند. ــطینی ها هس ــدار فلس ــد طرف ــا ۱۸ درص ــه تنه ــی ک ــد؛ در حال می کنن

بــر اســاس یافته هــای ۱۸۴ نظرســنجی از ســال ۱۹۶۷ تــا 2012 کــه موسســات 

یــکا از اســرائیل  مختلــف انجــام داده انــد، بــه طــور متوســط حــدود ۴۷ درصد مــردم آمر

ــدود ۱۱  ــطینی ها ح ــراب و فلس ــرای اع ــار ب ــن آم ــه ای ــی ک ــد در حال ــت می کنن حمای

درصــد اســت.

در مــورد ارســال کمک هــای اقتصــادی و نظامــی بــه اســرائیل نیــز همــواره سیاســتمداران 

ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــد. در حال ــوردار بوده ان ــان برخ ــردم کشورش ــتیبانی م ــی از پش یکای آمر

ــن  ــای جمهور ای ــته و رؤس ــت نداش ــکا مقبولی ی ــز در آمر ــی هرگ ــک خارج ــی کم کل

کشــور مجبــور بوده انــد رضایــت افــکار عمومــی و کنگــره را در اختصــاص کمــک بــه 

یکایی ها  کشــورهای دیگــر جلــب کنند، امــا اســرائیل از ایــن قاعــده مســتثنی بــوده و آمر

ــد. ــتیبانی کرده ان ــرائیل پش ــه اس ــان ب ــای کشورش ــته از کمک ه پیوس

یکایی هــا معتقــد   دو ســوم آمر
ً
یبــا نتایــج یــک نظرســنجی در ســال ۲۰۰۱ نشــان داد تقر

یــم در دفــاع از خــودش  یــکا بایــد بــه ایــن رژ بودنــد کــه در صــورت نیــاز اســرائیل، آمر

کمــک کنــد.

ــردم  ــاص م ــت خ ــد حمای ــی می توان ــه خوب ــه ب ــر ک ــاخصه ای دیگ ــا ش ــر این ه عاوه ب

یــکا از ملــت و دولــت اســرائیل را نشــان دهــد، مقایســه نظــر افــکار عمومــی ایــن  آمر

ــردم  ــه م ــرای نمون ــت. ب ــای دنیاس ــایر ملت ه ــدگاه س ــا دی ــرائیل ب ــاره اس ــور درب کش

ــکا  ی یتانیایی هــا - کــه از متحــدان نزدیــک آمر ــی بیشــتر از کانادایی هــا و بر ــکا حت ی آمر

و در بســیاری مــوارد بــا آن کشــور هــم عقیــده و نظــر هســتند - بــا اســرائیل احســاس 

ــته اند. ــراز داش ــه آن اب ــه ب ــت و جانب داران ــگاه مثب ــرده و ن ــم دردی ک ه

ــکا  ی ــردم آمر ــد م ــه ۵۲ درص ــی ک ــه ۲۰۰۵ در حال ی ــوپ در فور ــنجی گال ــق نظرس طب

همدلــی بیشــتر بــا اســرائیل داشــتند )در مقابــل ۱۸ درصــد بــا فلســطینی ها(، تنهــا ۳۴ 

ــته اند.  ــرائیل داش ــه اس ــس را ب ــن ح ــا ای یتانیایی ه ــد بر ــا و ۳۱ درص ــد کانادایی ه درص

منبع:

رابطــه ویــژه آمریــکا و اســرائیل: پژوهشــی دربــاره پیشــینه، ماهیــت و گســتره ی ایــن رابطه، 

فرهــاد عطایــی، زهرا عالــی، فصلنامــه سیاســت، دوره 42، شــماره 1، بهــار 1391.

طبق نظرسنجی گالوپ 
در فوریه ۲۰۰۵ در حالی 
که ۵۲ درصد مردم 
آمریکا همدلی بیشتر 
با اسرائیل داشتند 
)در مقابل ۱۸ درصد 
با فلسطینی ها(، تنها 
۳۴ درصد کانادایی ها و 
۳۱ درصد بریتانیایی ها 
این حس را به اسرائیل 
داشته اند. 



چرا آمریکا بهترین 
دوست رژیم 

صهیونیستی در 
جهان است؟ چرا به 
نظر می رسد که در 
رابطه مسئله رژیم 

صهیونیستی تنها یک 
حزب در آمریکا وجود 

دارد؟ 

ــر  ــه نظ ــرا ب ــت؟ چ ــان اس ــتی در جه ــم صهیونیس ی ــت رژ ــن دوس ی ــکا بهتر ی ــرا آمر چ

یــکا وجــود  یــم صهیونیســتی تنهــا یــک حــزب در آمر می رســد کــه در رابطــه مســئله رژ

دارد؟ چــرا در ایــن زمینــه، اینکــه کــدام حــزب کاخ ســفید یــا کنگــره را در اختیــار دارد، 

یــکا  اهمیتــی نــدارد؟ و باالخــره اینکــه دلیــل حمایت هــای گســترده ایــاالت متحــده آمر

از اســرائیل چیســت؟

ــور را در  ــش های مذک ــه پرس ــخ ب ــان پاس ــر جه ــران در سراس ــیاری از صاحب نظ بس

ــا  ــد آن ه ــد. از دی ــت وجو می کنن ــکا جس ی ــت در آمر ــی صهیونیس ــوذ الب ــدرت و نف ق

ــیحی  ــت های مس ــت، صهیونیس ــتمداران صهیونیس ــان و سیاس ــود یهودی ــل وج ــه دلی ب

ــت اداره  ــانه های تح ــان و رس ــول یهودی ــا، پ ــه آن ه ــته ب ــوذ وابس ــازمان های ذی نف و س

ــم  ی ــخت رژ ــی سرس ــران آن حام ــده و رهب ــاالت متح ــه ای ــت ک ــا اس ــت آن ه و مالکی

صهیونیســتی می باشــند.

ــی  ــژه الب ــه وی ــرائیل ب ــکا از اس ی ــترده آمر ــت گس ــده حمای ــداران ای ــی طرف ــور کل ــه ط ب

صهیونیســت دالیلــی را بــرای چرایــی ایــن حمایت هــا مطــرح می کننــد. در شــماره های 

ــای  ــکا و حمایت ه ی ــه آمر ــان ب ــینه ورود یهودی ــه پیش ــژه ب ــده وی ــن پرون ــین ای پیش

یــم صهیونیســتی اشــاره شــد. در ادامه  یــکا از رژ اقتصــادی و نظامــی ایــاالت متحــده آمر

یــم صهیونیســتی اشــاره  یــکا از رژ بــه دو مــورد از دالیــل ظاهــری حمایت هــای ویــژه آمر

خواهــد شــد.
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دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
دالیلحامیاناسرائیلبرایحمایتآمریکاازاینرژیم
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الف( حمایت از ضعیف در برابر دشمنان قدرتمند

اســرائیل اغلــب بــه عنــوان یــک کشــور ضعیــف و تحــت محاصــره تصویــر می شــود. 

ایــن تصویــر بــه دقــت توســط رهبــران اســرائیل و نویســندگان طرفــدار اســرائیل ترســیم 

شــده اســت؛ امــا تصویــر مخالــف بــه حقیقــت نزدیک تــر اســت.

بــر خــاف اعتقــاد عمومــی، صهیونیســت ها دارای نیــروی نظامــی بــه مراتــب بزرگ تــر، 

ــه اعــراب و ســایر کشــورهای منطقــه  تجهیــزات پیشــرفته تر و رهبــری بهتــری نســبت ب

خاورمیانــه هســتند. بــه همیــن دلیــل بــود کــه نیــروی دفاعــی اســرائیل بــه آســانی و بــا 

یه و اردن پیروز  ســرعت در ســال ۱۹۵۶م. بــر مصــر و در ســال ۱۹۶۹م. بــر مصــر، ســور

شــد.

یــم منطقــه اســت کــه جنگ  افزارهــای هســته ای  بایــد توجــه داشــت کــه اســرائیل تنهــا رژ

در اختیــار دارد. اگــر قــرار بــر حمایــت از ضعیــف بــود ایــاالت متحــده بایــد از مخالفــان 

اســرائیل حمایــت می کــرد.

ب( کمک به یک نظام دموکراتیک

ــه:  ــد ک ــه می کنن ــا توجی ــن ادع ــا ای ــب ب ــود را اغل ــرائیل کار خ ــی اس یکای ــان آمر حامی

اســرائیل یــک دموکراســی دوســت مــا اســت کــه به وســیله دشــمنانش کــه حکومت های 

ــح  ــش صحی ــر مقدمات ــق اگ ــن منط ــت. ای ــده اس ــره ش ــتند محاص ــش هس دیکتاتورمن

باشــد، می توانــد تــا حــدودی درســت باشــد. امــا بــا توجــه بــه ســطح فعلــی حمایــت 

یــکا از اســرائیل چنــدان متقاعدکننــده نیســت. جــدا از همــه این هــا حکومت هــای  آمر

دموکراتیــک متعــددی در اطــراف جهــان وجــود دارنــد امــا هیــچ کــدام از آن هــا چنیــن 

یافــت نمی کننــد. یافــت می کنــد، در حجــم گســترده ای از کمک هــا را کــه اســرائیل در

ــرنگون  ــددی را س ــک متع ــای دموکراتی ــک حکومت ه ــته نزدی ــده در گذش ــاالت متح ای

یــادی حمایــت بــه عمــل آورده اســت. در ایــن زمینــه  کــرده اســت و از دیکتاتورهــای ز

ــران و  ــدق در ای ــی مص ــت قانون ــه حکوم ــر علی ــده ب ــام ش ــای انج ــه کودت ــوان ب می ت

ــر  ــن بهت ــتای تأمی ــه در راس ــرد ک ــاره ک ــیلی اش ــده«]1[ در ش ــالوادور آلن ــت »س حکوم

یــکا صــورت پذیرفتــه اســت. منافــع ملــی آمر

ــه  ــه ب ــی باتوج ــترش دموکراس ــه گس ــک ب ــق کم ــه منط ــت ک ــن اس ــر ای ــئله دیگ مس

ــت.  ــادی اس ی ــف ز ــاط ضع ــم دارای نق ــتی ه ــم صهیونیس ی ــود در رژ ــی موج دموکراس

ــژاد،  ــر ن ــردم از ه ــه در آن م ــت ک ــرات اس ــرال دموک ــت لیب ــک حکوم ــکا دارای ی ی آمر

رنــگ، مذهــب و قومیتــی کــه باشــند ایــن امــکان قانونــی را دارنــد کــه از حقــوق برابــر 

ــت. ــاوت اس ــرایط متف ــل ش ــه عم ــه در عرص ــوند. البت ــد ش بهره من

باید توجه داشت 
که اسرائیل تنها 
رژیم منطقه است 
که جنگ  افزارهای 
هسته ای در اختیار 
دارد. اگر قرار بر حمایت 
از ضعیف بود ایاالت 
متحده باید از مخالفان 
اسرائیل حمایت 
می کرد.
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 یهــودی شــناخته می شــود کــه بهره منــدی از حقوق 
ً
یــم کامــا در مقابــل اســرائیل یــک رژ

شــهروندی در آن بــر اســاس یک ســری از ارتباطــات خونــی بنیان گــذاری شــده اســت. 

ــه برداشــت خــاص در زمینــه حقــوق شــهروندی جــای تعجــب نمی مانــد  ــا توجــه ب ب

ــرب  ــر ع ــون نف ــادی ۱.۳ میلی ــال ۱۹۴۹ می ــل از س ــغالی قب ــرزمین های اش ــه در س ک

یــم صهیونیســتی بــا آن هــا مثــل شــهروند درجــه دوم رفتــار می کنــد.  وجــود دارنــد کــه رژ

این گونــه برخــورد ممکــن اســت بــا بنیان هــای تبعیض آمیــز صهیونیســتی قابــل توجیــه 

یکایــی هــم در تعــارض شــدید اســت. باشــد، ولــی حتــی بــا اصــول دموکراســی آمر

یــادی متأثــر از ایــن  شــرایط داخلــی جامعــه اســرائیل نیــز در حــال حاضــر تــا حــدود ز

یــم حداقــل حقــوق فلســطینی ها را بــه رســمیت  نگــرش اســت. بــه نحــوی کــه ایــن رژ

ــه  ــتقل را ب ــت مس ــکیل حکوم ــازه تش ــح اج ــرات صل ــس از مذاک ــد و پ نمی شناس

آن هــا نمی دهــد. اســرائیل کنتــرل زندگــی حــدود ۴ میلیــون نفــر فلســطینی ســاکن در 

یــن شــکل ممکــن برخــورد  ســرزمین های اشــغالی را در دســت دارد و بــا آن هــا بــه بدتر

ــد. ــرار می ده ــار ق ــر فش ی ــا را ز ــد و آن ه می کن

یــم اســرائیل بــه ظاهــر دموکراتیــک نامیــده می شــود ولــی میلیون هــا فلســطینی کــه  رژ

ــه می شــوند و تمــام  ــده گرفت ــی نادی ــه کل ــد ب ــم زندگــی می کنن ی ــن رژ تحــت ســلطه ای

ــود. ــته می ش ــا گذاش ــر پ ی ــض و ز ــان نق ــی و مدنی ش ــوق سیاس حق

ج( غرامت در قبال جنایات گذشته

یــم صهیونیســتی آزار و  یکا بــه رژ ســومین توجیــه اخاقــی بــرای کمک هــای گســترده آمر

یــخ خــود در کشــورهای مســیحی غربی  شــکنجه هایی اســت کــه قــوم یهــود در طــول تار

دیده انــد. البتــه در ایــن زمینــه بیشــتر بــه یهودســتیزی نازی هــا در طــول جنــگ جهانــی 

ــه خــود گرفــت، دســتاویز  ــوان هولوکاســت را ب ــی کــه عن دوم اســتناد می شــود. حوادث

ــرداری  ــی دوم بهره ب ــگ جهان ــردای جن ــا از ف ــود ت ــت ها ب ــرای صهیونیس ــیارخوبی ب بس

یــادی از آن بــه عمــل آورنــد. ز

یــخ رنج هــای  در حقیقــت موضــوع ادعــا ایــن اســت کــه: چــون یهودیــان در طــول تار

ــک  ــان در ی ــی کردنش ــا زندگ ــت آن ه ــظ امنی ــا راه حف ــده اند و تنه ــل ش ــادی متحم ی ز

ــت  ــورد حمای ــه م ــت را دارد ک ــن لیاق ــرائیل ای ــن اس ــت، بنابرای ــودی اس ــرزمین یه س

ــرد. ــرار گی ــکا ق ی گســترده آمر

ــا عــدم صحــت ادعــای یهودی ســتیزی  هــر چنــد در اینجــا مجــال بررســی صحــت ی

یــا هولوکاســت وجــود نــدارد امــا بــا فــرض درســت بودن چنیــن ادعایــی، ایجــاد یــک 

ــه  ــی علی ــات مضاعف ــاد جنای ــث ایج ــود باع ــطین خ ــرزمین فلس ــودی در س ــور یه کش

ــود. ــد، می ش ــطینیان باش ــه فلس ــی ک ــوم و بی گناه ــرف س ط

سومین توجیه اخالقی 
برای کمک های 

گسترده آمریکا به 
رژیم صهیونیستی 

آزار و شکنجه هایی 
است که قوم یهود در 

طول تاریخ خود در 
کشورهای مسیحی 

غربی دیده اند.
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ــردم  ــه م ــی علی ــت اخاق ــک جنای ــتلزم ی ــرائیل مس ــیس اس ــه تأس ــت ک ــن حقیق ای

فلســطین اســت، بــه خوبــی از ســوی رهبــران اســرائیل درک شــده بــود. همانطــور کــه 

یــون«]2[ بــه »ناهــوم گلدمــن«]3[، رئیــس کنگــره جهانــی یهــود گفــت: »اگــر  »بن گور

مــن یــک رهبــر عــرب بــودم، هرگــز بــا اســرائیل مناســباتی برقــرار نمی کــردم. ایــن طبیعی 

اســت؛ مــا ســرزمین آن هــا را اشــغال کرده ایــم. ...مــا اینجــا آمدیــم و کشورشــان را بــه 

یغمــا برده ایــم، چــرا آ ن هــا بایــد ایــن مســئله را بپذیرنــد؟«

بــه نظــر می رســد کــه عملکــرد اروپایی هــا علیــه یهودیــان ممکــن اســت توجیــه خوبــی 

ــه  ــه فلســطینی ها و دیگــر ســاکنان خاورمیان ــرای ایجــاد اســرائیل باشــد امــا ربطــی ب ب

ــا تکــرار جنایــت  ــد جنایاتشــان را ب ــدارد. شــگفت آور اســت کــه غربی هــا می خواهن ن

دیگــری آن هــم علیــه فلســطینی ها جبــران نماینــد.

ــرای  یخــی از دیــدگاه منطقــی نمی توانــد دلیــل اخاقــی ب از ایــن رو چنیــن ادعــای تار

یــکا آنچــه  یــکا از اســرائیل را فراهــم نمــوده و باعــث شــود آمر حمایت هــای گســترده آمر

ــگارد. ــده ان ــد را نادی در ســرزمین های اشــغالی اتفــاق می افت

د( رفتار اسرائیل به لحاظ اخاقی بهتر از رفتار دشمنانش بوده است

ــرای  ــرائیل ب ــداران اس ــت و طرف ــی صهیونیس ــط الب ــه توس ــی ک ــل اخاق ــن دلی ی آخر

یــکا از اســرائیل مــورد اســتناد قــرار می گیــرد، معرفــی اســرائیل بــه عنــوان  حمایــت آمر

ــر  ــوری تصوی ــوان کش ــه عن ــرائیل را ب ــدگاه اس ــن دی ــت. ای ــب اس ــوری صلح طل کش

ــی  ــه عصبان ــی ک ــی زمان ــت و حت ــوده اس ــح ب ــال صل ــال دنب ــه در همه ح ــد ک می کن

ــه  ــود ک ــه می ش ــل گفت ــد. در مقاب ــان می ده ــت نش ــواری و متان ــود بزرگ ــود از خ می ش

ــد. ــل کرده ان ــد عم ــات پلی ــرارت و نی ــا ش ــراب ب اع

ــه  ــت های اولی ــد صهیونیس ــان می ده ــرائیل نش ــوالت اس ــه تح یخچ ــه تار ــی ب نگاه

هیــچ گاه خیراندیــش اعــراب فلســطین نبودنــد. ایــن مســئله کــه ســاکنان عرب ســرزمین 

فلســطین در برابــر تجاوزهــای صهیونیســت ها مقاومــت می کردنــد، بــا توجــه بــه اینکــه 

صهیونیســت ها بــرای تأســیس حاکمیــت موردنظرشــان در ســرزمین های عربــی تــاش 

ــت. ــی نیس ــوع عجیب ــد، موض می کردن

ــد و در آن  ــت می کردن ــطینی ها فعالی ــت فلس ــه مقاوم ــدت علی ــه ش ــت ها ب صهیونیس

یخــی همچنیــن  برهــه از زمــان بــه رعایــت مســائل اخاقــی فکــر نمی کردنــد. اســناد تار

ــن  ــال های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ متضم ــه س ــرائیل در فاصل ــیس اس ــه تأس ــد ک ــاش می کن ف

ــتارهای  ــا، کش ــامل اعدام ه ــژادی ش ــازی ن ــه پاک س ــکار در زمین ــات آش ــکاب جنای ارت

جمعــی و تجاوزهــای غیــر اخاقــی توســط یهودیــان بــود.

آخرین دلیل اخالقی که 
توسط البی صهیونیست 
و طرفداران اسرائیل 
برای حمایت آمریکا از 
اسرائیل مورد استناد 
قرار می گیرد، معرفی 
اسرائیل به عنوان 
کشوری صلح طلب 
است.
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به عــاوه، رفتارهــای اســرائیل در قبــال دشــمنان عربــش و نیــز اتبــاع عــرب خــود، اغلب 

ددمنشــانه بــوده کــه ناقــض هرگونــه ادعایــی دال بــر رفتارهــای اخاقــی برتــر اســرائیل در 

قیــاس بــا اعــراب اســت.

ــال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵  ــن س ــلم« بی ــت س ــزارش »ب ــاس گ ــر اس ــال، ب ــوان مث ــه عن ب

میــادی، تعــداد ۳۳۸۶ فلســطینی توســط اســرائیلی ها کشــته شــدند، کــه از بیــن آن هــا 

۶۷۶ نفــر کــودک بودنــد.

مثــال دیگــر اینکــه: پاســخ اســرائیل بــه انتفاضــه دوم در بیــن ســال های ۲۰۰۰ تــا ۲۰۰۵ 

میــادی، بســیار خشــن بــود. نیروهــای اســرائیل در نخســتین روزهــای شــروع انتفاضــه 

حــدود یــک میلیــون گلولــه شــلیک کردنــد؛ ایــن مقــدار بســیار بیشــتر از آن اســت کــه 

یــک پاســخ معمولــی بــه حســاب آیــد. 

بنابرایــن ایــن اســتدالل کــه رفتــار اســرائیل بــه لحــاظ اخاقــی بهتــر از رفتــار دشــمنانش 

بــوده اســت بــه هیــچ وجــه یــک توجیــه اخاقــی قانع کننــده نیســت.

دلیل اصلی

»جــان میــر شــایمر«]4[ و »اســتفان والــت«]5[، در مقالــه خــود تحــت عنــوان »البــی 

یــکا« در پاســخ بــه ســؤال: »دلیــل اصلــی حمایــت  اســرائیل و سیاســت خارجــی آمر

ــکا از  ی ــت آمر ــه حمای ــد ک ــه بودن ــن فرضی ــات ای ــال اثب ــه دنب ــرائیل«، ب ــکا از اس ی آمر

اســرائیل در راســتای منافــع ملــی ایــاالت متحــده نیســت و بیشــتر ناشــی از نفــوذ عمیــق 

ــت. یکاس ــت گذاری آمر ــوزه سیاس ــتی در ح ــی صهیونیس الب

ــرائیل  ــکا از اس ی ــت آمر ــاء حمای ــرای ارتق ــترده را ب ــتراتژی گس ــم دو اس ــی صهیونیس الب

ــر  ــم ب ــنگتن ه ــم گیر در واش ــوذی چش ــورداری از نف ــا برخ ــت، ب ــد. نخس ــال می کن دنب

یــه فشــار مــی آورد تــا یک ســره از اســرائیل حمایــت کننــد؛  کنگــره و هــم بــر قــوه مجر

ثانیــا،ً البــی می کوشــد تــا اطمینــان یابــد کــه گفتمــان عمومــی دربــاره اســرائیل، آن را بــا 

ــر می کشــد. ــه تصوی دیدگاهــی مثبــت ب

ــا  ــتراتژیک و ی ــل اس ــچ دلی ــه هی ــت ک ــت یاف ــه دس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــن می ت بنابرای

ــد توجیه کننــده ایــن حجــم عظیــم کمک هــا  ــه اصطــاح اخاقــی نمی توان الزامــات ب

ــد  ــی قدرتمن ــم الب ــه بگویی ــر اینک ــد، مگ ــده باش ــاالت متح ــوی ای ــرائیل از س ــه اس ب

ــت. ــات اس یان ــن جر ــت ای ــکا پش ی ــت در آمر صهیونیس

منبع:

فرمانروایان پنهان، حسین جعفری موحد، صص 163 تا 176.

بنابراین می توان به این 
نتیجه دست یافت که 

هیچ دلیل استراتژیک 
و یا الزامات به اصطالح 

اخالقی نمی تواند 
توجیه کننده این حجم 

عظیم کمک ها به 
اسرائیل از سوی ایاالت 

متحده باشد.
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Salvador Allende .]1[
David Ben-Gurion .]2[

Nahum Goldman .]3[
John Mearsheimer .]4[

Stephen Walt .]5[

پی نوشت:



گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره اول | اردیبهشت 1399| صفحه 20

روند پیدایش البی ها به 
حدود ۱۶۰ سال پیش 

باز می گردد. در آن 
هنگام اشخاصی به طور 

منظم در راهروهای 
کنگره حضور می یافتند 

تا در مورد الیحه ها 
و طرح های مطرح 

شده در مجلس های 
نمایندگان و سنا، و 

تأثیرات آن ها بر زندگی 
خصوصی و منافع 

اقتصادی خود به بحث 
و گفت وگو بپردازند.

البــی از کلمــه »Lobby Run« بــه معنــی »راهــرو«، اســتخراج شــده اســت. در یــک 

ــه می شــود  ــی گفت ــه آن دســته از گروه های ــی( ب یــف کلــی، گروه هــای ذی نفــوذ )الب تعر

ــن  ــی و تأمی ــی - اجتماع ــای سیاس ــد تصمیم گیری ه ــر رون ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــه ب ک

منافــع خــاص خــود عمــل می کننــد. تفــاوت البــی و حــزب در ایــن اســت کــه احــزاب 

یــق شــیوه های مســالمت آمیز وارد ســاخت قــدرت شــوند؛ امــا  در تــاش هســتند از طر

ــری  ــد تصمیم گی ــردان و رون ــر دولت م ــذاری ب ــال تأثیرگ ــه دنب ــا ب ــار تنه ــای فش گروه ه

هســتند.

یکا روند شکل گیری و جایگاه البی ها در آمر

ــگام  ــردد. در آن هن ــاز می گ ــش ب ــال پی ــدود ۱۶۰ س ــه ح ــا ب ــش البی ه ــد پیدای رون

اشــخاصی به طــور منظــم در راهروهــای کنگــره حضــور می یافتنــد تــا در مــورد 

ــرات  ــنا، و تأثی ــدگان و س ــای نماین ــده در مجلس ه ــرح ش ــای مط ــا و طرح ه الیحه ه

آن هــا بــر زندگــی خصوصــی و منافــع اقتصــادی خــود بــه بحــث و گفت وگــو بپردازنــد. 

البی هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود شــیوه های گوناگونــی را بــه کار می بردنــد کــه 

ــود از: ــارت ب ــا عب ــن آن ه ی مهم تر

دیدار خصوصی با مقامات رسمی و مطرح نمودن خواسته های مورد نظر خود؛

مشارکت در تأمین منابع مالی طرح ها و الیحه های مورد نظر خود؛

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
روندشکلگیریوجایگاهالبیصهیونیسمدرآمریکا
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حضور در کمیته های کنگره و ارائه نقطه نظرهای خود؛

یــق ارســال تلگراف هــا، نامه هــا و ابزارهــای جدیــد  بســیج افــکار عمومــی از طر

ــی. ارتباط

یــکا در ســال  یــج و بــا توســعه ی فعالیــت گروه هــای فشــار و البی هــا، کنگــره آمر بــه تدر

۱۹۴۶م. بــا تصویــب قانونــی، فعالیــت این ســازمان ها را رســمیت بخشــید.

دســته ای از البی هــا، گروه هــای متنفــذ نــژادی هســتند کــه بــا دقــت عملکــرد دســتگاه 

ــژادی  ــای ن ــک از اقلیت ه ــر ی ــد. ه ــری می نماین ــده را پیگی ــاالت متح ــی ای دیپلماس

ایــن کشــور دارای یــک یــا چنــد گــروه فشــار اســت. گروه هــای یــاد شــده متناســب بــا 

ســهم جمعیتــی، قــدرت اقتصــادی، نفــوذ رســانه ای و انســجام تشــکیاتی دارای پایــگاه 

یــن  و نفــوذ هســتند کــه موجــب تأثیرگــذاری آنــان بــر واشــنگتن می شــوند. قدرتمندتر

یــکا  یکاســت کــه بــه »کمیتــه امــور عمومــی آمر گــروه متنفــذ نــژادی البــی یهودیــان آمر

و اســرائیل«]1[ موســوم بــه »آیپــک«، معــروف اســت.

ــا  ــن ب ــت. همچنی ــرده اس ــوذ ک ــکا نف ی ــازمان های آمر ــا و س ــه نهاده ــی در کلی ــن الب ای

کمــک نماینــدگان و ســناتورهای یهــودی کنگــره، وزارت امــور خارجــه و کاخ ســفید را 

ــد. ــرار نماین ــرائیل برق ــا اس ــی ب ــیار نزدیک ــط بس ــا رواب ــد ت ــرار می دهن ــار ق تحت فش

البی های اسرائیلی

یاســت جمهوری  البی هــای یهــودی اعمــال فشــار خــود را در کاخ ســفید از اولیــن دوره ر

ــه  ــی ک ــال ۱۹۴۷م. زمان ــش را در س ــای خوی ــد و تاش ه ــاز کردن ــن«]2[ آغ »تروم

ترومــن مخالفــت خویــش را بــا ایجــاد یــک کشــور یهــودی در فلســطین اعــام کــرد، 

گســترش دادنــد.

رهبــران یهــودی در ایــن زمــان شــروع بــه تبلیغــات کردنــد کــه هــدف از آن برانگیختــن 

ــا،  ــط نازی ه ــان توس ــام یهودی ــوزی و قتل ع ــای یهودی س ــی از کوره ه ــرت عموم نف

ــناتورها  ــدگان و س ــکل نماین ــن ش ــه ای ــود و ب ــود ب ــن یه ــه میه ــدن اندیش ــرای قبوالن ب

حمایــت  درخواســت  رئیس جمهــور  از  و  کــرده  منتشــر  دســته جمعی  بیانیه هــای 

ــات  ــد انتخاب ــی موع ــل نزدیک ــه دلی ــز ب ــن نی ــد. تروم ــان می نمودن ــه یهودی ــبت ب نس

یاســت جمهوری، و تأثیــر مهــم یهودیــان در نتایــج انتخابــات بــه ناچــار تغییــر موضــع  ر

ــت. ــرائیل گرف ــایی اس ــه شناس ــم ب داد و تصمی

دالیل قدرت البی یهود در ایاالت متحده

»مایــکل مــدود«]3[، نویســنده و منتقــد ســینمای مشــهور یهــودی جملــه ای دارد کــه 

ــت  ــکار واقعی ــرای ان ــاش ب ــت: »ت یکاس ــود در آمر ــی یه ــدرت الب ــت ق ــر واقعی بیانگ

آیپک در کلیه نهادها 
و سازمان های آمریکا 
نفوذ کرده است. 
همچنین با کمک 
نمایندگان و سناتورهای 
یهودی کنگره، وزارت 
امور خارجه و کاخ 
سفید را تحت فشار قرار 
می دهند تا روابط بسیار 
نزدیکی با اسرائیل 
برقرار نمایند.
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قدرت یهود و اهمیت آن در فرهنگ مردم، کاری عبث و بیهوده است.«

واقعیــت مذکــور زمانــی بیشــتر جلــب توجــه می کنــد کــه بدانیــم یهودیــان تنهــا حــدود 

ــا ایــن حــال بیــش از هــر  یــکا را تشــکیل می دهنــد و ب ــا ۵ درصــد از جمعیــت آمر ۳ ت

گــروه قومــی یــا مذهبــی دیگــر از نفــوذ برخوردارنــد.

در واقــع، یهودیــان بــا وجــود جمعیــت انــدک خــود نزدیــک بــه نیمــی از میلیاردرهــای 

ــی و چهــار  ــزرگ تلویزیون ــی ســه شــبکه ب ــران اجرای ــد. مدی ــکا را تشــکیل می دهن ی آمر

اســتودیوی بــزرگ فیلم بــرداری و نیــز مالــکان روزنامــه بــا نفــوذ نیویورک تایمــز، یهــودی 

. هستند

همچنیــن گفتنــی اســت بیــش از ۲۵ درصــد روزنامه نــگاران و ناشــران نخبــه، ۱۷ درصد 

ــدان  ــه و عام المنفعــه و بیــش از ۱۵ درصــد کارمن ی ــران ســازمان های عمــده ی خیر رهب

ــان تشــکیل می دهنــد. ــه دولــت را یهودی عالی رتب

یکا قابــل ماحظه  همانگونــه کــه نفــوذ یهودیــان بــه نســبت جمعیت شــان در جامعــه آمر

یــکا اختصــاص می دهنــد نیــز  اســت، میــزان پولــی کــه بــه مبــارزات انتخاباتــی در آمر

بســیار چشــمگیر است. 

یــکا چنیــن  یکــی از اعضــای کنفرانــس متنفــذ رؤســای ســازمان های بــزرگ یهودیــان آمر

ــه تنهایــی ۵۰ درصــد منابــع مالــی مبــارزات انتخاباتــی  بــرآورد نمــوده کــه: یهودیــان ب

ــن  ــت جمهوری را تأمی یاس ــام ر ــدد مق ــدی مج ــرای تص ــال ۱۹۹۶ ب ــون در س کلینت

کردنــد.

از ســوی دیگــر، تســلط یهودیــان بــر حیــات فرهنگــی تأثیــرات عمیقــی بــر نحــوه نگرش 

یــخ گذشــته بــه جــا نهــاده اســت. نمونــه بــارز ایــن امــر روایتی اســت  یکاییــان بــر تار آمر

یــان جنــگ جهانــی دوم ارائــه می دهنــد. کــه یهودیــان از قتل عــام خــود در اروپــا در جر

ــم  ــی خش ــه حت ــت، ک ــدی اس ــه ح ــده ب ــاالت متح ــرائیلی در ای ــودی - اس ــلط یه تس

ــز در آورده  ــکا را نی ی ــش آمر ــترک ارت ــتاد مش ــس س ــورر«]4[، رئی ــاس م ــرال »توم آدمی

ــر اســرائیلی ها بایســتد. همــواره  اســت: »هرگــز رئیس جمهــوری را ندیــده ام کــه در براب

ــرائیلی ها از  ــیده اند. اس ــتند، رس ــه می خواس ــه هرچ ــرائیلی ها ب ــه اس ــوده ک ــن ب چنی

یــکا می دانســتند آنــان تــا چــه حــد در  یانــات داخلــی باخبرنــد. اگــر مــردم آمر همــه جر

ــد.« ــام می کردن ــان قی ــه آن ــد علی ــوذ دارن ــا نف ــت م دول

منبع:

یــکا، مصطفــی  جایــگاه البــی یهــود در سیاســت گذاری های ایــاالت متحــده آمر

ــا ۷۳. ــص ۵۲ ت ــماره ۳۱، ص ــار ۱۳۸۸، ش ــان، به ــه مربی ــمی، مجل قاس

بیش از ۲۵ درصد 
روزنامه نگاران و ناشران 
نخبه، ۱۷ درصد رهبران 

سازمان های عمده ی 
خیریه و عام المنفعه 
و بیش از ۱۵ درصد 
کارمندان عالی رتبه 

دولت را یهودیان 
تشکیل می دهند.
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American Israel Public Affairs Committee (AIPAC( .]1[
Harry S. Truman .]2[
Michael Medved .]3[
Thomas Moorer  .]4[

پی نوشت:
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شمار اعضای این البی 
تا ۱۹۷۰م. اندک بود؛ اما 
اکنون این کمیته حدود 

۱۰۰ هزار عضو دارد.
ــا ایجــاد تشــکل های مهــم و ارتبــاط کامــل بیــن  یــکا، ب امــروزه صهیونیســت ها در آمر

یــن گروه هــای تأثیرگــذار بــر سیاســت  یــکا و صهیونیســم بــه یکــی از بانفوذتر منافــع آمر

ــه منطقــه ای،  ــان ۲۸۱ ســازمان و ۲۵۰ اتحادی ــکا تبدیــل شــده اند.  از می ی خارجــی آمر

ــت. ــن آن هاس ی ــتی و بزرگ تر ــازمان های صهیونیس ــی س ــادر تمام ــک« م »آیپ

تمامــی  فعالیــت  جهــت  در  یــزی  برنامه ر و  هماهنگــی  مســئول  ســازمان،  ایــن 

ــن مســئول اصلــی جمــع آوری کمــک و  ــکا و همچنی ی ســازمان های صهیونیســتی آمر

ــات  ــم صهیونیســتی اســت. آیپــک همچنیــن نقــش فعالــی در انتخاب ی ــرای رژ ــه ب اعان

ایــاالت متحــده داشــته و تاکنــون مبالــغ هنگفتــی را بــه آن عــده از نامزدهــای انتخاباتــی 

ــت. ــوده اس ــم ب ــیار مه ــه بس ــن اتحادی ــرای ای ــان ب ــت آن ــه موفقی ــرده ک ــت ک پرداخ

معرفی

»آیپــک«]1[ مخفــف »American Israel Public Affairs Committee« و بــه 

یــکا و اســرائیل« اســت. این ســازمان صهیونیســتی در  معنــی »کمیتــه امــور عمومــی آمر

 
ً
ســال ۱۹۵۱م. توســط »ای. ال. کنیــن«]2[ تشــکیل گردیــده و در ســال ۱۹۵۳م. رســما

اعــام موجودیــت کــرده اســت.

ــدود  ــه ح ــن کمیت ــون ای ــا اکن ــود؛ ام ــدک ب ــا ۱۹۷۰م. ان ــی ت ــن الب ــای ای ــمار اعض ش

ــوذ  ــرای نف ــرمایه گذاری ب ــرج س ــا دالر خ ــاله میلیون ه ــر س ــو دارد و ه ــزار عض 100 ه

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
آشناییباالبی»آیپک«وفعالیتآندرآمریکا
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ــنگتن  ــک در واش ــر آیپ ــد. مق ــکا می کن ی ــذاری آمر ــی و قانون گ ــت های دولت در سیاس

ــهرهای  ــز در ش ــری نی ــای دیگ ــود، دفتره ــی خ ــای اصل ــر دفتره ــا عاوه ب ــت ام اس

ــکا دارد. ی ــف آمر مختل

ــد و  ــان بیاورن ــر زب ــام اســرائیل را ب ــرس ن ــدون ت ــد ب یکایی هــا نمی توانن اگــر امــروز آمر

یــر و   ز
ً
یــم انتقــاد کننــد، وضعیــت زندگــی آنــان کامــا هــرگاه از سیاســت های ایــن رژ

یــادی از ایــن ایجــاد نگرانــی و وحشــت را آیپــک بــه وجــود  رو خواهــد شــد، حجــم ز

یــن کابــوس مقامــات دولتــی و حکومتــی  آورده اســت. رویــارو شــدن بــا آیپــک بزرگ تر

یکاســت. یــکا و همین طــور اعضــای کنگــره آمر ایــاالت متحــده آمر

موضع گیری آیپک در قبال اسرائیل

ــد آیپــک و ســایر ســازمان های صهیونیســتی پــس  ــی مانن اســاس شــکل گیری نهادهای

ــرای  ــای آن ب ــت بنیه ه ــم و تقوی ی ــن رژ ــت از ای ــرائیل در ۱۹۴۸م. حمای ــکیل اس از تش

ــی، سیاســی و... اســت. آیپــک و ســایر ســازمان های  ــق حمایت هــای مال ی ــا از طر بق

ــم  ی ــن رژ ــر ای ــر عم ــی ب ــیه امنیت ــت حاش ــاد و تقوی ــا ایج ــد ب ــعی دارن ــتی س صهیونیس

یــکا و چــه در نظــام بین الملــل،  بیفزاینــد. بنابرایــن تمــام تاش هــای آن هــا چــه در آمر

ــود. ــیر می ش ــح و تفس ــتا توضی ــن راس در همی

ــه  ــت ک ــی اس ــش طرح های ــک در گزین ــبی آیپ ــت نس ــی موفقی ــل اصل ــی از عوام یک

ــک در  ــر، آیپ ــای دیگ ــه معن ــند. ب ــت برس ــه موفقی ــا ب ــردن آن ه ــا دنبال ک ــد ب می توانن

ــده  ــن ش ــت در آن تضمی ــه موفقی ــت یابی ب ــکان دس ــه ام ــود ک ــی وارد می ش فعالیت های

باشــد. اکنــون بــه برخــی از فعالیت هــای آیپــک در حمایــت از اســرائیل اشــاره خواهــد 

شــد:

- کمک به بقای اسرائیل با ادعای تنها دموکراسی خاورمیانه؛

- حمایت از اسرائیل در قبال تهدیدات آتی؛

- تربیت نسل آینده رهبران حامی و طرفدار اسرائیل؛

یکا؛ - آموزش نمایندگان کنگره در مورد روابط اسرائیل و آمر

- افزایش همکاری های استراتژیک برای برخورد با تهدیدات تازه؛

یق کمک های نظامی؛ - تقویت اسرائیل از طر

یسم در منطقه؛ یکا در جهت بزرگ جلوه دادن خطر ترور - تشویق سیاستمداران آمر

- توسعه روابط ایاالت متحده و اسرائیل؛

- پایان دادن به انزوای اسرائیل در سازمان ملل.

آیپک و سایر 
سازمان های 
صهیونیستی سعی 
دارند با ایجاد و تقویت 
حاشیه امنیتی بر عمر 
این رژیم بیفزایند.
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ساختار آیپک

ــی  ــش کمیته های ــای خوی یزی ه ــداف و برنامه ر ــوب اه ــری مطل ــتای پیگی ــک در راس آیپ

را تأســیس کــرده اســت کــه هماننــد چتــری فعالیت هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 

ــن  ی ــد. مهم تر ــت می نماین ــری و هدای ــا رهب ــاط دنی ــر نق ــکا و دیگ ی ــی را در آمر و نظام

ایــن کمیته هــا از نظــر ســاختاری عبارتنــد از:

کمیته ملی فعالیت سیاسی برای حمایت از اسرائیل

یکا  ایــن کمیتــه از ســال ۱۹۸۲م. بــا این شــعار تأســیس شــد: »اعتقــاد بــه اســرائیل، آمر

ــال  ــن ح ــن و در عی ی ــن و ثروتمندتر ی ــه بزرگ تر ــن کمیت ــرد.« ای ــد ک ــت خواه را تقوی

ین کمیتــه از نــوع کمیته هایــی اســت کــه توســط »مارویــن جوزف ســان«]3[  مشــهورتر

ــن  ــزه تشــکیل ای ــه منظــور حمایــت سیاســی از اســرائیل تشــکیل شــده اســت. انگی ب

کمیتــه، اوج گیــری احساســات ضدسامیســم از یــک ســو و ایفــای نقــش در معامــات 

بــزرگ فــروش اســلحه از ســوی دیگــر بــود.

ــا تعدیــل در رونــد یادشــده زمینه هــای  ــا ب ــه ایــن ترتیــب کمیتــه ملــی درصــدد بــود ت ب

یــکا را ایجــاد کنــد. ایــن کمیتــه توانســت بــا بهره گیــری  بهبــود موقعیــت اســرائیل در آمر

از امکانــات مالــی و ابــزاری خــود، موقعیــت مطلــوب و مؤثرتــری را بــه منظــور بهبــود 

وضعیــت منطقــه ای اســرائیل فراهــم آورد.

کنفرانس رؤسای سازمان های بزرگ یهودی

ایــن کنفرانــس در ســال ۱۹۵۹م. توســط »ناهــوم گلدمــن«]4[ تأســیس شــد. گلدمــن 

ــزرگ  ــوع تعــارض بیــن ســازمان های یهــودی، ۱۶ ســازمان ب ــری از هــر ن ــرای جلوگی ب

یهــودی را دور هــم جمــع کــرد تــا در واقــع سیاســت های خــود را هماهنــگ ســازند.

یبــون واحــدی بــرای مطرح کــردن مســائل مربــوط  نقــش اصلــی ایــن کنفرانــس، تهیــه تر

یــکا و وســیله ای بــرای منعکس کــردن نظــر جمعــی رهبــران یهــودی  بــه اســرائیل در آمر

یــکا در خــارج اســت. آمر

ــکا،  ی یــخ جوامــع یهــودی آمر ــد: »مــن معتقــدم در تار »جولیــوس برمــن«]5[ می گوی

کفرانــس رؤســا پدیــده ای باورنکردنــی اســت. امــروزه بــا وجــود کنفرانــس، ۳۶ ســازمان 

توانایی هــای مختلــف خــود را روی هــم گذاشــتند و بــا هــم در مــورد یــک موضــوع کار 

ــا در  ــن آن ه ــر بی ــن اختاف نظ ــر گرفت ــا در نظ ــوع ب ــن موض ــد. ...ای ــت می کنن و فعالی

بســیاری از زمینه هــا و بــدون دخالــت در امــور ســازمانی یکدیگــر تنهــا معجــزه زمــان 

مــا اســت.«

»جولیوس برمن« 
می گوید: »من معتقدم 

در تاریخ جوامع یهودی 
آمریکا، کفرانس رؤسا 
پدیده ای باورنکردنی 
است. امروزه با وجود 

کنفرانس، ۳۶ سازمان 
توانایی های مختلف 

خود را روی هم 
گذاشتند و با هم در 

مورد یک موضوع کار و 
فعالیت می کنند.
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انستیتو یهودیان برای امور امنیت ملی

ــدادی  ــه ۱۹۷۰م. تع ــر ده ــد. در اواخ ــیس ش ــال ۱۹۹۷م. تأس ــتیتو در س ــن انس ای

تحلیلگــر نظامــی طرفــدار اســرائیل در ارتبــاط بــا مســائل اســتراتژیک خاورمیانــه، »گروه 

مراقبــت پنتاگــون« را در واشــنگتن تشــکیل دادنــد. موضوعــات مــورد تأکیــد ایــن گــروه 

یــکا و اســرائیل عبــارت بودنــد از: از نظــر روابــط آمر

یکا دارای ارزش حیاتی است؛ - اسرائیل از نظر استراتژیک در خاورمیانه برای آمر

یــکا از اســرائیل می بایــد جنبــه اســتراتژیک داشــته و بــه حمایــت اخاقی  - حمایــت آمر

و سیاســی اکتفــا نگردد؛

یــکا و اســرائیل در هــم آمیختــه و مرتبــط اســت، تحــت  - از آنجــا کــه منافــع امنیتــی آمر

یــکا در  فشــار قــرار گرفتــن اســرائیل از طــرف شــوروی )ســابق( و حامیــان او منافــع آمر

منطقــه را نیــز بــه خطــر خواهــد انداخــت؛

- اتحــاد جماهیــر شــوروی )ســابق( بــه طــرق مختلــف قصــد کنتــرل خاورمیانــه را دارد 

ــاد  ــرائیل ایج ــرای اس ــراب ب ــب اع ــه از جان ــت ک ــکاتی اس ــیاری از مش ــئول بس و مس

ــد آشــکار گــردد. می گــردد و ایــن موضوعــی اســت کــه بای

 

کمیته های اقدام سیاسی

کمیته هــای اقــدام سیاســی )موســوم بــه پک هــا »Pac«( طرفــدار اســرائیل، کــه 

ــب در  ــزب رقی ــر دو ح ــه ه ــد ب ــیس ش ــال ۱۹۷۸م. تأس ــان در س ــورد از آن ــتین م نخس

ــا  ــد؛ ام ــط می دهن ــری خ ــاظ فک ــرات از لح ــواه و دموک ــامل جمهوری خ ــکا ش ی آمر

ــن  ــش ای ــد. نق ــری می پردازن ــول بیش ت ــت پ ــدرت اس ــه در ق ــی ک ــه آن حزب  ب
ً
ــوال معم

ــت. ــارز اس ــیار ب ــکا بس ی ــی آمر ــتم حکومت ــر سیس ــذاری ب ــا در تأثیرگ کمیته ه

ــاظ  ــه از لح ــد ک ــاب می کنن ــود انتخ ــرای خ ــی را ب ــرائیل نام های ــدار اس ــای طرف پک ه

ــا   ــن آن ه ی ــد. بزرگ تر ــود ندارن ــم و یه ــرائیل، صهیونیس ــا اس ــی ب ــچ ارتباط ــری هی ظاه

ــد. ــک هارتلن ــنگتن و پ ــک واش ــهروندان، پ ــازمان یافته ش ــک س ــد از: پ عبارتن

از ســال ۱۹۹۰ تــا ۲۰۰۴م. پک هــای طرفــدار اســرائیل در کل مبلــغ ۴۱.۳ میلیــون دالر 

بــه نامزدهــای انتخاباتــی فــدرال و احــزاب سیاســی ایــاالت متحــده کمــک کرده انــد. تــا 

ســال ۲۰۰۳م. تعــداد پک هــای طرفــدار اســرائیل بــه رقمــی باالتــر از ۱۰۰ عــدد رســید 

ــای  ــون دالر کمک ه ــدود ۲۵ میلی ــی ح ــال ۱۹۹۶م. مبلغ ــات س ــا در انتخاب ــه تنه ک

انتخاباتــی بــه نامزدهــای مــورد نظــر خــود اهــدا نمودنــد.

یکا نقش آیپک در عرصه سیاسی آمر

یــکا بــه حــدی قدرتمنــد اســت کــه  سیســتم اطاعاتــی آیپــک در ایــاالت متحــده آمر

کمیته های اقدام 
سیاسی )موسوم به 
پک ها »Pac«( طرفدار 
اسرائیل، که نخستین 
مورد از آنان در سال 
۱۹۷۸م. تأسیس 
شد به هر دو حزب 
رقیب در آمریکا 
شامل جمهوری خواه 
و دموکرات از لحاظ 
فکری خط می دهند.
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ــی  یــن صحبت هــرگاه در مراکــز و ســازمان های رســمی موجــود در واشــنگتن کوچک تر

دربــاره اســرائیل و البــی صهیونیســت عنــوان شــود، بــه ســرعت از آن باخبــر می شــوند و 

یــن شــکل تحــت فشــار قــرار می دهنــد. گوینــده را بــه بدتر

ــه  ــودش نگ ــزد خ ــنا ن ــدگان و س ــس نماین ــده مجل ــر نماین ــی از ه ــدارک موثق ــک م آیپ

مــی دارد. برخــاف ســایر گروه هــای فشــار کــه تنهــا تعــدادی از قضایــای اصلــی را دنبال 

می کننــد، عوامــل آیپــک فعالیت هــای دیگــری ماننــد آراء نماینــدگان در کمیســیون ها، 

مشــارکت در نظــارت بــر طرح هــا، امضــای نامه هــا و حتــی ســخنرانی های نماینــدگان 

ــر نظــر می گیرنــد. ی ــز ز را نی

یــر اقــدام آیپــک«]6[ می گوینــد. ایــن  یــکا سیســتمی وجــود دارد کــه بــه آن »آژ در آمر

ــه کاری  ــی فعــال می شــود کــه یــک عضــو کنگــره بخواهــد دســت ب سیســتم در حالت

ــر  ی ــن حالــت آژ ــد. در ای ــن مجموعــه را فراهــم کن ــات ناخشــنودی ای ــد کــه موجب بزن

 هــزار 
ً
اقــدام آیپــک فعــال می شــود و عامــت مخصــوص بــرای یــک لیســت حــدودا

ــد  ــوذ مانن ــا نف ــان ب ــام یهودی ــره، ن ــزار نف ــت ه ــن لیس ــه در ای ــود ک ــال می ش ــره ارس نف

بــزرگ، مقامــات رســمی، رهبــران گروه هــا و مجموعه هــای دارای  ســرمایه داران 

ــد. ــور دارن ــکا حض ی ــه آمر ــه در جامع ــت ک ــت اس موقعی

یــر بــه صــدا در می آیــد افــراد منــدرج در لیســت بــه طــور همزمان  بــه محــض ایــن کــه آژ

ــر  ــال نماب ــی و ارس ــای تلفن ــیل تماس ه ــد. س ــه می کنن ــدف حمل ــه ه ــم ب ــا ه ــه ب هم

یــان می یابــد و آنقــدر هشــدار و تهدیــد بــرای او می فرســتند  اســت کــه بــه ســوی او جر

کــه آســایش بــه معنــای واقعــی از او ســلب شــود.

یــن سیاســتی کــه آیپــک در راســتای تأثیرگــذاری بــرای اعضــای کنگــره اتخاذ  تأثیرگذارتر

کــرده اســت، حمایت هــای مالــی کان از کاندیداهــای طرفــدار اســرائیل و صهیونیســم 

در تبلیغــات انتخاباتــی اســت؛ بــه نحــوی کــه احتمــال پیــروزی آن هــا را در انتخابــات 

تــا حــد قطعــی بــاال ببــرد.

یــکا کــه تبلیغــات انتخاباتــی جایــگاه ویــژه ای در نتیجــه انتخابــات دارد،  در کشــور آمر

هیــچ کاندیدایــی نمی توانــد از ارقــام نجومــی البــی یهــود چشم پوشــی کنــد. »اســتفان. 

ــو  ــک عض ــکا«]8[، از ی ی ــت آمر ــود و سیاس ــود، »یه ــاب خ ــاک«]7[ در کت دی. ایس

ــی  ــت سیاس ــد فعالی ــکا( بخواهی ی ــور )آمر ــن کش ــر در ای ــد: »اگ ــل می کن ــره نق کنگ

بکنیــد، حتــی اگــر دموکــرات هــم باشــید تــا وقتــی کــه از پــول و حمایــت مالــی یهودیان 

ــید.« ــی نمی رس ــه جای ــید ب ــره باش بی به

ــت،  ــام اس ــاص و ع ــزد خ ــه زبان ــنگتن ک ــک در واش ــارز آیپ ــای ب ــی از ویژگی ه یک

یــن مســائل دربــاره اســرائیل اســت. مطلع شــدن آن از کوچک تر

یکی از ویژگی های بارز 
آیپک در واشنگتن 

که زبانزد خاص و عام 
است، مطلع شدن آن 

از کوچک ترین مسائل 
درباره اسرائیل است. 



آیپک همچنین با 
استفاده از قدرت خود 
درباره گروه های فکری 
طرفدار اسرائیل به طور 
مرتب جلساتی را بین 
متخصصان منتخب 
خاورمیانه و مسئوالن 
دولتی ایاالت متحده 
برگزار می کند.
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ــد  ــک خواه ــوش آیپ ــه گ ــود ب ــه ش ــت گفت ــرائیل در پایتخ ــاره اس ــه درب ــی ک ــر مطلب ه

ــور  ــه ط ــورد ب ــن م ــاالران در ای ــی و دیوان س ــای سیاس ــل چهره ه ــن دلی ــه همی ــید. ب رس

ــد. ــخن نمی گوین ــا س ــی و بی محاب علن

ــم  ــای منظ ــزاری کنفرانس ه ــه برگ ــوان ب ــک می ت ــای آیپ ــه فعالیت ه ــان مجموع از می

ــران  ــا رهب ــی ب ــت های صبح گاه ــزاری نشس ــنگتن، برگ ــت گذاری در واش ــاره سیاس درب

ــر  ــوذ ب ــرل و نف ــارت، کنت ــاره نظ ــی درب ــای آموزش ــی کارگاه ه پای ــودی و بر ــب یه منتخ

رســانه ها اشــاره کــرد. البی هــا و رهبــران آیپــک در واشــنگتن، در طــول ســال بــه طــور 

منظــم بــا نماینــدگان و اعضــای کلیــدی کنگــره دیــدار می کننــد. آن هــا بــه طــور مرتــب 

ــد. ــا آن هــا مذاکــره می کنن ــه کنگــره را بررســی و ب ســوابق آراء کاندیداهــای ورود ب

ــاالت  ــی ای ــت خارج ــر سیاس ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــا ب ــایی قابلیت ه ــتای شناس در راس

ــد کــه در آن هــا  ــاره اســرائیل منتشــر می نمای ــی را درب  گزارش های
ً
ــا متحــده، آیپــک مرتب

ــا  ــود؛ ام ــر می ش ــکا تصوی ی ــم آمر ــادار مه ــد وف ــت و متح ــوان دوس ــه عن ــرائیل ب اس

یــن تفاســیر تعبیــر مــی شــوند.  یــن واژگان و بدتر برعکــس، اعــراب و مســلمانان بــا بدتر

آیپــک همچنیــن بــا اســتفاده از قــدرت خــود دربــاره گروه هــای فکــری طرفــدار اســرائیل 

بــه طــور مرتــب جلســاتی را بیــن متخصصــان منتخــب خاورمیانــه و مســئوالن دولتــی 

ایــاالت متحــده برگــزار می کنــد. بــه گفتــه »هامیلتــون جــردن«]9[، آیپــک توانایی بســیار 

خوبــی در بســیج کمــی و کیفــی ارتباطــات سیاســی دارد؛ بــه نحــوی کــه می توانــد بــر 

ســر موضوعاتــی کــه دربــاره اســرائیل حائــز اهمیــت اســت، تأثیرگــذار باشــد.

منبع:

یــکا، ابراهیــم رســولی، فصلنامــه مطالعــات  آیپــک؛ ابــزار صهیونیســم بین الملــل در آمر

فلســطین، پاییــز 1387، شــماره 10، صــص 39 تــا 62.

مــدل عملکــرد البــی آیپــک بــرای تأثیرگــذاری بــر سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده 

ــماره  ــز و زمســتان 1396، ش ــی، ره آورد سیاســی، پایی ــکا، صــادق باغســتانی آران ی آمر
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نفوذ البی لیبرال های 
جی استریت به اندازه 

راست گرایان آیپک 
نیست اما این سازمان 

اکنون به عنوان یک 
رقیب جدی وارد 
منظومه البی های 

یهودی شده است.

ــازی  ــازی و فرایندس ــل از فضاس ــمندی کام ــا هوش ــکا ب ی ــی آمر ــکل های سیاس تش

ســازمان های اجتماعــی بهره بــرده و نتایــج مطلــوب خــود را در فضــای سیاســی کســب 

ــان  ــی آن ــی و سیاس ــازمان های اجتماع ــان س ــل می ــی کام ــع هماهنگ ــد. در واق می کنن

ــود و  ــی یه ــن الب ی ــوان بزرگ تر ــه عن ــک« ب ــه »آیپ ــوان ب ــان می ت ــن می ــود دارد. از ای وج

یــک ســازمان هماهنگ کننــده اشــاره کــرد. البــی صهیونیســتی دیگــری بــه نــام »جــی 

یــکا وجــود دارد کــه در ســال ۲۰۰۷م. تشــکیل شــده اســت. یت« در آمر اســتر

مأموریت

یت بــه  برخــی تحلیلگــران معتقدنــد درســت اســت نفــوذ البــی لیبرال هــای جــی اســتر

ــب  ــک رقی ــوان ی ــه عن ــون ب ــازمان اکن ــن س ــا ای ــت ام ــک نیس ــت گرایان آیپ ــدازه راس ان

یت را  ــتر ــی اس ــت ج ی ــت. مأمور ــده اس ــودی ش ــای یه ــه البی ه ــدی وارد منظوم ج

ــرد: ــیم ک ــش تقس ــه دو بخ ــوان ب می ت

ــه  ــت یابی ب ــور دس ــه منظ ــا ب یکایی ه ــرم آمر ــک و مب ــری دیپلماتی ــت از رهب ۱-حمای

ــه؛ ــران خاورمیان ــر در بح ــی فراگی ــاور و صلح ــه ای پهن ــی و منطق ــل دو ایالت راه ح

۲-تضمیــن مذاکــرات خارجــی در مــورد اســرائیل و خاورمیانــه در سیاســت های ملــی 

ــی. یکای ــای آمر ــن یهودی ه و انجم

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
آشناییباالبیصهیونیستی»جیاستریت«
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 یهودی انــد و نــه 
ً
یکایی هایــی اســت کــه اصــوال یت نشــان دهنده آمر جــی اســتر

، کــه از اســرائیل و خواســته آن هــا مبنــی بــر امنیــت وطــن یهودی هــا حمایــت 
ً
انحصــارا

ــن دو  ــود از ای ــه خ ــوط ب ــمت مرب ــم در قس ــطینی ها ه ــر فلس ــوی دیگ ــد. از س می کن

ــا  ــد. آن ه ــی کنن ــت زندگ ــح و امنی ــروه در صل ــر دو گ ــند و ه ــدار باش ــور دارای اقت کش

یکا،  ین ســود را بــرای اســرائیل، آمر معتقدنــد پایــان کشــمکش اســرائیل و فلســطین بهتر

فلســطین و منطقــه دارد.

 موفقیت ها

ــن  ــا ای ــته ام یت نگذش ــتر ــی اس ــی ج ــیس الب ــادی از تأس ی ــان ز ــدت زم ــه م ــا اینک ب

ســازمان مدعــی اســت عــاوه بــر آنکــه گفتمــان حمایــت از اســرائیل بــدون حمایــت از 

تندروهــای اســرائیل را حتــی در میــان مقامــات کاخ ســفید جــا انداختــه اســت، موفــق 

ــز شــده اســت. ــی نی ــش هــواداران خــود و جــذب کمک هــای فراوان ــه افزای ب

ــه  ــرال ب ــان لیب ــه یهودی ــی ک ــد: »گروه ــاره می گوی ــن ب ــت در ای ــنگتن پس ــه واش روزنام

امیــد جمــع آوری ۵۰ هــزار دالر بــرای نامزدهــای کنگــره تأســیس کردنــد، اکنــون موفــق 

ــد و  ــع آوری کن ــواه جم ــرات و جمهوری خ ــا دموک ــرای ده ه ــزار دالر ب ــده ۶۰۰ ه ش

ــزد  ــازمان 33 نام ــت س ــورد حمای ــزد م ــد از 41 نام ــا می کنن ــازمان ادع ــذاران س بنیان گ

ــده اند.« ــروز ش ــات پی در انتخاب

یت می نویســد:  نیویــورک تایمــز نیــز طــی تحلیلــی در مــورد دالیــل موفقیــت جــی اســتر

یت توانســته اســت ضمن اتخــاذ موضــع حامی اســرائیل، موضوعــی حامی  »جــی اســتر

ــت های  ــا سیاس ــت ب ــزی اس ــان چی ــن هم ــد و ای ــاذ کن ــد اتخ ــز در آن واح ــح را نی صل

یکایــی توجیــه منطقــی دارد.« اوبامــا ســازگاری داشــته و بــرای یهودیــان آمر

یت با آیپک رابطه جی استر

ــرده  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــی فعالی ــدام سیاس ــه اق ــک کمیت ــوان ی ــه عن یت ب ــتر ــی اس ج

ــی  ــور کل ــه ط ــک ب ــت. پ ــک اس ــا آیپ یت ب ــتر ــی اس ــاوت ج ــن تف ــن اولی ــت و ای اس

ــرای  ــه ب ــود ک ــاق می ش ــا اط ــداد آن ه ــه تع ــه ب ــدون توج ــی ب ــای خصوص ــه گروه ه ب

ــا تصویــب  ــا شکســت مخالفــان ب پیــروزی کاندیداهــای مــورد نظــر در انتخابــات و ی

ــده اند. ــازماندهی ش ــود س ــداف خ ــت اه ــی در جه قوانین

ــرف  ــک ط یت از ی ــتر ــی اس ــیس ج ــگام تأس ــی«]1[، هن ــن عام ــی ب ــارات »جرم اظه

اهــداف تأســیس ایــن ســازمان را مشــخص می کنــد و از طــرف دیگــر می تــوان رابطــه 

ــا آیپــک نیــز تشــخیص داد. آن را ب

نیویورک تایمز طی 
تحلیلی در مورد 
دالیل موفقیت جی 
استریت می نویسد: 
»جی استریت توانسته 
است ضمن اتخاذ 
موضع حامی اسرائیل، 
موضوعی حامی صلح را 
نیز در آن واحد اتخاذ 
کند و این همان چیزی 
است با سیاست های 
اوباما سازگاری داشته و 
برای یهودیان آمریکایی 
توجیه منطقی دارد.«
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ــا  یاده ــن فر ی ــرائیل بلندتر ــان اس ــه حامی ــت ک ــی اس ــای طوالن ــد: »مدت ه وی می گوی

ــت  ــه دس ــرائیل ملعب ــی اس ــرداده اند؛ واژه حام ــی س ــت گرایان افراط ــه راس ــاب ب را خط

ــر  یکایی هــا اعــم از یهــودی و غی یــت آمر کســانی شــده اســت کــه فکــر می کننــد اکثر

یهــودی چــه در جنــگ عــراق، چــه در نواختــن شــیپور جنگ بــا ایــران، یا ســنگ انداختن 

در راه خاتمــه دادن بــه اختافــات اســرائیل و فلســطین، دیدگاه هــای آن هــا را دارنــد. در 

یــکا معرفــی می کنــد.« واقــع آیپــک خــود را نماینــده همــه یهودیــان آمر

یت بــا هــدف دســت یابی بــه یــک راه حــل پایــدار در منازعــه خاورمیانــه وارد  جــی اســتر

ــد  ــاش می کن ــره ت ــای کنگ ــت از کاندیداه ــا حمای ــده و ب ــکا ش ی ــی آمر ــه سیاس عرص

ــداف  ــه اه ــیدن ب ــا در رس ــود ت ــب ش ــکا تصوی ی ــذاری آمر ــاد قانون گ ــی در نه قوانین

مذکــور ایــن ســازمان کمــک کنــد.

یت بــا آیپــک در نحــوه نگرش بــه نــوع حمایت  باتوجــه بــه تفاوت هــای البــی جــی اســتر

یــم صهیونیســتی، فعالیــت سیاســی و تأثیرگــذاری بــر سیاســت های ایــاالت متحده  از رژ

یــکا امــا کمــاکان البــی آیپــک بــه مراتــب دارای قــدرت بیشــتری اســت و تأثیــر آن  آمر

ــزان  ــه گوشــه ای از می یت اســت. در دو یادداشــت پیشــین ب ــر از جــی اســتر بســیار فرات

ــن  ــا ای ــان ب ــز مخاطب ــدی نی ــمت های بع ــد؛ در قس ــاره ش ــک اش ــدرت آیپ ــوذ و ق نف

واقعیــت بیشــتر آشــنا خواهنــد شــد.

منبع:

ــتانی؛  ــی، اردس ــکا؛ بخشایش ی ــده آمر ــاالت متح ــور در ای ــی نوظه یت، الب ــتر ــی اس ج

 - )علمــی   1390 زمســتان  بین الملــل؛  روابــط  مطالعــات  محمــد؛  شــاهدی، 

پژوهشــی(؛ شــماره 17؛ صــص 65 تــا 90.

پی نوشت:

جی استریت با هدف 
دست یابی به یک 
راه حل پایدار در 

منازعه خاورمیانه وارد 
عرصه سیاسی آمریکا 

شده و با حمایت از 
کاندیداهای کنگره 

تالش می کند قوانینی 
در نهاد قانون گذاری 

آمریکا تصویب شود تا 
در رسیدن به اهداف 

مذکور این سازمان 
کمک کند.

Jeremy Ben-Ami .]1[



 می توان با کمی 
اغماض عبارات »البی 
صهیونیستی/یهودی« 
و »البی آیپک« را برابر 
و معادل با »گروه های 
ذی نفوذ یهودی-
صهیونیستی« دانست.
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ــتی  ــودی – صهیونیس ــوذ یه ــای ذی نف ــا گروه ه ــان ب ــنایی مخاطب ــه آش ــه ب ــون باتوج اکن

ــی  ــی و خارج ــت داخل ــه سیاس ــان در عرص ــوذ آن ــر نف ــی جزئی ت ــه بررس ــکا، ب ی در آمر

یــکا پرداختــه خواهــد شــد. نکتــه حائــز اهیمــت ایــن اســت کــه باتوجــه بــه اهمیت،  آمر

یکا،  قــدرت و نفــوذ بســیار بــاالی البــی آیپــک نســبت بــه ســایر البی هــای یهــودی در آمر

ین پــس می تــوان بــا کمــی اغمــاض عبــارات »البــی صهیونیســتی/یهودی« و »البــی  ز

آیپــک« را برابــر و معــادل بــا »گروه هــای ذی نفــوذ یهودی-صهیونیســتی« دانســت.

تقسیم بندی

بــه طــور کلــی می تــوان نفــوذ صهیونیســت ها در عرصــه حکومــت ایــاالت متحــده را بــه 

دو بخــش: نفــوذ در سیاســت داخلــی و سیاســت خارجــی تقســیم کــرد. امــا بــه جهــت 

هرچــه روشن ترشــدن بحــث، در ایــن پرونــده ویــژه بــه بررســی نفــوذ صهیونیســت ها در 

یــکا( پرداختــه خواهــد شــد: یــر )در کشــور آمر بخش هــای ز

یه )سیاست داخلی(؛ الف- نفوذ در قوه مجر

ب- نفوذ در قوه مقننه؛

ج- کنترل افکار عمومی؛

د- نفوذ در سیاست خارجی.

نفوذصهیونیستهادرقوهمجریهآمریکا
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نفوذ صهیونیست ها در کاخ سفید

ــع در  ــای ذی نف ــه گروه ه ــت ک ــی اس ــی از روش های ــدرت یک ــه ق ــی ب ــوی دسترس الگ

ــر اســاس ایــن الگــو   آن را بــه کار می گیرنــد. ب
ً
راســتای تحقــق اهــداف خــود معمــوال

یــن ســطح  گروه هــای ذی نفــع ســعی می کننــد شــبکه ارتبــاط و نفــوذ خــود را بــه باالتر

ممکــن در ســازمان هــدف برســاند. از آنجــا کــه دسترســی بــه تصمیم ســازان و رهبــران 

یــن انگیــزه گروه هــای ذی نفــع در فراینــد فعالیت هــای آن هــا می باشــد،  ســازمان مهمتر

یــن تصمیم ســازان مدنظــر قــرار می گیــرد. دسترســی  بنابرایــن دسترســی بــه باالتر

ــع  ــی، مناب ــدرت سیاس ــه ق ــتقیم ب ــی مس ــع دسترس ــازان، در واق ــن تصمیم س ی ــه باالتر ب

ــت. ــده اس ــات تعیین کنن ــت اول و ارتباط ــات دس ــری و اطاع تصمیم گی

یــکا نیــز جهت هموار ســاختن اهــداف و سیاســت های  البــی صهیونیســت فعــال در آمر

خــود از الگــوی دسترســی بــه قــدرت اســتفاده می کنــد. در ایــن چارچــوب البــی مزبــور 

یــکا  یــه آمر بــا اســتفاده از ایــن رهیافــت دسترســی بــه تصمیم ســازان اصلــی در قــوه مجر

حتــی شــخص رئیس جمهــور را هــدف خــود قــرار داده اســت.

یــکا را در دو بخــش  یــه آمر در ایــن قســمت می تــوان نفــوذ صهیونیســت ها در قــوه مجر

مــورد بررســی قــرار داد:

تأثیرگذاری بر انتخابات

ــان  ــذاری آرای یهودی ــی از تأثیرگ ــدی ناش ــا ح ــه ت ی ــوه مجر ــر ق ــی ب ــذاری الب تأثیرگ

ــی  ــارکت باالی ــودی مش ــدگان یه ــت. رأی دهن ــت جمهوری اس یاس ــات ر ــر انتخاب ب

ــز،  ــدا، ایلینوی ی ــا، فلور ــم از کالیفرنی ــم اع ــای مه ــته، و در ایالت ه ــات داش در انتخاب

نیوجرســی، نیویــورک و پنســیلوانیا متمرکزنــد کــه وزنــه ی آن هــا را بــرای تعییــن 

می کنــد. ســنگین تر  کشــور  آینــده  رئیس جمهــور 

ــودی و  ــدگان یه ــراوان رأی دهن ــت ف ــطه اهمی ــه واس ــت جمهوری ب یاس ــای ر نامزده

ــد.  ــرف می کنن ــا ص ــت آن ه ــب حمای ــرای جل ــی ب ــاش فراوان ــک ت ــای نزدی رقابت ه

ــم  ی ــرط از رژ ــد و ش ــی قی ــتیبانی ب ــرو پش ــظ آن در گ ــت و حف ــن حمای ــب ای ــه کس البت

ــت. ــتی اس صهیونیس

یــکا می گویــد: »در میــان  یاســت جمهوری آمر »گولدویــن«، دربــاره انتخابــات ر

یاســت جمهوری  ین اهتمــام را نســبت بــه انتخــاب ر گروه هــای نــژادی، یهودیــان بیشــتر

یــکا را  آینــده دارنــد. به رغــم اینکــه یهودیــان کمتــر از ۳ درصــد شــهروندان آمر

تشــکیل می دهنــد ولــی ۴ تــا ۵ درصــد مجمــوع آرا بــه آنــان تعلــق دارد. در حالــی کــه 

ــر ۵  ــد، حداکث ــکیل می دهن ــکا را تش ی ــهروندان آمر ــد از ش ــه ۱۱ درص ــتان ک سیاه پوس

ــد.« ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــوع آرا را ب ــد از مجم درص

نامزدهای 
ریاست جمهوری به 

واسطه اهمیت فراوان 
رأی دهندگان یهودی 
و رقابت های نزدیک 
تالش فراوانی برای 
جلب حمایت آن ها 

صرف می کنند. 
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ــکا از آنجــا ناشــی می شــود کــه  ی ــی آمر ــی صهیونیســت در نظــام انتخابات ــگاه الب جای

یــکا و همچنیــن حمایت هــای مالــی آنــان را  ایــن البــی قــادر اســت آرای یهودیــان آمر

بــه ســوی نامزدهــای مــورد حمایــت خــود هدایــت کنــد.

یاســت جمهوری   ۲۵ کاندیــدا در انتخابات های ر
ً
از ســال ۱۹۱۶ تــا ۲۰۱۲م. مجموعــا

ــد. از  ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــان را ب ین آرای یهودی ــتر ــرده و بیش ــرکت ک ــکا ش ی آمر

ایــن ۲۵ نفــر مــورد حمایــت یهودیــان، ۱۴ تــن از آنــان بــه موفقیــت رســیدند و مقــام 

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن ــکا را ب ی یاســت جمهوری آمر ر

البتــه نفــوذ البــی صهیونیســت محــدود بــه یــک یــا چنــد رئیس جمهــور  مشــخص در 

ایــاالت متحــده نیســت، بلکــه بــه یقیــن می تــوان گفــت کــه از زمــان مهاجــرت یهودیــان 

یــت رؤســای جمهور ایــن کشــور تحــت ســیطره ایــن اقلیــت قومــی -  یــکا، اکثر بــه آمر

ــد. ــژادی بوده ان ن

ــه  ــت، ک ــدی اس ــه ح ــده ب ــاالت متح ــه[ ای ی ــوه مجر ــرائیلی در ]ق ــودی - اس ــلط یه تس

یــکا  حتــی خشــم آدمیــرال »تومــاس مــورر«، رئیــس ســابق ســتاد مشــترک ارتــش آمر

ــرائیلی ها  ــر اس ــه در براب ــده ام ک ــوری را ندی ــز رئیس جمه ــت: »هرگ ــز در آورده اس را نی

ــیده اند.  ــتند، رس ــه می خواس ــه هرچ ــرائیلی ها ب ــه اس ــوده ک ــن ب ــواره چنی ــتد. هم بایس

یــکا می دانســتند آنــان  یانــات داخلــی باخبرنــد. اگــر مــردم آمر اســرائیلی ها از همــه جر

ــان قیــام می کردنــد.« ــا چــه حــد در دولــت مــا نفــوذ دارنــد علیــه آن ت

در اختیار گرفتن پست های مهم دولتی

شــیوه مشــهودتری کــه بــرای جهــت دادن بــه سیاســت دولت توســط البــی وجــود دارد بر 

ایــن اســاس اســت کــه افــراد موافــق بــا دیدگاه  هــای البــی بایــد پســت های مهــم دولتــی 

یــم صهیونیســتی هــم  را اشــغال کننــد تــا اهــداف البــی محقــق شــود. البــی طرفــدار رژ

از ایــن روش بســیار بهــره می بــرد.

ــرای  ــتری ب ــای بیش ــکا از فض ی ــی آمر ــازان رده میان ــی تصمیم س ــور کل ــه ط ــه، ب البت

ــر  ــگرفی ب ــرات ش ــد تاثی ــا می توان ــا آن ه ــاط ب ــتند و ارتب ــوردار هس ــود برخ ــات خ اقدام

یــکا داشــته باشــد. یهودیــان در ایــن مرحلــه از دو  یــه آمر رونــد تصمیم گیــری قــوه مجر

روش اســتفاده می کننــد:

1-ایجاد شرایط و فشار الزم برای انتخاب یهودیان در سمت های کلیدی؛

2-اســتفاده از ایــن افــراد و دیگــر افــراد بــرای پیش بــردن و تحقــق اهــداف مــورد نظــر 

یهودیــان.

ــه  ی ــوه مجر ــاغل در ق ــودی ش ــای یه ــداد اعض ــت تع ــد گف ــورد اول بای ــتای م در راس

ــت.  ــکا اس ی ــت در آمر ــن اقلی ــت ای ــبت جمعی ــتر از نس ــیار بیش ــده بس ــاالت متح ای

کمیته های اقدام 
سیاسی )موسوم به 
پک ها »Pac«( طرفدار 
اسرائیل، که نخستین 
مورد از آنان در سال 
۱۹۷۸م. تأسیس 
شد به هر دو حزب 
رقیب در آمریکا 
شامل جمهوری خواه 
و دموکرات از لحاظ 
فکری خط می دهند.
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ــابقه در  ــوردی بی س ــه رک ــون« ب ــت جمهوری »کلینت یاس ــان در دوران ر ــور یهودی حض

یــکا کمتــر از 3 درصــد  یــکا رســید. بــا وجــود آن کــه جمعیــت یهودیــان آمر یــخ آمر تار

کل جمعیــت ایــن کشــور اســت ولــی ۴۲ درصــد مســئوالن دولتــی کلینتــون را یهودیــان 

ــد. ــکیل می دادن تش

یــکا در دوره کلینتــون 7 نفــر از ۱۱ مدیر  نکتــه جالــب اینکــه در شــورای امنیــت ملــی آمر

ــت  ــت و سیاس ــری امنی ــز تصمیم گی ین مراک ــاس تر ــد و در حس ــودی بودن ــد، یه ارش

یــکا حضــور داشــتند. همچنیــن 10 یهــودی دیگــر در کادر ارشــد  خارجــی دولــت آمر

کارکنــان کاخ ســفید حضــور داشــتند. 4 تــن از اعضــای کابینــه کلینتــون یهــودی بودنــد 

ــز  ــکا نی ی ــر اینکــه، رئیــس ســازمان »ســیا« و رئیــس پلیــس فــدرال آمر و از همــه مهم ت

یهــودی بودنــد.

ــا آنجــا در سیاســت خارجــی دامنــه دار  ــان ت همچنیــن در دولــت کلینتــون نفــوذ یهودی

و گســترده شــد کــه یهودیــان توانســتند در ۲۴ کشــور اعــم از کشــورهای بســیار مهمــی 

یــل و ســوئیس به  یقــای جنوبــی، هنــد، مکزیــک، کانــادا، برز چــون آلمــان، فرانســه، آفر

مقــام ســفیری برســند.

منبع:

فرمانروایان پنهان، حسین جعفری موحد، صص 257 تا 274.

مــدل عملکــرد البــی آیپــک بــرای تأثیرگــذاری بــر سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده 

ــماره  ــز و زمســتان 1396، ش ــی، ره آورد سیاســی، پایی ــکا، صــادق باغســتانی آران ی آمر

ــا 169. ــص 153 ت 50، ص

یــکا در خاورمیانــه، جــان  نقــش گروه هــای فشــار در شــکل گیری سیاســت خارجــی آمر

استیری، ص ۵۹.

نکته جالب اینکه 
در شورای امنیت 

ملی آمریکا در دوره 
کلینتون ۷ نفر از ۱۱ 
مدیر ارشد، یهودی 

بودند و در حساس ترین 
مراکز تصمیم گیری 

امنیت و سیاست 
خارجی دولت آمریکا 

حضور داشتند.



سنا کمیته های 
تخصصی در حوزه های 
مختلف دارد که درباره 
موضوعات گوناگون نظر 
کارشناسی می دهند.
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ــه  ــت ک ــده اس ــکیل ش ــدگان« تش ــنا« و »نماین ــس »س ــکا از دو مجل ی ــه آمر ــوه مقنن ق

ــه  ــارات قانون گــذاری حکومــت فــدرال ب ــد. اختی ــا هــم »کنگــره« می نامن ــن دو را ب ای

ــد  کــه  ــدا می کن ــی پی کنگــره تفویــض شــده اســت. یــک الیحــه هنگامــی ارزش قانون

ــد شــده باشــد؛  ــه وســیله رئیس جمهــور تأیی ــه تصویــب هــر دو مجلــس رســیده و ب ب

یعنــی امضــای رئیس  جمهــور بــه متــن تصویب شــده جنبــه قانونــی دهــد. در ادامــه بــا 

وظایــف و اختیــارات مجلــس ســنا و نماینــدگان، و نحــوه اثرگــذاری البــی صهیونیســت 

بــر کنگــره آشــنا خواهیــم شــد.

مجلس سنا

ــر  ــت. ب ــس سناس ــت مجل ــه صاحی ــی در حیط ــت خارج ــکا، سیاس ی ــره آمر در کنگ

ــب دو  ــه تصوی ــد ب ــا بای ــر دولت ه ــا دیگ ــکا ب ی ــای آمر ــی پیمان ه ــون اساس ــاس قان اس

یــکا مجــاز نیســت اعتباراتــی را  ســوم اعضــای مجلــس ســنا برســد. رئیس جمهــور آمر

بــه مصــرف برســاند مگــر اینکــه قــرارداد مــورد نظــر در ســنا بــه تصویــب رســیده و بــه 

رئیس جمهــور ابــاغ شــده باشــد. در ایــن حــال اســت کــه می توانــد اعتباراتــی بــرای 

اجــرای آن اختصــاص دهــد.

ســنا کمیته هــای تخصصــی در حوزه هــای مختلــف دارد کــه دربــاره موضوعــات 

ــت ــنا از جه ــه س ــن کمیت ی ــن و مهم تر ی ــد. بزرگ تر ــی می دهن ــر کارشناس ــون نظ گوناگ

نفوذالبیصهیونیستدرکنگرهآمریکا
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ــط خارجــی« اســت کــه از عقــد پیمــان  ــه رواب ــر سیاســت خارجــی، »کمیت نظــارت ب

گرفتــه تــا تغییــر مرزهــا و مســائل مربــوط بــه ســازمان ملــل متحــد در آن مطرح می شــود.

ــن  ــای ای ــر کمیته ه ــی دیگ ــط خارج ــه رواب ــر کمیت ــزون ب ــده اف ــاالت متح ــنای ای در س

مجلــس، نظیــر کمیتــه بازرگانــی، کمیتــه کار و کمیتــه اعتبــارات هــم در مســائل خارجی 

ــتند. ــذار هس ــر و اثرگ صاحب نظ

مجلس نمایندگان

یــکا تعــداد نماینــدگان مجلــس نمایندگان  بــر اســاس قانــون اساســی ایــاالت متحده آمر

۴۳۵ نفــر اســت کــه هــر دو ســال یک بــار انتخــاب می شــوند و انتخــاب مجــدد آنــان 

ین  ــدتر ــس را ارش ــخن گوی مجل ــدگان و س ــس نماین ــت مجل یاس ــت. ر ــدود اس نامح

ــن  ــه تعیی ــترده از جمل ــارات گس ــده دارد. وی از اختی ــر عه ــت ب ی ــزب اکثر ــو ح عض

ــا خارج کــردن موضوعــی از  ــن مدت زمــان بحــث و ی دســتور جلســات مجلــس، تعیی

دســتور کار برخــوردار اســت.

یــکا بــر سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده نظــارت می کنــد  امــروزه نــه تنهــا ســنای آمر

بلکــه مجلــس نماینــدگان هــم به وســیله »کمیتــه امــور خارجــی«، سیاســت خارجــی 

دولــت را تحــت نظــارت دارد.

ــد  ــرای تأثیرگــذاری در رون ــدی صهیونیســت ها ب ــکا و نیازمن ی ــه کنگــره آمر ــا توجــه ب ب

ــکا  ی ــه آمر ــوه مقنن ــودی در ق ــای یه ــوذ البی ه ــده، نف ــاالت متح ــازی در ای تصمیم س

یــن البــی صهیونیســتی - ســعی  بســیار مهــم اســت. البــی آیپــک – بــه عنــوان قدرتمندتر

یــر از ظرفیت هــای اثرگــذاری کنگــره در جهت دهــی سیاســت  دارد تــا بــه صورت هــای ز

یــکا اســتفاده کنــد. خارجــی دولــت آمر

الف( حضور صهیونیست های مسیحی در پست های مهم کنگره

حضــور صهیونیســت های مســیحی بــه عنــوان اعضــای کنگــره یکــی از دالیــل موفقیــت 

ــه  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــده اس ــاالت متح ــذاری ای ــوه قانون گ ــتی در ق ــی صهیونیس الب

ــود:  ــرده ب ــام ک ــپتامبر ۲۰۰۲ اع ــه در س ــرد ک ــاره ک ــی« اش ــارد آرم یچ ــه »ر ــوان ب می ت

ــد. ــتی می دان ــم صهیونیس ی ــت از رژ ــود را محافظ ــت خ ــت نخس اولوی

ب( حضور سناتورها و نمایندگان یهودی در کنگره

ــاش  ــام ت ــه تم ــد ک ــود دارن ــکا وج ی ــره آمر ــودی در کنگ ــدگان یه ــناتورها و نماین س

ــر آن در  ــده و تغیی ــاالت متح ــی ای ــت خارج ــر سیاس ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــود را ب خ

ــذاران  ــن قانون گ ــی از ای ــد. برخ ــام می دهن ــتی انج ــم صهیونیس ی ــع رژ ــتای مناف راس

حضور صهیونیست های 
مسیحی به عنوان 

اعضای کنگره یکی از 
دالیل موفقیت البی 
صهیونیستی در قوه 
قانون گذاری ایاالت 

متحده است.



گاه نامه تحلیلی - تبیینی خیبر | شماره اول | اردیبهشت 1399| صفحه 39

یم صهیونیســتی  ماننــد »جــوزف لیبرمــن«، و »چارلــز شــومر« از مدافعــان سرســخت رژ

بودند.

ج( استفاده از کارمندان کنگره

یــم صهیونیســتی  نماینــدگان کنگــره در تصویــب قوانینــی کــه بــه دنبــال حفــظ منافــع رژ

ــز  ــه در مرک ــره ک ــان کنگ ــدان و کارشناس ــد. کارمن ــل نمی کنن ــی عم ــه تنهای ــت ب اس

یــم  رونــد قانون گــذاری قــرار دارنــد، تأثیــر بســیاری در جهت دهــی قوانیــن بــه نفــع رژ

ــازی  ــن، آماده س ــس قوانی ــگارش پیش نوی ــیله ن ــه وس ــا ب ــد. آن ه ــتی دارن صهیونیس

ــرای  ــه ب ــاده ک ــای سرگش ــای نامه ه ــره و انش ــای کنگ ــی اعض ــخنرانی های عموم س

ــند. ــر باش ــد مؤث ــود، می توانن ــتفاده می ش ــت اس ــر دول ــره ب ــار کنگ ــال فش اعم

ــادی  ی ــراد ز ــه اف ــد ک ــد می کن ــک تأکی ــین آیپ ــخن گوی پیش ــی«، س ــس آمیتان ی »مور

 یهــودی هســتند و مســائل خــاص را از دیــدگاه یــک یهــودی نــگاه 
ً
در کنگــره احتمــاال

ــد و  ــف می کنن ــف تعیین تکلی ــای مختل ــناتورها در زمینه ه ــرای س ــا ب ــد، آن ه می کنن

ــام داد. ــی انج ــدان معمول ــک کارمن ــه کم ــوان ب ــادی را می ت ی ــای ز کاره

د( تأثیرگذاری بر انتخابات

البــی صهیونیســت بــا درک جایــگاه مهــم و تأثیرگــذار کنگــره در عرصــه تصمیم ســازی 

و سیاســت گذاری ایــاالت متحــده، نهایــت تــاش خــود را جهــت بســط نفــوذ خــود 

در ایــن نهــاد قانون گــذاری بــه کار می بــرد. ایــن البــی جهــت تحقــق هــدف خویــش، 

ــد. ــه کنگــره ایفــا می کن نقــش بی بدیلــی را در حمایــت از کاندیداهــای ورود ب

از طــرف دیگــر نامزدهــای مجلــس نماینــدگان و ســنا نیــز بــا درک موقعیــت یهودیــان بــه 

عنــوان یــک اقلیــت ثروتمنــد، فعــال و دارای نفــوذ، ســعی می کننــد کــه خــود را در برابــر 

ایشــان قــرار ندهنــد و بــا حمایت هــای خــود از اســرائیل و آرمــان یهــود بــه جلــب آراء 

ایــن اقلیــت نائــل گردنــد.

ــیل  ــا س ــد، ب ــت کنن ــتی حمای ــم صهیونیس ی ــع رژ ــه از مناف ــی ک ــته از نامزدهای آن دس

کمک هــای مالــی در انتخابــات مواجــه خواهنــد شــد و در مقابــل کاندیداهایــی 

ــی و  ــای مال ــدن کمک ه ــاهد قطع ش ــد، ش ــده بگیرن ــتی را نادی ــم صهیونیس ی ــه رژ ک

روانه شــدن آ ن هــا بــه ســمت رقیــب در حــوزه انتخابــی خــود خواهنــد بــود. ایــن فرآینــد 

ــود: ــام می ش ــورت انج ــه دو ص ب

ــام  ــی انج ــدی الب ــای کلی ــق اعض ی ــه از طر ــت ک ــی اس ــای مال ــت، کمک ه نخس

ــای  ــک از اعض ی ــه: هر ــد ک ــان می کن ــال ۲۰۰۴ بی ــت در س ــنگتن پس ــود. واش می ش

ــارزات  ــه مب ــزار دالر ب ــط ۷۲ ه ــور متوس ــه ط ــال ۲۰۰۰م. ب ــک از س ــره آیپ هیئت مدی

از طرف دیگر نامزدهای 
مجلس نمایندگان و 
سنا نیز با درک موقعیت 
یهودیان به عنوان یک 
اقلیت ثروتمند، فعال 
و دارای نفوذ، سعی 
می کنند که خود را در 
برابر ایشان قرار ندهند 
و با حمایت های خود از 
اسرائیل و آرمان یهود 
به جلب آراء این اقلیت 
نائل گردند.
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انتخاباتی و کمیته های سیاسی کمک کردند.

ــی و  ــع مال ــه مناب ــدن ب ــرای متصل ش ــات ب ــزدان انتخاب ــه نام ــک ب ــن روش، کم دومی

 از نامزدهــا حمایــت نکــرده 
ً
حمایت کننــدگان دیگــر اســت. در ایــن روش، آیپــک رســما

ــه  ــد، بلک ــا نمی کن ــا اعط ــی آن ه ــتادهای انتخابات ــه س ــتقیم ب ــی مس ــای مال و کمک ه

ــا  ــن آن ه ــی را بی ــول، ماقات های ــوه پ ــدگان بالق ــا و اعطاکنن ــایی نامزده ــس از شناس پ

ــد. ــب می ده ترتی

ــای  ــرای کاندیداه ــی ب ــای مال ــع آوری کمک ه ــر جم ــت عاوه ب ــی صهیونیس ــه الب البت

طرفــدار اســرائیل از نظــر عملــی نیــز در حمایــت از کاندیداهــای مدنظــر خویــش تــاش 

می کنــد.

یــن جنبــه کمــک یهودیــان بــه  نیویــورک تایمــز در ایــن بــاره می نویســد: »مهم تر

کاندیداهــا، نــه جنبــه مالــی آن، بلکــه همــکاری عملی شــان اســت. یهودیــان مبــارزات 

انتخاباتــی را رهبــری می کننــد، نطق هــا را می نویســند، برنامه هــای تبلیغاتــی تلویزیونــی 

ــد.« ــم می گیرن ــا تصمی ــی کاندیداه ــت مبارزات ــورد سیاس ــد و در م ــه می کنن را تهی

یم صهیونیستی ه( تغییر نظر مخالفان رژ

ــال  ــه دنب ــط ب ــتی فق ــم صهیونیس ی ــدار رژ ــی طرف ــدام سیاس ــای اق ــک و کمیته ه آیپ

ــدگاه  ــر دی ــه در تغیی ــتند، بلک ــتی نیس یم صهیونیس ــتدار رژ ــزد دوس ــدن نام انتخاب ش

یــم صهیونیســتی توانایــی و  سیاســتمداران منتقــد و تبدیــل آن هــا بــه طرفــداران وفــادار رژ

ــد. ــیاری دارن ــابقه بس س

بــرای مثــال ســناتور »هلمــز« جمهوری خــواه از ایالــت کارولینای شــمالی در اکثــر دوران 

یــکا بــود، کــه منجــر بــه  یــح برنامه هــای اعطــای کمــک خارجــی آمر خــود مخالــف صر

یــم صهیونیســتی می شــد. مخالفــت او بــا اعطــای کمک هــای قابل توجــه بــه رژ

ــمالی  ــای ش ــت کارولین ــوب ایال ــدار محب ــال ۱۹۸۴م. رو در روی فرمان ــز در س هلم

یــادی  قــرار گرفــت. آیپــک بــه دنبــال اســتفاده از ایــن فرصــت بــه دســت آمــده مقادیــر ز

کمک هــای مالــی بــرای ســتاد انتخاباتــی »هانــت« فرســتاد و آن را تــا آســتانه پیــروزی 

یافــت کــرد و ســال بعــد بــا ســفر بــه فلســطین اشــغالی در  پیش بــرد. هلمــز، پیــام را در

مقابــل دیــوار ندبــه عکــس گرفــت.

یــل شــارون« گرفــت و پــس از بازگشــت، آن را در دفتــر  او هم چنیــن عکســی هــم بــا »آر

ــا ســال ۲۰۰۲ کــه بازنشســته شــد، بــه عنــوان  کار خــود آویخــت. هلمــز از آن پــس ت

یــم صهیونیســتی باقــی مانــد. مدافــع بی پــروای رژ

 

نیویورک تایمز در 
این باره می نویسد: 

»مهم ترین جنبه کمک 
یهودیان به کاندیداها، 
نه جنبه مالی آن، بلکه 

همکاری عملی شان 
است. یهودیان مبارزات 

انتخاباتی را رهبری 
می کنند، نطق ها را 

می نویسند، برنامه های 
تبلیغاتی تلویزیونی 

را تهیه می کنند و در 
مورد سیاست مبارزاتی 

کاندیداها تصمیم 
می گیرند.«
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منبع:

فرمانروایان پنهان، حسین جعفری موحد، صص 275 تا 285.

مــدل عملکــرد البــی آیپــک بــرای تأثیرگــذاری بــر سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده 

ــماره  ــز و زمســتان 1396، ش ــی، ره آورد سیاســی، پایی ــکا، صــادق باغســتانی آران ی آمر

ــا 169. ــص 153 ت 50، ص

منابــع و نهادهــای اثرگــذار بــر سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده، صــادق ســلیمی بنی، 

صــص ۶۲ و ۶۸.
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در حال حاضر 
صهیونیست ها در 
کشورهایی مانند 

آمریکا و انگلیس با 
بهره گیری از وسایل 

ارتباط جمعی، به 
راه اندازی پروژه 
صهیونیزاسیون 
مسیحیت اقدام 

کرده اند و تا حدی 
موفق هم شده اند.

البــی صهیونیســم به دنبــال بحــث و مناظــره آزاد پیرامــون اســرائیل نیســت، چراکه چنین 

یکایی هــا ســطح کنونــی حمایــت این کشــور از  مباحثــی ممکــن اســت ســبب شــود آمر

یــم صهیونیســتی تــاش  یــر ســوال ببرنــد. از ایــن رو ســازمان های حامــی رژ اســرائیل را ز

ــد؛  ــام می دهن ــگاه ها انج ــکده ها و دانش ــانه ها، اندیش ــوذ در رس ــرای نف ــده ای ب فزاین

ــد.  ــا می کنن ــی ایف ــکار عموم ــکل گیری اف ــی در ش ــش حیات ــا نق ــن نهاده ــه ای ــرا ک چ

یــکا توســط آنــان را می تــوان  اهــداف صهیونیســت ها و ســلطه رســانه ای بــر جامعــه آمر

در قالــب دو عنــوان کلــی: اهــداف »داخلــی« و »خارجــی« دســته بندی کــرد.

اهداف داخلی

یر اشاره کرد:  در زمینه اهداف داخلی سلطه رسانه ای یهودیان می توان به موارد ز

یان صهیونیزاسیون مسیحیت جر

یــکا و انگلیــس بــا بهره گیــری  در حــال حاضــر صهیونیســت ها در کشــورهایی ماننــد آمر

ــدام  ــیحیت اق ــیون مس ــروژه صهیونیزاس ــدازی پ ــه راه ان ــی، ب ــاط جمع ــایل ارتب از وس

ــن  ــه دی ــت ک ــوان گف ــاید بت ــن ش ــده اند. بنابرای ــم ش ــق ه ــدی موف ــا ح ــد و ت کرده ان

ــت و  ــیحی اس ــم مس ــکا صهیونیس ی ــده آمر ــاالت متح ــی ای ــب حکومت ــمی و مذه رس

ــکا را حکومتــی الئیــک نامیــد. ی اشــتباه اســت کــه حکومــت آمر

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
اهدافسلطهرسانهایصهیونیستهابرجامعهآمریکا
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یکا کنترل افکار عمومی آمر

یکــی دیگــر از اهــداف صهیونیســت ها از کنتــرل رســانه ها و مطبوعــات، کنتــرل افــکار 

یکاســت.  عمومــی و بــه خصــوص ذهــن و اندیشــه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان آمر

یــکا ســازمان های یهــودی بــا توجــه بــه نقــش مهمــی کــه بــرای افــکار عمومــی  در آمر

قائلنــد توجــه ویــژه ای بــه خصــوص نســبت بــه آنچــه در رســانه ها و مطبوعــات دربــاره 

ــد. ــان می دهن ــود، نش ــنیده می ش ــه و ش ــرائیل گفت اس

آن هــا در جهــت آمــال جهانــی خــود و همچنیــن حمایــت از اســرائیل، افــکار عمومــی 

یــق رســانه و مطبوعــات دســتکاری کــرده و بــه افــکار و بــه منافــع  یــکا را از طر مــردم آمر

ــه  ــده ب ــاالت متح ــت ها در ای ــند. صهیونیس ــروعیت می بخش ــا مش ــش آن ه ــود در پی خ

ــد: ــوذ می کنن ــال نف ــی اعم ــاط جمع ــانه های ارتب ــورت در رس دو ص

ــی و...  ــه، شــبکه تلویزیون ــک روزنامــه، مجل ــدازی ی ــا تأســیس و راه ان گاهــی خــود ب

ــد.  ــا کنن ــب الق ــه مخاط ــود را ب ــای خ ــخنان و دیدگاه ه ــب، س ــد مطال ــعی می کنن س

گاهــی نیــز بــا حمایــت از یــک ســردبیر و یــا یــک مدیــر مســئول و یــا تحــت فشــار قــرار 

ــد. ــود می پردازن ــر خ ــورد نظ ــای م ــا دیدگاه ه ــه الق یه ب ــر ــک نش ــئولین ی دادن مس

یــکا مصــداق دارد و بــه خصــوص در مــورد  هــر دو گونــه فــوق در ایــاالت متحــده آمر

خــط مشــی دوم البــی صهیونیســت فعالیت هــای گســترده ای دارد و بــا ایجــاد خطــوط 

 یهودیــت، رســانه ها را 
ً
یــم صهیونیســتی و اصــوال قرمــز بــه ویــژه در امــور مرتبــط بــا رژ

متوجــه ایــن نکتــه می کنــد کــه در انتشــار و انعــکاس مطالــب متنــوع پیرامــون اســرائیل 

و یــا یهودیــت آزاد نیســتند.

ــای  ــورد تاش ه ــال«]2[ در م ــنال ژورن ــه نش ــگار »روزنام ــر«]1[ خبرن ــس ماش »لورن

ــد:  ــا می گوی ــوی آن ه ــات از س ــداوم مطبوع ــد م ــت و رص ــی صهیونیس ــه الب بی وقف

ــره و  ــای کنگ ــد اعض ــب ببینن ــان مناس ــر زم ــه ه ــند ک ــر می رس ــه نظ ــش ب ــد ارت »همانن

ــد و  ــه می گیرن ــزاران نام ــه ه ــا و بلک ــار صده ــر رگب ی ــات و... را ز ــندگان مطبوع نویس

نویســندگان مطبوعــات ایــن آمادگــی را در خــود نمی بیننــد کــه وظایــف و فعالیت هــای 

یــرا در صورتــی کــه چیــزی بــر خــاف میــل آنــان را  معمولــی خویــش را انجــام دهنــد. ز

ــی آن هــا  ــد خیلــی از نامه هــا، تلگراف هــا و مکالمه هــای تلفن ــا روشــن کنن بنویســند ی

ــرد.« ــر می گی را در ب

اهداف خارجی

ــاره  ــر اش ی ــوارد ز ــه م ــوان ب ــان می ت ــانه ای یهودی ــلطه رس ــی س ــداف خارج ــه اه در زمین

کــرد:

البی صهیونیست 
فعالیت های گسترده ای 
دارد و با ایجاد خطوط 
قرمز به ویژه در 
امور مرتبط با رژیم 
صهیونیستی و اصوالً 
یهودیت، رسانه ها را 
متوجه این نکته می کند 
که در انتشار و انعکاس 
مطالب متنوع پیرامون 
اسرائیل و یا یهودیت 
آزاد نیستند.
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رهبری و سلطه جهانی

ــوان  ــا عن ــا ب ــان از آن ه ــد و اروپایی ــا بودن ــت اروپ ــور مل ــی منف ــه زمان ــر چ ــان اگ یهودی

مــوش کثیــف یــاد می کردنــد امــا امــروزه در اثــر تــاش و کوشــش بین المللــی در ابعــاد 

ــا  ــد ت ــه چهــره مثبــت تبدیــل کرده ان مختلــف زندگــی بشــری، چهــره منفــور خــود را ب

ــه  ــیدن ب ــتای رس ــد. در راس ــی می کنن ــری و ســلطه جهان ــی ادعــای رهب ــی کــه حت جای

ــد  ــی را م یکای ــژه آمر ــه وی ــی و ب ــی، غرب ــانه های جهان ــا رس ــی، آن ه ــدف جهان ــن ه ای

نظــر قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه جــز از راه ســلطه بــر رســانه ها و بــه ویــژه 

مطبوعــات نمی تواننــد چهــره منفــور خــود را در افــکار عمومــی جهانیــان از بیــن ببرنــد.

مبارزه با اسام

یــکا بــه گونــه ای اســت کــه سانســور شــدید  نفــوذ البــی صهیونیســت در رســانه های آمر

مطبوعاتــی و رســانه ای آن هــا هرآنچــه را علیه مســلمانان باشــد مجــاز می شــمارد و آنچه 

کــه علیــه صهیونیســت ها باشــد را ممنــوع. از آنجــا کــه یکی از اهــداف صهیونیســت ها، 

محــو ارزش هــا و نابودکــردن تمــدن اســامی اســت، هــر روز علیــه مســلمانان و اعــراب 

یســم می کننــد. در رســانه ها موضع گیــری کــرده و آن هــا را متهــم بــه ترور

یم حمایت از اسرائیل و تضمین امنیت آن رژ

یکایی  ایــن واقعیــت کــه یهودیــان صهیونیســت، محصــوالت و خروجــی رســانه های آمر

یــکا تنهــا یــک تفســیر  را کنتــرل می کننــد جــای تردیــد نــدارد، چــرا کــه شــهروندان آمر

ــان  ــه ی طرفــداری از اســرائیل و یهودی ــه را می شــنوند آن هــم جنب از اتفاقــات خاورمیان

یــق وســایل ارتبــاط جمعــی در بســیاری  یــکا از طر اســت. یهودیــان صهیونیســت در آمر

ــد  ــت های ض ــاذ سیاس ــع از اتخ ــرده و مان ــوذ ک ــور نف ــن کش ــی ای ــای حکومت از نهاده

ــانه ای  ــش رس ــوند. پوش ــکا می ش ی ــه ای آمر ــی خاورمیان ــت خارج ــرائیلی در سیاس اس

 در طرفــداری از اســرائیل تعصــب ویــژه ای بــه خــرج می دهــد. یکــی از 
ً
یــکا معمــوال آمر

یکایــی تحــت کنتــرل آیپــک و صهیونیســت ها ایــن  دروغ هــای رایــج در رســانه های آمر

اســت کــه: اســرائیل یــک نظــام دموکراتیــک و تنهــا دموکراســی منطقــه اســت.

ــری اســرائیل –  ــر رســانه ها یــک پوشــش رســانه ای از درگی ــان ب در نتیجــه ســیطره یهودی

فلســطین بــه وجــود آمــده اســت کــه در آن صفحــه تلویزیــون، روزنامه هــا و مجــات 

ــت  ــا نهای ــده اند. آن ه ــم ش ــرائیل فراه ــا اس ــدردی ب ــی در هم ــیار افراط ــکلی بس ــه ش ب

ســعی خــود را می کننــد تــا مظلومیــت فلســطینیان و وحشــی گری اســرائیل را بپوشــانند. 

یــت خــود را بــه خوبــی  بــه ایــن ترتیــب صهیونیســت ها بــا ســیطره بــر رســانه ها مأمور

ــد. ــام می دهن انج

 یکی از دروغ های رایج 
در رسانه های آمریکایی 

تحت کنترل آیپک 
و صهیونیست ها این 

است که: اسرائیل یک 
نظام دموکراتیک و 

تنها دموکراسی منطقه 
است.
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ــا 169. ــص 153 ت 50، ص

یــکا، احمــد دوســت محمدی،  نقــش و جایــگاه صهیونیســم در رســانه های جمعــی آمر

ص ۸۳.
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 در آمریکا سه شبکه 
»ای.بی.سی«، »سی.

بی.اس« و »ان.بی.سی« 
در حکم کانال  های 

مادر هستند که 
دیگر کانال ها اخبار و 

گزارش های خبری خود 
را از آن ها می گیرند، 
هر سه این شبکه ها 
در اختیار یهودیان 
صهیونیست است.

در یادداشــت پیشــین، بــه اهــداف صهیونیســت ها و ســلطه رســانه ای آنــان بــر جامعــه 

یــکا اشــاره شــد. در ایــن قســمت، بــه ســه نمونــه از نهادهای رســانه ای تحت ســلطه  آمر

یــکا پرداختــه خواهــد شــد. صهیونیســت ها در آمر

شبکه های تلویزیونی

ــیعی در  ــگاه وس ــی جای ــانه های ارتباط ــی از رس ــوان یک ــه عن ــون ب ــه تلویزی ــا ک از آنج

ــه شــکل شــایانی از  ــان صهیونیســت ب افــکار عمومــی داخلــی و خارجــی دارد، یهودی

ایــن ابــزار در جهــت اهــداف خــود اســتفاده می کننــد و در ایــن مســیر از هیــچ عملــی، 

یــب و توهیــن بــه مقدســات مذهبــی ملــل گرفتــه تــا اســتحاله آموزشــی، فکــری  از تخر

ــد. ــرو نمی گذارن و... ف

را داراســت،  تلویزیونــی  ین شــبکه های  بیشــتر یــکا کــه  آمر ایــاالت متحــده  در 

ــبکه  ــه ش ــکا س ی ــد. در آمر ــا دارن ــر آن ه ــاری ب ــرل تمام عی  کنت
ً
ــا یب ــت ها تقر صهیونیس

ــتند  ــادر هس ــای م ــم کانال  ه ــی« در حک ــی.بی.اس« و »ان.بی.س ــی«، »س »ای.بی.س

کــه دیگــر کانال هــا اخبــار و گزارش هــای خبــری خــود را از آن هــا می گیرنــد، هــر ســه 

ــت. ــت اس ــان صهیونیس ــار یهودی ــبکه ها در اختی ــن ش ای

»لئونــارد جانســون«]1[، رئیــس شــبکه »ای.بی.ســی«، و مدیــر کل آن »مارتیــن 

ــس و  ــی«]3[، رئی ــام بیل ــتند. »ویلی ــت هس ــودی صهیونیس ــر دو یه ــتاین«]2[ ه روبنش

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
تسلطصهیونیستهابرتلویزیون،رادیووموسیقیآمریکا
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صاحــب شــرکت »ســی.بی.اس« نیــز یک یهودی اســت کــه گرایــش صهیونیســتی دارد. 

 در دســت صهیونیســت ها 
ً
امــا مهمتــر از همــه شــبکه »ان.بی.ســی« اســت کــه کامــا

ــدار  ــب طرف ــودی متعص ــک یه ــیلورمن«]4[ ی ــرد س ــبکه، »آلف ــن ش ــس ای ــت. رئی اس

صهیونیســم اســت.

ــت ها  ــع صهیونیس ــتای مناف ــب در راس ــور اغل ــبکه های مذک ــی ش ــدات تلویزیون تولی

صــورت می گیــرد. صهیونیســت ها در تولیــدات تلویزیونــی خــود نهایــت تــاش خــود 

ــد. ــه کار می برن ــلمانان ب ــراب و مس ــره اع ــودن چه ــت مخدوش نم را جه

یر  ــر«، نخســت وز ــدا مای ــدا، کــه قصــه زندگــی »گل ــام گل ــه ن ــی ب ــی زن ــم تلویزیون فیل

یــم صهیونیســتی اســت، از جملــه محصــوالت تبلیغــی صهیونیســم اســت.  اســبق رژ

ــه  ــر ۱۴ میلیــون دالر اســت و شــرکت »پارامونــت«]5[ ب هزینه هــای ایــن فیلــم بالــغ ب

ــه کــرده اســت. یاســت »هادکینســون«]6[ آن را تهی ر

رادیو

ــد.  ــار دارن ــی را در اختی ــتگاه های رادیوی ــن ایس ی ــت ها مهمتر ــکا، صهیونیس ی در آمر

ــن  ــرد. ای ــاره ک ــکا«]7[ اش ی ــدای آمر ــی »ص ــتگاه رادیوی ــه ایس ــوان ب ــال می ت ــرای مث ب

ایســتگاه رادیویــی در اختیــار صهیونیســت ها قــرار دارد. »رابــرت گلدمــن«]8[ یهــودی، 

پرســت بخــش اخبــار ایــن رادیــو اســت، عضــو هیئــت مدیــره انجمــن یهودیــان  کــه سر

یــکا اســت. آمر

موسیقی

یــف فرهنگ هــا بــه ابــزار  یــب و تحر صهیونیســم در راه کســب وجهــه بین المللــی و تخر

دیگــری بــه نــام موســیقی نیــز متوســل شــده اســت. ســبک هایی مثــل راک، رپ، پــاپ 

و... در اعتــراض بــه نابســامانی های حاکــم بــر کشــورهای ســلطه گر متولــد شــدند امــا 

در نهایــت تحــت ســلطه آن هــا و بــرای اهــداف ســلطه جویانه بــه کار رفته انــد.

یــب هویــت ملــی  ســبک های جدیــد موســیقی کــه صهیونیســم بین الملــل بــرای تخر

ــاد و  ــونت، فس ــتی، خش ــاعه شیطان پرس ــه اش ــد و ب ــتفاده می کنن ــورها از آن اس کش

ــتند. ــت ها هس ــات صهیونیس ــی از ابداع ــع همگ ــد در واق ــاد می پردازن اعتی

ــوذ  ــد: »در نف ــکا می گوی ی ــیقی آمر ــان در موس ــوذ یهودی ــاره نف ــورد«، درب ــری ف »هن

یــکا در موســیقی ایــاالت متحــده نبایــد شــک کــرد و بایــد آن را بــه عنــوان  یهودیــان آمر

 انحصــاری یهــودی اســت. 
ً
نفــوذ جــدی دانســت. موســیقی پــاپ یــک موســیقی کامــا

ــه یــک موســیقی  ــل ب ــن موســیقی کم کــم تبدی جــاز یــک موســیقی یهــودی اســت. ای

ــود.« ــده می ش ــاالت متح ــی در ای مل

»هنری فورد«، درباره 
نفوذ یهودیان در 
موسیقی آمریکا 
می گوید: »در نفوذ 
یهودیان آمریکا در 
موسیقی ایاالت متحده 
نباید شک کرد و باید 
آن را به عنوان نفوذ 
جدی دانست.«
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ــای  ــیقی و ترانه ه ــاز موس ــد از امتی ــه ۸۰ درص ــیقی ک ــرکت موس ــت ش ــکا هف ی در آمر

موجــود در ایــاالت متحــده را در اختیــار دارنــد، تحــت اداره دفاتــر یهــودی قــرار دارنــد.

منبع:

فرمانروایان پنهان، حسین جعفری موحد، صص 195 تا 202.

البی صهیونیسم در ایاالت متحده، محسن اسامی، صص ۱۴۳ و ۱۴۹.

صهیونیسم؛ نوزایی، استقرار، فروپاشی، احمد سروش نژاد، ص ۷۵.

یــکا، احمــد دوســت محمدی،  نقــش و جایــگاه صهیونیســم در رســانه های جمعــی آمر

صــص88 و 89.

پی نوشت:

Leonard Johnson .]1[
Martin Rubenstein .]2[

William Bailey .]3[
Alfred Silverman .]4[

Paramount .]5[
Hodkinson .]6[

Voice of America .]7[
Robert Goldman .]8[



صهیونیست ها تقریبًا 
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»فاکس قرن بیستم«، 
»یونیورسال«، شرکت 
»گلدن«، شرکت 
»برادران مایر« و 
شرکت »پارامونت« و 
بسیاری از شرکت های 
فیلم سازی دیگر را در 
تملک و اختیار خود 
قرار دارند.
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ســینما جایــگاه ویــژه ای نــزد اهــل هنــر دارد و ایــن موضوعــی اســت کــه مــورد توجــه 

صهیونیســت ها قــرار گرفتــه و آن هــا خیلــی زود بــه اهمیــت تبلیغاتــی ایــن ابزار رســانه ای 

ــا اســتفاده از ســینما نخســت در جهــت گســترش  ــان توانســته اند ب پــی برده انــد. یهودی

اهــداف صهیونیســم قــدم بردارنــد و ســپس موجــب تحصیــل ســود و منفعــت گردنــد.

یــکا و اســرائیل« اعتقــاد دارد:  »امیــر مصطفــی« نویســنده کتــاب »روابــط آمر

ــری  ــک؛ برت ــتند: ی ــذول داش ــینما مب ــه س ــود را ب ــه خ ــل توج ــا ۵ دلی ــت ها ب صهیونیس

ــد  ــترش عقای ــر و گس ــه؛ نش ــطین. س ــغال فلس ــه اش ــینما. دو؛ توجی ــال س ــود از کان یه

یهــود در جهــان. چهــار؛ نشــان دادن تصویــری متزلــزل از اعــراب و پنــج؛ ارائــه تصویــر 

ــرائیل. ــروز از اس ــه پی همیش

یــکا اغلب یهــودی هســتند و در این مســئله  طایــه داران ســینمای جهــان بــه ویــژه در آمر

 به طــور کامــل شــرکت های تولیــد 
ً
یبــا هیــچ جــای تعجــب نیســت. صهیونیســت ها تقر

ــال«]2[،  ــتم«]1[، »یونیورس ــرن بیس ــس ق ــرکت های »فاک ــل ش ــوودی از قبی ــم هالی فیل

شــرکت »گلــدن«]3[، شــرکت »بــرادران مایــر«]4[ و شــرکت »پارامونت«]5[ و بســیاری 

از شــرکت های فیلم ســازی دیگــر را در تملــک و اختیــار خــود قــرار دارنــد.

بــه دلیــل اهمیــت بــاالی ســینما در زمینــه تأثیرگذاری بــر افــکار عمومی، صهیونیســت ها 

یــن پیدایــش ایــن صنعــت تــاش ســازمان یافته خــود را بــرای  از همــان روزهــای آغاز

تســلط بــر آن آغــاز کردنــد.

نفوذصهیونیستهادرسینمایآمریکا
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یــر را بــرای نیــل بــه هــدف واقعــی کــه همــان ســلطه  صهیونیســت ها مراحــل تکاملــی ز

بــر افــکار عمومــی اســت، پشــت ســر گذاشــته اند:

ــای  ــده فیلم ه ــزرگ تولیدکنن ــرکت های ب ــینما و ش ــت س ــن صنع ــت گرفت 1- در دس

یــد ســهام آن هــا بــه هــر وســیله  ســینمایی به طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، ماننــد خر

ممکــن.

یــد هنرمنــدان و ســتارگان بــزرگ و تحــت ســیطره  2- جــذب و یــا بــه عبــارت بهتــر خر

گرفتــن آن هــا بــه هــر وســیله ممکــن.

3- تــاش در جهــت صــدور قوانیــن دربــاره کلیــه امــور هنــری در کشــورهای اروپایــی 

بــه منظــور جلوگیــری از تبلیغــات بــر ضــد یهــود و صهیونیســم در فیلم هــای ســینمایی 

ــی. ــانه های گروه ــا رس ی

ــینماگران  ــی س ــران و به طورکل یگ ــان و باز ــازان، کارگردان ــد فیلم س ــم و تهدی ی 4- تحر

ــد. ــرار نگرفتن ــت ها ق ــلطه صهیونیس ــر س ی ــینما ز ــت س ــه در صنع ــتقل ک مس

5- نفوذ و سیطره بر جشنواره های بین المللی فیلم.

صهیونیســت ها از ســینما بــه عنــوان ابــزاری پیشــرفته در راســتای تأثیرگــذاری بــر ذهــن 

و فکــر مــردم بــرای تشــکیل حکومــت جهانــی مــورد نظــر خویــش و ســیطره کامــل بــر 

ســایر ملــل اســتفاده می کننــد. در ایــن راســتا آنــان هالیــوود را تحــت ســلطه خویــش 

ــد. ــرار دادن ــان ق ــود در جه ــلطه گرانه خ ــت های س ــار سیاس درآورده و در اختی

ــی  ــره ای بزرگ ــینماهای زنجی ــر س ــودی ب ــرمایه داران یه ــکا س ی ــده آمر ــاالت متح در ای

ــن  ــد انیمیش ــانند؛ مانن ــت می کش ــه شکس ــی را ب ــد فیلم ــر اراده کنن ــد و اگ ــلط دارن تس

یــن پیامبــر« کــه توســط شــرکت »بــدر اینترنشــنال« )بــه مالکیــت موفــق  »محمــد آخر

یثــی، عــرب مســلمان( پیــش از ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ ســاخته شــد و بنــا بــود ســال  الحر

ــه ایجــاد فضــای  ــوود ب ــان هالی ــل اینکــه ارباب ــه دلی ــی ب ۲۰۰۲ نمایــش داده شــود، ول

یــم و  یــکا را تحر اسام هراســی نیــاز داشــتند ایــن پویانمایــی و تولیــد مســلمانان در آمر

دو شــرکت بــزرگ »لوییــز« و »A.M.C«  از پخــش آن خــودداری کردنــد، در حالــی کــه 

بــرای نمونــه فیلــم »مصائــب مســیح« را حــدود ۴۶۰۰ ســینما پوشــش دادنــد.

ــدی  ــه پیون ــت ک ــی اس ــن کمپانی های ی ــه مهم تر ــوود از جمل ــازی هالی ــرکت فیلم س ش

یــکا دارد. امــروزه ســینمای هالیــوود در حمایت  ینــه بــا حکومــت ایاالت متحــده آمر دیر

ــه  ــا در زمین ــش آن ه ــژه نق ــه وی ــان و ب ــم در جه ــکا و صهیونیس ی ــت های آمر از سیاس

ــه  ــت. ب ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی ــه جهان ــی در عرص ــای فرهنگ فعالیت ه

یــن ابزارهــای دولــت  گونــه ای کــه اغلــب کارشناســان معتقدنــد هالیــوود یکــی از مهم تر

یــکا و صهیونیســم جهانــی بــرای پیشــبرد سیاســت های خــود در روابــط بین الملــل و  آمر

ــد. ــور ها می باش ــگ کش ــر فرهن ــذاری ب تأثیرگ

در ایاالت متحده 
آمریکا سرمایه داران 
یهودی بر سینماهای 

زنجیره ای بزرگی تسلط 
دارند و اگر اراده کنند 
فیلمی را به شکست 

می کشانند.
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یــکا دربــاره  »الــگ پاتونــوف«]6[ پژوهشــگر روســی پــس از ســفر تحقیقاتــی بــه آمر

ــد: ــوود می نویس ــینمای هالی ــرای س ــم ب ــلطه صهیونیس س

»بنیانگــذاران هالیــوود یهودی هــا هســتند و هــدف آن هــا انهــدام مدنیــت و انســانّیت در 

دنیــای مســیحیت بــود تــا کســانی کــه مســیحی هســتند دچــار آســیب اجتماعــی شــوند 

و یهودیــان بــه آســانی بتواننــد امــوال آن هــا را بــه دســت آورنــد. بدیــن ترتیــب تمــدن 

ــه دســت یک ســری فیلم ســازان هالیــوودی در ســطح بســیار وســیعی  دو هــزار ســاله ب

آســیب دیــد.«

ــت از  ــه حمای ــبت ب ــی نس ــب خاص ــکا تعص ی ــینمای آمر ــودی س ــت اندرکاران یه دس

اســرائیل دارنــد. جلــب حمایــت و تبلیغ بــرای طرفــداران اســرائیل جهت ورود بــه کنگره 

یــکا از جملــه اقدامــات ایــن افــراد اســت. بــه عنــوان نمونــه در یکــی از شــماره های  آمر

یتــی« طومــاری در یــک صفحــه کامــل چــاپ شــده بــود  مجلــه هنــری - ســینمایی »فار

یــکا بــه چشــم می خــورد.  کــه در آن امضــای ۱۷۱ نفــر از فعــاالن یهــودی ســینمای آمر

ایشــان در آن طومــار آمادگــی خــود را جهــت حمایــت مالــی از فعالیت هــای انتخاباتــی 

نامزدهــای انتخاباتــی مجلس هــای ســنا و نماینــدگان طرفــدار اســرائیل اعــام نمــوده 

بودند.

منبع:

فرمانروایان پنهان، حسین جعفری موحد، صص 202 تا 212.

یکا، محسن اسامی، ص ۱۴۹. البی صهیونیسم در ایاالت متحده آمر

سینمای سلطه، مجید صفاتاج، ص ۲۹.

تعدد و نفوذ گسترده رسانه های صهیونیستی، محمد حسین فرج نژاد، ص 90.

یــکا، نــوران، ب، روزنامــه رســالت، ۱۳۸۳/۶/۳، ص  نگاهــی بــه نقش هالیــوود در آمر

.۱۴

یکا نابود خواهد شد؟، الگ پاتونوف، صص ۴۵ و ۴۶. آیا آمر

خبرگــزاری فــارس، ۱۳۹۳/۶/۲، شــماره ۱۳۹۳۰۶۰۲۰۰۰۴۰۱، بــه نقــل از روزنامــه 

یکــن فــری پــرس، ۲۰۱۴/۸/۱. امر

پی نوشت:

دست اندرکاران یهودی 
سینمای آمریکا 
تعصب خاصی نسبت 
به حمایت از اسرائیل 
دارند. جلب حمایت و 
تبلیغ برای طرفداران 
اسرائیل جهت ورود به 
کنگره آمریکا از جمله 
اقدامات این افراد است.

20th Century Fox .]1[
Universal .]2[

Golden .]3[
Mayer Brothers .]4[

Paramonte .]5[
Oleg Paltonov .]6[
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روزنامه وال استریت 
ژورنال، نیویورک تایمز 

و واشنگتن پست، تاثیر 
قابل توجهی بر سیاست 

و حکومت آمریکا 
دارند. هرسه ی این 

روزنامه ها در دستان 
یهودیان می باشد.

ــایل  ــن وس ی ــه بانفوذتر ــنیداری از جمل ــداری و ش ــانه های دی ــس از رس ــات پ مطبوع

ــاده ای در آن  ــوذ فوق الع ــت نف ــان صهیونیس ــه یهودی ــت ک یکاس ــی در آمر ــاط جمع ارتب

دارنــد. نفــوذ یهودیــان در عرصــه رســانه های نوشــتاری ایــاالت متحــده در دوره کنونــی 

ــه وســیله  ــه ب ــدازه ای رســیده اســت کــه امــروز بیــش از ۱۰۰ روزنامــه و هفته نام ــه ان ب

یــکا منتشــر می شــود. ایــن مســئله اثبــات می کنــد کــه کنتــرل رســانه های  یهودیــان در آمر

یکائیــان تبدیــل  یــکا توســط یهودیــان بــه بخشــی از واقعیــت زندگــی آمر جمعــی در آمر

شــده اســت.

یکا روزنامه های مهم آمر

ــی عملکــرد ســه  ــا بررس ــکا ب ی ــات آمر ــر مطبوع ــت ها ب ــذاری صهیونیس ــوان و تأثیرگ ت

ــال،  یت ژورن ــتر ــه وال اس ــود: روزنام ــخص می ش ــور مش ــن کش ــرح ای ــه ی مط روزنام

نیویــورک تایمــز و واشــنگتن پســت. ایــن ســه روزنامــه تاثیــر قابــل توجهــی بــر سیاســت 

یــکا را تعییــن   خــط مشــی سیاســت و اقتصــاد آمر
ً
یــکا دارنــد و عمــا و حکومــت آمر

ــه  ــتند و چ ــر هس ــی خب ــه چیزهای ــد چ ــن می کنن ــه تعیی ــتند ک ــا هس ــد. این ه می کنن

 کپی کننــده 
ً
یــن هســتند و بقیــه صرفــا چیزهایــی خبــر نیســتند. ایــن ســه روزنامــه خبرآفر

ــد. ــان می باش ــتان یهودی ــا در دس ــن روزنامه ه ــه ی ای ــتند. هرس ــار هس اخب

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
سیطرهالبیصهیونیسمبرمطبوعاتواندیشکدههایآمریکا
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ــا  ــا ب ــت، ام ــکا نیس ی ــه آمر ــن روزنام ی ــز پرتیراژتر ــورک تایم ــه نیوی ــه روزنام ــن ک ــا ای ب

ــان  ــرا سیاســتمداران، افــراد بانفــوذ و صاحب ی یــن روزنامــه اســت ز یــن و قوی تر نفوذتر

پســت های کلیــدی و حتــی عوامــل ســایر روزنامه هــا و ایســتگاه های رادیویــی و 

تلویزیونــی هــر روز صبــح آن را مطالعــه و بــر اســاس حــوادث و خبرهــای منتشــر شــده 

در آن سیاســت های خــود را ترســیم می کننــد.

ایــن روزنامــه در ســال ۱۸۵۱ توســط اشــخاص غیــر یهــودی تأســیس شــد. امــا از ســال 

 Adolf - ــرار گرفــت و توســط »آدولــف اوش ۱۸۹6 تحــت ســیطره صهیونیســت ها ق

ــن و  ی ــر از مهم تر ــال حاض ــد و در ح ــداری ش ی ــی االصل( خر ــودی )روس Osh« یه

ــت. یکاس ــای آمر ــن روزنامه ه ی پرنفوذتر

یشــه یهــودی نــدارد امــا هــم اکنــون در دســت  روزنامــه واشــنگتن پســت نیــز اگرچــه ر

یهودیــان اســت. ایــن روزنامــه کــه در ســال ۱۸۷۷ توســط یــک غیــر یهــودی تاســیس 

یــداری گردیــد. شــد، در ســال ۱۹۳۳ توســط خانــواده یهــودی »مایــر« خر

روزنامــه واشــنگتن پســت نیــز نفــوذ بســیاری بــر ارگان هــای حکومتــی در واشــنگتن و 

در میــان سیاســت گذاران اعــم از اعضــای منتخــب کنگــره، اعضــای هیئــت دولــت و 

مقامــات و کارمنــدان بلندپایــه دارد. ایــن روزنامــه در تعییــن افــراد بــرای پســت های مهم 

یــا برکنــاری آن هــا تأثیرگــذار اســت و در تأییــد یــا مخالفــت بــا قوانینــی کــه در کنگــره بــه 

ــت  ــی دول ــط خارج ــی و رواب ــت های داخل ــن سیاس ــز در تعیی ــد و نی ــب می رس تصوی

ــذارد. ــر می گ تأثی

یکاســت، تأثیــر بســیار  یت ژورنــال کــه ســومین روزنامــه پرنفــوذ آمر  روزنامــه وال اســتر

مهمــی در حــوزه اقتصــاد، تجــارت، کار و پــول دارد. ناشــر ایــن روزنامــه یــک یهــودی 

ــز درحــال  ــاز آن نی ــر آر. کان - Peter R. Kann« می باشــد و صاحــب امتی ــام »پیت به ن

حاضــر »رابــرت مــرداک - Rupert Murdoch« اســت.

یکا مجله های مهم آمر

ــک  ــم، نیوزوی ــی تای ــکا یعن ی ــناس آمر ــری سرش ــای خب ــه، مجله ه ــر روزنام ــاوه ب ع

و اخبــار ایــاالت متحــده و گــزارش جهــان، در اختیــار یهودیــان قــرار دارنــد و در 

سراســر جهــان پخــش می شــوند. تمامــی ایــن روزنامه هــا و مجــات مجموعــه 

ــکار و  ــه اف ــه ب ــه ک ــن مجموع ــد. ای ــکیل می دهن ــکا را تش ی ــانی آمر ــر اطاع رس عناص

یــکا و کل جهــان جهــت می دهنــد مالکیــت، اداره و نویســندگی  اندیشــه های مــردم آمر

ــت. ــان اس ــار یهودی ــان در اختی آن

یــن  یــکا ویژگی هــای خاصــی دارنــد. یکــی از مهم تر روزنامه هــای یهــودی در آمر

ویژگی هــای آنــان ایــن اســت کــه هرگونــه انتقــاد منطقــی از مســائل مربــوط بــه خــود یــا 

عالوه بر روزنامه، 
مجله های خبری 
سرشناس آمریکا یعنی 
تایم، نیوزویک و اخبار 
ایاالت متحده و گزارش 
جهان، در اختیار 
یهودیان قرار دارند و 
در سراسر جهان پخش 
می شوند. 
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افشــای حقیقتــی را کــه می بایســت مخفــی بمانــد، بــه یــک جنایــت نژادپرســتانه تبدیــل 

و عامــان آن را بــه سامی ســتیزی یعنــی جنایــت غیــر قابــل بخشــش متهــم می کننــد.

نحوه سیطره البی صهیونیست

ــکا  ی ــب در آمر ــذار و غال ــانه های تأثیرگ ــر رس ــت ب ــی صهیونیس ــیطره الب ــانه های س نش

 طرفــدار اســرائیل 
ً
یکایــی اصــوال یه پــردازان آمر یــرا بیش تــر نظر واضــح اســت، ز

ــاره  ــن ب ــروف در ای ــگار مع ــن - Eric Alterman«، روزنامه ن ــک آلترم ی ــتند. »ار هس

می نویســد: »بحــث و جــدل پیرامــون موضــوع حســاس و جنجال برانگیــز خاورمیانــه 

یــکا توســط افــرادی هدایــت می شــود کــه نمی تواننــد تصــور انتقــاد  در رســانه های آمر

از اســرائیل را بکننــد.«

البــی اســرائیل بــرای جلوگیــری از انتشــار گزارش هایــی کــه چهــره اســرائیل را مخــدوش 

پایــی تظاهــرات و همچنیــن بایکــوت رســانه هایی  جلــوه می دهنــد، بــا ارســال نامــه، بر

کــه محتــوای اخبــار خروجــی آن هــا بــه زعــم ایــن البــی، ضــد اســرائیل اســت تمــام 

تــاش خــود را در ایــن زمینــه انجــام می دهنــد.

بــه گفتــه یــک مقــام اجرایــی شــبکه تلویزیونــی »ســی ان ان«، گاه روزانــه ۶ هــزار نامــه 

ــبکه  ــن ش ــرای ای ــرائیلی ب ــد اس ــزارش ض ــک گ ــش ی ــه پخ ــراض ب ــی در اعت الکترونیک

ــانه های  ــرا رس ــه چ ــم ک ــا بدانی ــا م ــد ت ــک می کنن ــل کم ــن عوام ــود. ای ــال می ش ارس

 اهــل انتقــاد از سیاســت های اســرائیل نیســتند، و بــه نــدرت رابطــه 
ً
یکایــی عمومــا آمر

ــد. ــوال می برن ــر س ی ــو را ز ــا تل آوی ــنگتن ب واش

نفوذ در اندیشکده ها

البــی صهیونیســت و به طــور کلــی نیروهــای طرفدار اســرائیل همچنیــن در اندیشــکده ها 

ــی  ــات عوم ــکل دهی مباحث ــی در ش ــش مهم ــه نق ــکا ک ی ــری آمر ــز فک ــان مراک ــا هم ی

ــی،  ــن الب ــد. ای ــاال را دارن ــت ب ــد، دس ــا می کنن ــی ایف ــت های عمل ــن سیاس و همچنی

اندیشــکده خــود را در ســال ۱۹۸۵ تأســیس کــرد و در همــان زمــان »مارتیــن ایندیــک«، 

بــه تأســیس »بنیــاد سیاســت خــاور نزدیــک واشــنگتن« کمــک کــرد.

اگــر چــه ایــن بنیــاد پیوندهــای خــود را بــا اســرائیل مخفــی و در عــوض ادعــا می کند که 

تــاش خــود را بــرای پیگیــری یــک سیاســت متــوازن و واقع بینانــه در مــورد موضوعــات 

مربــوط بــه خاورمیانــه اســتوار کــرده اســت، امــا حقیقــت ماجرا چیــز دیگری اســت.

یــت می شــود و حامیان مالی آن کســانی هســتند  در واقــع ایــن بنیــاد توســط افــرادی مدیر

 متعهــد بــه پیش بــرد اهــداف اســرائیل هســتند. نفــوذ البــی صهیونیســت در 
ً
کــه عمیقــا

یکایــی بــه ایــن بنیــاد ختــم نمی شــود. دنیــای اندیشــکده های آمر

البی صهیونیست 
و به طور کلی 

نیروهای طرفدار 
اسرائیل همچنین در 
اندیشکده ها یا همان 
مراکز فکری آمریکا 

که نقش مهمی در 
شکل دهی مباحثات 

عومی و همچنین 
سیاست های عملی ایفا 

می کنند، دست باال را 
دارند.
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طــی ۲۵ ســال گذشــته نیروهــای طرفــدار اســرائیل حضــور آمرانــه ای در »بنیــاد کســب 

ــای  ــاد پژوهش ه ــی«، »بنی ــی امنیت ــز سیاس ــز«، »مرک ــاد بروکینگ ــکا«، »بنی ی و کار آمر

یتــج«، »بنیاد هادســون«، »مؤسســه تحلیل سیاســت  سیاســت خارجــی«، »مؤسســه هر

 
ً
یــزی کرده انــد. ایــن اندیشــکده ها قطعــا خارجــی« و »بنیــاد امنیــت ملــی یهــود« پایه ر

یــم انتقاداتــی از حمایــت ایــاالت متحــده از دولت  طرفــدار اســرائیل هســتند و اگــر بپذیر

یهــود در آن هــا صــورت می گیــرد، تعــداد آن بســیار کــم اســت.

منبع:

فرمانروایان پنهان، حسین جعفری موحد، صص 215 تا 228.

یــکا، روزنامــه کیهــان، ۱۳۸۴/۸/۵، شــماره ۱۸۳۶۷،  یهودیــان و رســانه های آمر

.۱۲ ص

یکا، محمد جال عنایه، صص ۶۹ و ۷۰. قدرت یهودیان در آمر

یکا، محسن اسامی، ص ۱۸۳. البی صهیونیسم در ایاالت متحده آمر

یــکا، احمــد دوســت محمدی،  نقــش و جایــگاه صهیونیســم در رســانه های جمعــی آمر

ص ۹۲.

یــکا، جــان میــر شــایمر، اســتفان والــت، صــص  البــی اســرائیل و سیاســت خارجــی آمر

۳۵ و ۳۶.
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آیپک، به عنوان 
مهم ترین البی 

صهیونیست 
فعال در آمریکا 

تعیین کننده ترین نقش 
را به عنوان یک نهاد 

یهودی در مطرح شدن 
ایده تحریم و تبدیل 

آن به استراتژی تحریم 
علیه ایران ایفا کرده 

است.

یــکا در برابــر جمهوری اســامی ایــران از ابتــدای پیــروزی انقاب  سیاســت خارجــی آمر

یــادی برخــوردار نبــوده و ایــن کشــور راهبــرد یکســانی را در  اســامی تاکنــون از نوســان ز

مواجهــه بــا ایــران در دســتور کار خــود قــرار داده اســت؛ اگرچــه در مقاطــع مختلــف بــه 

ــرد اســتراتژی  ــرای پیش ب لحــاظ روشــی ســعی کــرده اســت از تاکتیک هــای متنوعــی ب

مهــار و کنتــرل رفتــار جمهــوری اســامی بهره گیــری نمایــد.

یــکا در قبــال ایــران از زمــان پیــروزی انقــاب اســامی  یکــی از سیاســت های عمــده آمر

یــن البــی  یــم بــوده اســت. آیپــک، بــه عنــوان مهم تر تاکنــون اســتفاده از سیاســت تحر

یــن نقــش را بــه عنــوان یــک نهــاد یهــودی  یــکا تعیین کننده تر صهیونیســت فعــال در آمر

ــا  ــران ایف ــه ای ــم علی ی ــتراتژی تحر ــه اس ــل آن ب ــم و تبدی ی ــده تحر ــدن ای در مطرح ش

ــری و  ــتگاه های تصمیم گی ــود در دس ــوذ خ ــتفاده از نف ــا اس ــی ب ــن الب ــت. ای ــرده اس ک

یــکا و مراکــز فکــری و تحقیقاتــی توانســت بــه شــکل بســیار تعیین کننــده ای  اجرایــی آمر

ایــن ایــده را تبدیــل بــه اســتراتژی کنــد و آن را بــه تصویــب برســاند. نقــش ایــن نهــاد 

ــا   تمامــی افــراد و مراکــز مرتبــط ب
ً
ــا یب یــم ایــران بــه شــکلی روشــن بــود کــه تقر در تحر

ــته اند.  ــه گذاش ــر آن صح ــران ب ــم ای ی ــوع تحر موض

ــه نظــام و  ــم همه جانب ی ــم جمهــوری اســامی تحر ی روشــن اســت کــه منظــور از تحر

ملــت ایــران، از ســوی نظــام اســتکبار اســت. 

ینــی البی صهیونیســم، بــه ویــژه آیپــک، در تأثیرگذاری  بــرای بررســی چگونگــی نقش آفر

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
نقشآفرینیالبیصهیونیسمدرسیاستتحریمایران
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یــم اقتصــادی و فنــاوری ایــران  یــکا در راســتای تحر بــر رویکــرد مقابله گرایانــه دولــت آمر

می تــوان بــه ســه مصــداق مشــخص اشــاره داشــت.

سیاست مهار دو جانبه

یاســت جمهوری کلینتــون در مســیر مقابلــه  یــکا در زمــان ر یکــی از اقدامــات دولــت آمر

ــته  ــای جمهور گذش ــت های رؤس ــری در سیاس ــی بازنگ ــروز نوع ــران ب ــد ای ــا تهدی ب

یــکا بــود کــه بــه زمینــه ای مناســب بــرای فضاســازی البــی صهیونیســتی، بــه ویــژه  آمر

ــل شــد. ــران«، تبدی ــه احتمــال هسته ای شــدن ای ــر محــور »هشــدار ب آیپــک، ب

یــکا در کنــار متحــدان اروپایــی  بــه ایــن ترتیــب سیاســت »محاصــره مشــترک« کــه آمر

خــود در اصطــاح بــه اعمــال آن علیــه ایــران برآمــد، همــراه بــا لفاظی هــای جدیــدی 

 در چهــره 
ً
کــه ایــن دولــت را بــه عنــوان دولتــی متمــرد یــا یاغــی معرفــی می کــرد، نهایتــا

ــی  ــی الب ین ــای نقش آفر ــز ردپ ــه نی ــن زمین ــور شــد. در ای ــه متبل سیاســت مهــار دو جانب

صهیونیســتی مدافــع اســرائیل قابــل پیگیــری اســت.

ــاور  ــوان مش ــه عن ــت ب ــس از فعالی ــترالیایی پ ــتمدار اس ــک«]1[، سیاس ــن ایندی »مارتی

یر اســرائیل، بــه اســتخدام آیپــک درآمــد  مطبوعاتــی »اســحاق شــامیر«]2[، نخســت وز

و بــا کمــک مالــی ایــن ســازمان، »مؤسســه واشــنگتن بــرای مطالعه خــاور نزدیــک«]3[ 

ــژه در  ــه وی ــه ب ــن مؤسس ــترده ای ــای گس ــرد. فعالیت ه ــیس ک ــال ۱۹۸۵م. تأس را در س

یــج زمینه هــای ورود ایندیــک را بــه  حــوزه سیاســت گذاری در امــور خاورمیانــه، بــه تدر

کاخ ســفید فراهــم آورد و وی عهــده دار مســئولیت امــور خاورمیانــه در شــورای امنیــت 

یــکا شــد. ملــی آمر

ــی  ــور رویاروی ــر مح ــه ب ــه« را ک ــار دو جانب ــت مه ــار، »سیاس ــن ب ــرای اولی ــک ب ایندی

ــاالنه  ــاس س ــود، در اج ــده ب ــی ش ــارس طراح ــج ف ــوزه خلی ــراق در ح ــران و ع ــا ای ب

آیپــک پیشــنهاد کــرد. ایــن طــرح توجــه افــرادی ماننــد »دنیــس راس«]4[ و »ســاموئل 

لوئیــس«]5[ از طرفــداران اســرائیل را کــه در اداره امــور خاورمیانــه کابینــه کلینتــون فعــال 

بودنــد، جلــب کــرد. بــه ایــن ترتیــب ایــده یــاد شــده پــس از عبــور از ســه مرحلــه »طــرح 

ــطح  ــرح در س ــه« و »ط ــی خاورمیان ــل تخصص ــرح در محاف ــک«، »ط ــاس آیپ در اج

یــکا  عمومــی سیاســت« بــه مرحلــه مباحــث عمومــی نخبــگان سیاســت خارجــه آمر

وارد شــد. ابعــاد اجرایــی سیاســت مهــار دوجانبــه بــر ســه محــور سیاســی، اقتصــادی و 

نظامــی اســتوار بــود:

الف( پایه سیاسی

یــکا بــاب گفتگــو بــا ایــران را همچنــان بــاز نگــه داشــته  در بعــد سیاســی مقامــات آمر

ایندیک برای اولین 
بار، »سیاست مهار دو 
جانبه« را که بر محور 
رویارویی با ایران و 
عراق در حوزه خلیج 
فارس طراحی شده بود، 
در اجالس ساالنه آیپک 
پیشنهاد کرد.
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ــران  ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــا دول ــکار ب ــوی آش ــرورت گفتگ ــر ض ــا ب ــد و باره بودن

ــروز  ــری از ب ــرف و جلوگی ــت های دوط ــع و خواس ــق مواض ــدن دقی ــرای شناخته ش ب

ــد: ــد می ش ــه تأکی ــه نکت ــر س ــه ب ــن زاوی ــد. از ای ــح می کردن ی ــوءتفاهم تصر س

یکا پیش قدم نخواهد شد؛ - در مذاکره با ایران آمر

ــران صــورت  - مذاکــرات بایــد آشــکار باشــد و از مجــاری رســمی و صاحیــت دار ای

گیــرد؛

- رفتار ایران در هرگونه مذاکرات احتمالی در دستور کار قرار خواهد داشت.

ب( پایه نظامی

ــتار  ــلیحات کش ــا و تس ــه فناوری ه ــت یابی ب ــرای دس ــران ب ــش های ای ــای کوش ادع

جمعــی، بــه ویــژه فنــاوری هســته ای و ضــرورت خنثی ســازی ایــن تاش هــا و 

تهدیدهــای ناشــی از آن یکــی از محورهــای اصلــی سیاســت مهــار دوجانبــه بــود کــه 

ــت. ــرار داش ــتی آن ق ــی - صهیونیس یکای ــدگان آمر ــد ارائه کنن ــورد تأکی ــیار م بس

ج( پایه اقتصادی

اگرچــه رکــن اقتصــادی سیاســت مهــار دو جانبــه به طــور عمــده بــه ســوی تأثیرگــذاری 

ــده  ــری ش ــی جهت گی ــای نفت یم ه ــال تحر ــق اعم ی ــران از طر ــادی ای ــای اقتص در پایه ه

بــود، امــا دغدغــه اصلــی طراحــان ایــن سیاســت را بایــد تحمیــل نوعــی قرنطینــه مالــی 

ــازی  ــای محروم س ــت زمینه ه ــال داش ــه احتم ــت ک ــران دانس ــت ای ــه دول ــاوری ب - فن

آن را از فرآینــد جهانــی مبــادالت فنــاوری و تســلیحاتی فراهــم آورد و در مســیر تقویــت 

پایه هــای راهبــردی آن نیــز موانعــی ایجــاد کنــد.

یم همه جانبه ایران( طرح داماتو )الیحه تحر

یــم ایران  یــکا، ایده تحر در چارچــوب سیاســت های دولــت اســرائیل و البــی یهــود در آمر

یکا  یــن گزینــه بــرای محدودســازی قــدرت ایــران و بــه میــان کشــیدن پــای آمر مطلوب تر

ــود در  ــی یه ــت های الب ــن رو سیاس ــد. از ای ــاب می آم ــه حس ــران ب ــا ای ــه ب ــرای مقابل ب

یــک ایــن  یــم ایــران در ســطح تحلیــل کان بــه خاســتگاه های ایدئولوژ کارگــزاری تحر

ــوف  ــرائیل معط ــه اس ــی ب ــات روان ــاختاری و تعلق ــتگی های س ــژادی و وابس ــی ن الب

می گــردد.

ــران و  ــر ای ــی خط ــرای بزرگ نمای ــرائیل ب ــت اس ــت دول ــی سیاس ــم در پ ــی صهیونیس الب

ــا  ــران را در داخــل ایــاالت متحــده ب یــم ای محدودســازی قــدرت ایــران، سیاســت تحر

ــوان  ــا عن ــه ب ــود ک ــه ای ب ــی ۷۶ صفح ــی آن گزارش ــه نهای ــرد. نتیج ــری ک ــدت پیگی ش

البی صهیونیسم در پی 
سیاست دولت اسرائیل 
برای بزرگ نمایی خطر 
ایران و محدودسازی 

قدرت ایران، سیاست 
تحریم ایران را در 

داخل ایاالت متحده با 
شدت پیگیری کرد.
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یــکا علیــه ایــران: برنامــه ای بــرای عمــل« بــه اعضــای کنگــره  یم هــای جامــع آمر »تحر

یــکا بــا اســتفاده از ســناتور »آلفونســو  یــکا ارائــه گردیــد. در ادامــه البــی یهودیــان آمر آمر

یــکا و بــا توجــه بــه نفــوذ خــود در کنگره توانســت  داماتــو«]6[ مهــره خــود در کنگــره آمر

یــم همــه جانبــه ایــران،  یــم ایــران را بــه تصویــب برســاند، کــه بــه الیحــه تحر قانــون تحر

یــا بــه طــرح »داماتــو« معــروف شــد.

یــکا که همــواره مدافع  در ۲۵ ژانویــه ۱۹۹۵، آلفونســو داماتــو، یکــی از ســناتورهای آمر

ــت  ــز حمای ــت نی ــی صهیونیس ــط الب ــود و توس ــران ب ــاری ای ــم تج ی ــت های تحر سیاس

ــع  ــم جام ی ــام »تحر ــه ن ــک ب ــی آیپ ــط الب ــده توس ــر ش ــند منتش ــم از س ــد، مله می ش

یــکا علیــه ایــران، برنامــه عمــل« طرحــی ارائــه کــرد کــه بــر اســاس آن هــر شــخص یا  آمر

شــرکت خارجــی کــه بــه صــدور کاال یــا فنــاوری بــه ایــران مبــادرت می کــرد، بــر اســاس 

ــمول  ــال ۱۹۷۹، مش ــوب س ــکا مص ی ــادرات آمر ــون اداره ص ــدرج در قان ــف من ی تعار

ــادالت  ــور، مب ــرح مذک ــی ط ــه کانون ــد. نقط ــکا می ش ی ــی آمر یم ــت های تحر سیاس

ــت. ــر می گرف ــران را در ب ــی ای نفت

در ۱۶ مــارس ۱۹۹۵، در جلســه اســتماع مجلــس ســنا دربــاره الیحــه قانونــی داماتــو، 

ــت.  ــه یاف ــران ادام ــم ای ی ــه تحر ــردن الیح ــرای پیش ب ــت ب ــی صهیونیس ــارهای الب فش

یــک کاوســون«]7[ از اعضــای البــی صهیونیســت در ایــن جلســه اســتدالل کــرد  »پاتر

یم هــا می توانــد دســت کم ســاالنه ده هــا میلیــون دالر بــرای ایــران هزینــه داشــته  کــه تحر

ــود. ــران ش ــاد ای ــرمایه گذاری در اقتص ــادی در س ــب بی اعتم ــد، و موج باش

ــه ای در  ــی«]8[، قطعنام ــت مل ــور امنی ــودی ام ــه یه ــل ۱۹۹۵، »مؤسس ی در ۱۰ آور

یــل همیــن ســال، کلینتــون  یــم علیــه ایــران صــادر نمــود. در ۳۰ آور جهــت اعمــال تحر

ــال ۱۹۹۵، وی  ــی س ــپس در ۶ م ــرد. س ــام ک ــران را اع ــه ای ــا علی یم ه ــدید تحر تش

دســتور اجرایــی ۱۲۹۵۹ مبنــی بــر قطــع هرگونــه فعالیــت تجــاری و ســرمایه گذاری در 

ــران را صــادر کــرد. ای

یــل ۱۹۹۵، در حالــی کــه عرقچیــن یهودیــان را بــر ســر داشــت، بــا  کلینتــون در ۳۰ آور

حضــور در میهمانــی »کنگــره جهانــی یهــود«]9[ در نیویــورک اعــام کــرد: »ایــران در 

رونــد صلــح خاورمیانــه مشــکل ایجــاد می کنــد. از آغــاز روی کار آمــدن دولــت مــن، 

یســم بین الملــل، بــه ویــژه حمایــت  مــا تــاش کردیــم در برابــر حمایــت ایــران از ترور

ایــن کشــور از گروه هــای خشــن مخالــف صلــح خاورمیانــه اقــدام کنیــم. مــن بــه طــور 

رســمی اعــام می کنــم کــه مــا، کلیــه روابــط تجــاری و ســرمایه گذاری بــا ایــران را قطــع 

ــا شــماره ۱۲۹۵۹ را در ۶  ــی ب ــن فرمــان اجرای ــون، دومی ــت کلینت ــم.« و در نهای می کنی

یــم معامــات خــاص در خصــوص ایــران صــادر کــرد. مــی ۱۹۹۵ بــرای تحر

ــل  ــی مراح ــکا، در تمام ی ــت در آمر ــی صهیونیس ــن الب ی ــوان قدرتمندتر ــه عن ــک ب آیپ

در ۱۶ مارس ۱۹۹۵، در 
جلسه استماع مجلس 
سنا درباره الیحه 
قانونی داماتو، فشارهای 
البی صهیونیست برای 
پیش بردن الیحه تحریم 
ایران ادامه یافت. 
»پاتریک کالوسون« 
از اعضای البی 
صهیونیست در این 
جلسه استدالل کرد 
که تحریم ها می تواند 
دست کم ساالنه ده ها 
میلیون دالر برای ایران 
هزینه داشته باشد، 
و موجب بی اعتمادی 
در سرمایه گذاری در 
اقتصاد ایران شود.
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ــار  ــک اظه ــخنگوی آیپ ــک س ــت. ی ــرار داش ــان آن ق ی ــو در جر ــرح دامات ــب ط تصوی

یــم ایــران را جملــه بــه  داشــت کــه: »اعضــای کنگــره مطالــب خــود دربــاره قانــون تحر

جملــه، بــه مــا نوشــتند.«

بنابرایــن می تــوان گفــت بیشــتر تحلیل هــای موجــود در ارتبــاط بــا تصویــب ایــن قانــون 

یــکا داشــت. »جاناتــان  داللــت بــر نفــوذ بیــش از حــد البــی صهیونیســت در کنگــره آمر

ــت:  ــت« نوش ــم سیاس ــه »عل ــه ای در مجل ــی در مقال یکای ــر آمر ــز«]10[ تحلیلگ یاکوب

یــم  »فشــاری کــه از ســوی آیپــک بــه کنگــره وارد شــد موجــب گردیــد کــه قانــون تحر

ایــران در کنگــره بــا ســرعت تصویــب گــردد.«

یم ایران و لیبی قانون تحر

ــه  ــامبر ۱۹۹۵ و ژوئی ــکا در دس ی ــره آمر ــرائیل در کنگ ــران اس ــخنرانی رهب ــال س ــه دنب ب

ــایه  ــز در س ــد و نی ــر ش ــدیدی منج ــی ش ــد ایران ــو ض ــکل گیری ج ــه ش ــه ب ۱۹۹۶ ک

ــم  ی ــون تحر ــال )1996( قان ــن س ــت همی گوس ــت در آ ــک، در نهای ــای آیپ البی گری ه

ــید. ــب رس ــه تصوی ــدگان ب ــس نماین ــی در مجل ــران و لیب ای

ــون  ــن قان ــب ای ــت تصوی ــتی جه ــی صهیونیس ــای الب ــا و پیگیری ه ــاره تاش ه درب

ــرد: ــاره ک ــر اش ی ــوارد ز ــه م ــوان ب می ت

ــی  ــون مبن ــر ۱۹۹۴ از کلینت ــی در اکتب - درخواســت مؤسســه یهــودی امــور امنیــت مل

یمــی علیــه  یــکا بــرای تشــکیل فشــارهای تحر بــر ضــرورت تقویــت مواضــع دولــت آمر

ــه منظــور پیش بــرد خــط مشــی ممنوعیــت  ــا ســایر کشــورها ب ایــران و نیــز همــکاری ب

ــران؛ ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــه ب ــی و فناوران ــای مال فعالیت ه

- تاش هــای گســترده البــی یهودیــان بــرای تشــدید فضــای ضــد ایرانــی در کنگــره کــه 

در نهایــت باعــث شــد طیفــی گســترده از نماینــدگان بــا ارســال درخواســتی در ۳۰ مــی 

۱۹۹۵، از رئیس جمهــور افزایــش فشــار علیــه ایــران را خواســتار شــوند؛

- ســخنرانی مدیــر اجرایــی آیپــک، »نیــل ام. شــر«]11[ در یکــی از کمیته هــای کنگــره 

یــل ۱۹۹۶ مبنــی بــر ضــرورت برخــورد بــا ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه در  در ۲۵ آور

یســتی  پــی دســتیابی بــه ســاح های کشــتار جمعــی اســت، حامــی فعالیت هــای ترور

ــد؛ ــش می کن ــه کوش ــح خاورمیان ــد صل ــردن فراین ــتای مخدوش ک ــت و در راس اس

- تشــدید فعالیــت البــی صهیونیســت بــر علیــه ایــران بــه بهانــه اتخــاذ سیاســت مبــارزه 

یســم از دیگــر جلوه هــای تــاش البــی مذکــور جهــت ضربــه زدن بــه جایــگاه  ــا ترور ب

ــوده اســت. ــران در عرصــه بین الملــل ب ای

به دنبال سخنرانی 
رهبران اسرائیل در 

کنگره آمریکا در 
دسامبر ۱۹۹۵ و ژوئیه 

۱۹۹۶ که به شکل گیری 
جو ضد ایرانی شدیدی 

منجر شد و نیز در 
سایه البی گری های 

آیپک، در نهایت در 
آگوست همین سال 

)۱۹۹۶( قانون تحریم 
ایران و لیبی در مجلس 

نمایندگان به تصویب 
رسید.
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در اینجا قصد 
داریم به یک سوال 

اساسی پاسخ دهیم: 
»اگر آمریکا یکی 
از پیشرفته ترین 
و قدرتمندترین 

کشورهای دنیاست، 
چه کسی خود آمریکا 

را رهبری و هدایت 
می کند؟«

ــازه  ــود اج ــه خ ــه ب ــت ک ــی اس ــر فراوان ــه ظاه ــدرت ب ــا ق ــاور ب ــوری پهن ــکا کش ی آمر

ــا ایــن  می دهــد در امــور مختلــف کشــورها دخالــت نمایــد. جالــب اینجاســت کــه ب

همــه جــرم و جنایــت و ظلــم، بــاز هــم هیچکــس بــه خــود جــرأت رویارویــی مســتقیم 

ــم:  ــه یــک ســوال اساســی پاســخ دهی ــم ب ی ــا او را نمی دهــد. مــا در اینجــا قصــد دار ب

یــن کشــورهای دنیاســت، چــه کســی  ین و قدرتمندتر یــکا یکــی از پیشــرفته تر »اگــر آمر

ــد؟« ــت می کن ــری و هدای ــکا را رهب ی ــود آمر خ

یــکا کجاســت؟! صندوق هــای رأی، یکــی از دو حــزب بــزرگ  خاســتگاه قــدرت در آمر

ــد از  ــا نهادهــای دیگــر. بیایی ــه و ی ــوه قضایی ــکا، مطبوعــات و رســانه، ق ی سیاســی آمر

ــم.  ی ــن ســوال پی ببر ــه جــواب ای ــا ب ــاط مختلــف دنی ــکا در نق ی ــای آمر رابطــه جنگ ه

یــکا بــه یــک ابرقــدرت تبدیــل  بعــد از پایان یافتــن جنــگ ســرد و فروپاشــی شــوروی، آمر

شــد. ولــی بازهــم ایــن کشــور بــه دالیــل مختلــف در نقــاط مختلــف دنیــا جنــگ بــه راه 

انداخــت، پایــگاه نظامــی تأســیس نمــود و ســرباز فرســتاد.

ــن  ــتانی و همچنی ــی و پاکس ــی، افغان ــهروند عراق ــر ش ــزار نف ــا ه ــا ده ه ــن جنگ ه در ای

یــکا دچــار کســری بودجــه شــد و  یــکا کشــته شــدند. خــود آمر یایــی آمر تفنــگ داران در

یــکا درحالــی جنگ هــا را یکــی پــس  یلیــون دالری بــر دســتش مانــد. آمر هزینه هــای تر

ــرده و  ــج ب ــی کاری رن ــکا از فقــر و ب ی ــد کــه بخشــی از مــردم آمر ازدیگــری آغــاز می کن

گرفتــار مشــکات فراوانــی هســتند.

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
ابرشرکتهایصهیونیستی؛حاکماناصلیآمریکا
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پس فایده این همه جنگ و درگیری و دخالت در امور کشورها چیست؟

ــان  ــم صاحب ــد آن ه ــود می برن ــه س ــتند ک ــاص هس ــده خ ــک ع ــا ی ــن تنه ــن بی در ای

ــن  ــده ای ــد برن ــی نمی کن ــان فرق ــه برایش ــرکت هایی ک ــتند. ش ــع هس ــرکت ها و صنای ش

یــکا باشــد یــا کســی دیگــر، در هــر صــورت آن هــا از ایــن درگیری هــا ســود  جنــگ آمر

می برنــد. شــرکت های اسلحه ســازی، شــرکت های امنیتــی خصوصــی، بانک هــا 

و... .

یزنــر«]1[ یکــی از کهنــه ســربازان جنــگ عــراق و یکــی از مؤسســان گــروه  »مایــکل پر

»بــه پیــش« اســت. او دربــاره علــت حضــور خــود در جنــگ عــراق می گویــد: »مــن 

بــاور داشــتم کــه بــا رفتــن بــه جنــگ، بــه مــردم عــراق یــاری می رســانیم و ســاح های 

ــم«. ــدا می کنی ــی را پی ــتار جمع کش

ــز  ــکا چی ی ــزه اصلــی سیاســت خارجــی آمر ــون متوجــه شــده اســت کــه انگی امــا اکن

ــا،  ــروت، بازاره ــن ث ــار گرفت ــل در اختی ــه دلی ــکا ب ی ــر او: »آمر ــت. از نظ ــری اس دیگ

یت،  ــتر ــه وال اس ــا ب ــردن آن ه ــذار ک ــورها و واگ ــروی کار کش ــع و نی ــرزمین، مناب س

کشــورهای دیگــر را فتــح می کنــد.«]2[

یــکا چــه کســی حکومــت  »ویلیــام دامهــوف« نویســنده کتــاب »اکنــون در آمر

ــا تجزیــه و تحلیــل نخبــگان حاکــم در بخش هــای مختلــف جامعــه، بــه  می کنــد؟« ب

ــتند  ــم هس ــا ه ــی ب ــاط نزدیک ــاص کــه دارای ارتب ــده ای خ ــد کــه ع ــن نتیجــه می رس ای

یــکا حکومــت می کننــد. خاســتگاه ایــن عــده خــاص هــم  ــه اقتصــاد و جامعــه آمر ب

ــن  ــکان اصلــی ای ــه اینجاســت کــه مال ــزرگ اســت. نکت ــر شــرکت ها و بانک هــای ب اب

ــا  ــد ت ــت بدهی ــا فرص ــتند. ام ــت ها هس ــان و صهیونیس ــا یهودی ــرکت ها و بانک ه ش

ــم. ــکا را توضیــح دهی ی ــر آمر ــان ب شــیوه حاکمیــت یهودی

یــکا، ســهام داران اصلــی 324 ابــر شــرکت بــزرگ  بــه طــور مثــال پنــج بانــک بــزرگ آمر

یــداری  یکایــی هســتند. وقتــی ســه چهــارم ســهام یــک شــرکت توســط بانــک خر آمر

ــور  ــه ط ــرد. ب ــت می گی ــه دس ــرکت را ب ــت گذاری ش ــت و سیاس ی  مدیر
ً
ــا ــود، عم ش

ــت  ــر اس ــتی راکفل ــواده صهیونیس ــه خان ــق ب ــه متعل ــان« ک ــس منهات ــک »چی ــال بان مث

ســهام دار اصلــی شــرکت های »ســی بــی اس«، »ان بــی ســی«، »یونــی یــن کاربایــد«، 

یــکا  یــک«، »یونایتــد ایرالنیــز« و همینطــور سیســتم تلگــراف و تلفــن آمر »جنــرال الکتر

می باشــد. یــا خانــواده یهــودی صهیونیســتی روچیلــد کــه بــر بانــک »فــدرال رزرو«]3[ 

و ابــر شــرکت نفتــی چــون »رویــال داچ شــل« و چندیــن شــرکت مختلــف دیگــر تســلط 

یــکا: اولیــن نکتــه ای  دارد. امــا دربــاره قــدرت سیاســی ابــر شــرکت های یهــودی در آمر

ــر  ــم ب ــادی حاک ــتم اقتص ــه سیس ــت ک ــن اس ــد ای ــور بدانی ــن کش ــاره ای ــد درب ــه بای ک

یــکا، بــازار آزاد و بــر مبنــای لیبرالیســم اســت. آمر

به طور مثال پنج 
بانک بزرگ آمریکا، 
سهام داران اصلی 
۳۲۴ ابر شرکت بزرگ 
آمریکایی هستند. 
وقتی سه چهارم 
سهام یک شرکت 
توسط بانک خریداری 
شود، عماًل مدیریت و 
سیاست گذاری شرکت 
را به دست می گیرد.
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ــه در  ــن مداخل ی ــل نقــش دولــت یــک نقــش حداقلــی اســت کــه کم تر ــن دلی ــه همی ب

ــی  ــرکت های خصوص ــرای ش ــه ب ــی ک ــن بخش های ــی برعهده گرفت ــاد را دارد. یعن اقتص

ــرورش و... از  ــوزش و پ ــت، آم ــازی، بهداش ــل راه س ــت. مث ــه نیس ــه صرف ــرون ب مق

ــری  ــول بیش ت ــه پ ــوند ک ــق ش ــد موف ــات می توانن ــانی در انتخاب ــا کس ــر تنه ــرف دیگ ط

ــت  ــر حاکمی ــر س ــرکت ها ب ــت ش ــان رقاب ــات، زم ــان انتخاب ــن زم ــد. بنابرای ــرج کنن خ

ــت.]4[ یکاس آمر

یــکا باید گفت  شــاید بپرســید پــس نقــش مــردم در انتخابات چیســت؟ دربــاره مــردم آمر

کــه ذهــن آنــان توســط رســانه های مختلــف دیــداری و شــنیداری جــادو می شــود. در 

ــه  ــد، چ ــام دهن ــه کار انج ــد چ ــردم می گوین ــه م ــه ب ــتند ک ــانه ها هس ــن رس ــکا ای ی آمر

بخورنــد، بــه چــه چیــزی فکــر کننــد و چــه چیــزی را بخواهنــد. امــا بایــد توجــه نمــود 

کــه مالــکان ایــن شــرکت های رســانه ای و خبرگزاری هــای دنیــا همیــن یهودیــان 

هســتند. یهودی بــودن یــک شــرکت نــه بــه ایــن معنــا کــه تمــام افــراد و یــا غالــب افــراد 

یهــودی بــر عهــده داشــته  یــت آن را یــک غیر یهــودی هســتند. حتــی ممکــن اســت مدیر

 یهودیــان هســتند. ایــن یعنــی کنتــرل 
ً
باشــد ولــی ســهام داران اصلــی آن شــرکت یقینــا

غیرمســتقیم مــردم.]5[

ــک  ــد از ی ــی می توانن ــه راحت ــی ب ــا امنیت ــازی و ی ــزرگ اسلحه س ــرکت های ب ــن ش بنابرای

ــد منافــع  ــه پیون ــه عنــوان نمون یاســت برســانند. ب ــه ر شــخص حمایــت کننــد و او را ب

ــارا«  ــک نام ــخص »م ــوان در ش ــلیحاتی را می ت ــنگین و تس ــع س ــا صنای ــان ب نظامی

ــخص  ــن ش ــد ای ــت بدانی ــب اس ــود. جال ــاهده نم ــدی« مش ــه »کن ــاع کابین ــر دف ی وز

قبــل از رســیدن بــه پســت وزارت در کارخانــه خــودش مشــغول بــه کار بــود ولــی بعــد 

ــان  ــور همزم ــه ط ــید و ب ــی رس ــک جهان ــت بان یاس ــه ر ــت وزارت ب ــپری کردن پس از س

ــود. ــلیحاتی ب ــایل تس ــازنده وس ــزرگ س ــرکت های ب ــه ش ــاوره دادن ب ــغول مش مش

ــتار  ــاح کش ــه س ــه بهان ــوش« ب ــت »ب یاس ــه ر ــراق ب ــه ع ــکا ب ی ــه آمر ــاره حمل ــا درب ی

جمعــی، در حقیقــت موضــوع اصلــی نفــت و شــرکت های نفتی یهــودی - صهیونیســتی 

یکایــی در کتــاب    بــه همیــن دلیــل »ســی رایــت میلــز« جامعه شــناس آمر
ً
بــود. دقیقــا

»نخبــگان قــدرت«، بــا بررســی رابطــه نهادهــای اجرایــی جامعــه بــا صاحبــان صنایــع 

ــه  ــان نتیج ــد. او در پای ــاد آن می رس ــکا و اقتص ی ــه آمر ــدن جامع یزه ش ــه میلیتار ــزرگ ب ب

یــکا اســت کــه  یــکا در دســت گــروه کوچکــی از جامعــه آمر می گیــرد کــه سرنوشــت آمر

ــدرت و  ــوذ و ق ــا نف ــه ب ــاالری ک ــگان زرس ــد.]6[ نخب ــه« می نام ــروه نخب ــان را »گ او آن

یــکا را فتــح   آمر
ً
فســاد، قله هــای اقتصــادی و سیاســی در کشــورهای مختلــف خصوصــا

می نماینــد.

 یهودی بودن یک 
شرکت نه به این معنا 

که تمام افراد و یا 
غالب افراد یهودی 

هستند. حتی ممکن 
است مدیریت آن را 

یک غیریهودی بر 
عهده داشته باشد ولی 

سهام داران اصلی آن 
شرکت یقیناً یهودیان 

هستند.
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منبع و پی نوشت:

ــروه  ــان گ ــی از مؤسس ــراق و یک ــگ ع ــربازان جن ــی از کهنه س ــر، یک یزن ــکل پر 1 – مای

ــه پیــش!« اســت. گــروه او یکــی از ســازمان دهندگان اعتراض هــای نوزدهــم مــارس  »ب

ــش  ــه ارت ــتانی اش ب ــل دبیرس ــان تحصی ــد از پای ــال 2001 و بع ــر در س یزن ــت. پر اس

پیوســت. او جــزو نیروهــای مهاجــم بــه عــراق بــود و در طــول جنــگ در عــراق، در زمینه 

ردگیــری اهــداف، ترتیــب دادن حمــات هوایــی و آتــش توپ خانــه  کار می کــرد. او در 

ــو کار  ــوان بازج ــه عن ــته و ب ــرکت داش ــا ش ــای عراقی ه ــه خانه ه ــبانه ب ــای ش یورش ه

ــت  ــی حفاظ ــای اعزام ــی و گروه ه ــایی زمین ــای شناس یت ه ــت. او در مأمور ــرده اس ک

شــده شــرکت جســته اســت. وی در ســال 2005م.، نفــرت زده از جنــگ و دروغ هایــی 

ــش در  ــرک ارت ــان ت ــد. او از زم ــرون آم ــش بی ــد، از ارت ــه می ش ــه آن گفت ــرای ادام ــه ب ک

ــرکت  ــی ش ــای خیابان ــتان ها و اعتراض ه ــرباز در دبیرس ــتخدام س ــد اس ــای ض فعالیت ه

داشــته اســت.

یســی  ــد، کر ــد مــی کن ــز شــرکت هــا را ثروتمن ــده نی ــدون برن ــی جنــگ هــای ب 2- حت

ــماره 93، ص88-3. ــت 1390، ش ــرب، اردیبهش ــیاحت غ ــه س ــز، فصلنام هج

-3 http://jscenter.ir/jewish-and-science/jewish-and-economy/5661

-4 https://www.porseman.com/article//145970

-5 http://peace-ipsc.org/fa/ خاستگاه-قدرت-یهودیان-آمریکا-و-تعهد-است

-6 https://www.magiran.com/article/1446651
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ــی  ــرای خط ده ــکا ب ی ــی در آمر ــکیل البی های ــت ها و تش ــی صهیونیس ــوذ اختاپوس نف

یــن مســائلی اســت کــه در حــوزه مطالعــات  بــه مقامــات ایــاالت متحــده، جــزو مهمتر

ــای  ــذاری البی ه ــزان اثرگ ــود. می ــه ش ــه آن پرداخت ــتی ب ــم بایس ــکا و صهیونیس ی آمر

ــان را  ــوان یهودی ــه می ت ــت ک ــاد اس ی ــدری ز ــه ق ــکا ب ی ــت آمر ــر حکوم ــم ب صهیونیس

ــت. ــکا دانس ی ــده آمر ــاالت متح ــت ای ــان در حکوم ــان پنه فرمانروای

ــاره و  ــکا اش ی ــت آمر ــم در ارکان حکوم ــوذ صهیونیس ــه نف ــین ب ــت های پیش در یادداش

در ایــن خصــوص توضیحاتــی ارائــه شــد. جهــت آشــنایی هرچــه بیشــتر مخاطبــان بــا 

ــر  ــا »دکت ــژه ای ب ــوی وی ــکا، گفت وگ ی ــفید آمر ــم در کاخ س ــوذ صهیونیس ــق نف مصادی

مجیــد صفاتــاج«، نویســنده، پژوهشــگر و کارشــناس مســائل صهیونیســم انجــام گرفتــه 

اســت:

ــی  ــوذ الب ــکا و نف ی ــت آمر ــر حکوم ــت ها ب ــذاری صهیونیس ــر: تأثیرگ خیب

ــه اســت؟ ــه شــکل گرفت صهیونیســت در هیئــت حاکمــه ایــن کشــور چگون

ــرای فعالیــت بســیاری از صاحــب  ــه را ب ــکا، زمین ی ســاختار تشــکیاتی حکومــت آمر

نفــوذان و وســایل تأثیرگــذار آمــاده کــرده اســت و گروه هــای دارای منافــع می تواننــد بــر 

یــه تأثیرگــذار باشــند. نماینــدگان منتخــب و اعضــای قــوه مجر

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
ساختار تشکیالتی مقاماتآمریکاییجرأتکاهشحمایتازاســرائیلراندارند

حکومت آمریکا، زمینه 
را برای فعالیت بسیاری 

از صاحب نفوذان و 
وسایل تأثیرگذار آماده 

کرده است.
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یــکا از ابتــدای اســتقال تاکنــون، دو حــزب دموکــرات و حــزب  در کشــور آمر

یــکا فعالیــت می کننــد و هرکــدام توانســته در دوره یــا دوره هایــی  جمهوری خــواه در آمر

زمــام امــور اجرایــی و قــدرت سیاســی را در ایــن کشــور بــه دســت گیــرد. لــذا 

ــند  ــته باش ــت داش ــکا حکوم ی ــر آمر ــد ب ــه بتوانن ــه همیش ــرای اینک ــت ها ب صهیونیس

ــد،  ــا کنن ــکا ایف ی ــی آمر ــی و جهان ــت های خارج ــزایی در سیاس ــده و بس ــش عم و نق

یــادی  همــواره بــا اعطــای کمک هــای مالــی و تبلیغاتــی بــه ایــن دو حــزب تــا حــدود ز

ــد. ــود درآورن ــیطره خ ــت س ــا را تح ــته  اند آن ه توانس

در ایــن راســتا البــی یهــود و گروه هــای فشــار صهیونیســتی نقــش مهمــی را در وارد کــردن 

یــکا نســبت بــه حمایــت از طــرح صهیونیســم در کلیــه مراحــل و زمان هــا  حکومــت آمر

ــد،  ــر کار آمده  ان ــر س ــکا ب ی ــه در آمر ــی ک ــای مختلف  دولت ه
ً
ــوال ــد. اص ــا نموده  ان ایف

در خــود جماعت  هــای صاحــب نفــوذ یهــودی را جــا می دادنــد کــه در تمامــی 

ــور  ــکا حض ی ــی آمر ــور نظام ــاد و ام ــت، اقتص ــه دول ــته ب ــای وابس ــازمان ها و نهاده س

ــان در  ــد. برخــی از آن داشــتند و در پســت  های کلیــدی و حســاس آن فعالیــت می کردن

ــد  ــه کار بودن ــا حداقــل در پســت  هایی مشــغول ب ــری در کاخ ســفید ی مراکــز تصمیم  گی

ــر داشــتند. ــکا تأثی ی ــر تصمیم گیرنــدگان دولــت آمر کــه ب

ــتر در  ــرن 19 و بیش ــل ق ــه اوای ــون ب ــای گوناگ ــان در دولت  ه ــور یهودی ــابقه حض س

یــرا حساســیت کمتــری نســبت بــه  نهادهایــی ماننــد وزارت امــور خارجــه برمی گــردد، ز

یــکا وجــود داشــت. یــت و ســایر اقلیت  هــای موجــود در جامعــه آمر آن از طــرف اکثر

ــت  ــان در دول ــور یهودی ــاره حض ــی درب ــای گوناگون ــکا دیدگاه ه ی ــای جمهور آمر رؤس

خــود داشــته  اند. برخــی از آنــان مخالــف حضــور یهودیــان و برخــی دیگــر بــا حضــور 

ــان انتخــاب  ــان و مشــاوران خــود را از میــان یهودی ــان موافــق بــوده و معاون گســترده آن

 بــه دلیــل فشــار 
ً
می  کردنــد. امــا بــه نظــر می رســد حتــی در میــان موافقــان، برخــی صرفــا

بیــش از حــد البــی یهــود و صهیونیســم بــه آن هــا، مجبــور بــه اســتفاده از مشــاوران و 

ــدند. ــودی می ش ــان یه معاون

یــکا در زمــان »روزولــت«  نقطــه عطــف ایــن فشــارها بــه دســتگاه هیــأت حاکمــه آمر

یاســت جمهوری  یــرا نفــوذ محافــل صهیونیســت از ســال 1912م و بــا شــروع ر بــود. ز

یــاد شــد کــه ســرانجام منجــر بــه ارائــه طــرح  یــکا ز روزولــت بــه قــدری در دولــت آمر

ــد.]1[  ــکا گردی ی ــت آمر ــور وق ــون« رئیس جمه ــوی »ویلس ــد آن از س ــور« و تأیی »بالف

ــه  ــد اعامی ــن کشــور در تأیی ــکا و شــخص رئیس جمهــور ای ی ــت آمر ــی اگــر حمای یعن

ــرد. ــدام نمی ک ــدور آن اق ــه ص ــز ب ــتان هرگ ــت انگلس ــد، دول ــام نمی ش ــور اع بالف

ــه  ــفید ب ــودی در کاخ س ــوی یه ــار ق ــروه فش ــک گ ــی اول، ی ــگ جهان ــال های جن  در س

یــکا تبدیــل شــد. یــن دســتگاه فرعــی آمر وجــود آمــد کــه بــه قدرتمندتر

به طور مثال پنج 
بانک بزرگ آمریکا، 
سهام داران اصلی 
۳۲۴ ابر شرکت بزرگ 
آمریکایی هستند. 
وقتی سه چهارم 
سهام یک شرکت 
توسط بانک خریداری 
شود، عماًل مدیریت و 
سیاست گذاری شرکت 
را به دست می گیرد.



کندی پس از 
تحویل گرفتن پست 

ریاست جمهوری 
آمریکا به تعهدات 

خود در قبال یهودیان 
گردن نهاد و عماًل 
به درخواست های 

رژیم صهیونیستی در 
خاورمیانه عمل نمود.
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یــکا  ایــن گــروه در تدویــن نامــه دوم مــارس 1919م ویلســون، رئیس جمهــور وقــت آمر

بــه دولــت انگلســتان مبنــی بــر حمایــت از تأســیس یــک کشــور مشــترک المنافع یهــودی 

در فلســطین بســیار مؤثــر بود.

یــکا خیلــی گســترش  پــس از جنــگ جهانــی دوم، نفــوذ و نقــش صهیونیســت ها در آمر

یافــت تــا جایــی کــه بســیاری از رؤســای جمهور ایــن کشــور را مغلــوب خــود ســاخته 

ین بــاری کــه یکــی  یــر ســلطه خــود درآوردنــد. البتــه عــده  ای معتقدنــد کــه آخر و بــه ز

یــکا توانســت در مقابــل البــی یهــود مقاومــت کنــد »آیزنهــاور«]2[ بــود،  از رهبــران آمر

امــا پــس از او هیــچ رئیس جمهــوری بــه خــود اجــازه نــداده اســت تــا در مقابــل منافــع 

ــا،  ــع آن ه  مواض
ً
ــا ــد. عمدت ــت کن ــتی مقاوم ــار صهیونیس ــای فش ــان و گروه ه یهودی

یــم صهیونیســتی و بــه  مواضعــی تســلیم طلبانه در برابــر فشــارهای یهودیــان، بــه نفــع رژ

یــکا توصیــف می شــد. ضــرر اعــراب و حتــی گاهــی بــه ضــرر منافــع آمر

 

یاســت جمهوری   در خصــوص نقش البــی صهیونیســم در دوان ر
ً
خیبــر: لطفــا

»کنــدی« هــم توضیــح بدهید.

البی هــای اســرائیل پــس از آیزنهــاور تــاش کردنــد تــا بــدون هیــچ دغدغــه خاطــری بــه 

گاهــی از مشــکات مالــی ِکِنــدی در  فعالیــت بپردازنــد. بــرای ایــن منظــور یهودیــان بــا آ

مبــارزات انتخاباتــی، در یــک ضیافــت شــامی کــه گــروه کوچکــی از ثروتمنــدان یهــودی 

در نیویــورک ترتیــب داده بودنــد، پیشــنهادی از ســوی »چارلــز بــار تولــت« روزنامه نــگار 

ــی  ــارزات انتخابات ــدی در مب ــه کن ــم ک ــت: »می دان ــز گف ــد. چارل ــه کردن ــودی ارائ یه

ــت،  ــی هنگف ــک مال ــک کم ــال ی ــان در قب ــت. یهودی ــرو اس ــی روب ــکات مال ــا مش ب

ــت جمهوری  یاس ــکا در دوران ر ی ــه  آمر ــت خاورمیان ــی سیاس ــازه خط ده ــان اج خواه

وی هســتند.«

یــکا بــه تعهــدات خــود در  یاســت جمهوری آمر کنــدی پــس از تحویل گرفتــن پســت ر

یــم صهیونیســتی در خاورمیانه   بــه درخواســت های رژ
ً
قبــال یهودیــان گــردن نهاد و عمــا

یــکا ســعی کردنــد بــا اعمــال نفــوذ در  عمــل نمــود. پــس از او نیــز صهیونیســت های آمر

 سیاســت های خــود را بــر رؤســای کاخ ســفید دیکتــه 
ً
هیــأت حاکمــه ایــن کشــور عمــا

یــکا را بــه ســمت اهــداف مــورد نظــر خــود ســوق  کــرده و سیاســت های خارجــی آمر

یچارد نیکســون«،  دهنــد. ایــن فشــارها آنچنــان افزایــش یافت کــه حتــی ناخشــنودی »ر

یــکا را برانگیخــت . وی در خاطــرات خــود می نویســد: یکــی  رئیس جمهــور اســبق آمر

یبــان بــودم برداشــت های  یــن مشــکاتی کــه مــن همــواره بــا آن دســت بــه گر از بزرگتر

ــه  ــذ جامع ــل متنف ــودن« در محاف ــرائیل ب ــا اس ــاف از »ب ــل انعط ــه و غیرقاب کوته بینان
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ــی و  ــل فرهنگ ــن در محاف ــی و همچنی ــانه  های گروه ــره، رس ــکا، کنگ ی ــان آمر یهودی

ــت  ــن برداش ــی دوم ای ــگ جهان ــه جن ــس از خاتم ــرن پ ــع ق ــک رب ــود. ی ــنفکری ب روش

یشــه دوانــده و رســوخ کــرده بود کــه برای بســیاری »بــا اســرائیل بودن«   ر
ً
آنچنــان عمیقــا

 بــه معنــای ضــد اســرائیل بــودن و یــا حتــی یهــود ســتیزی تلقــی می شــد، بــدون 
ً
دقیقــا

آنکــه توفیقــی داشــته باشــم کوشــیدم آنــان را قانــع کنــم کــه ایــن طــرز تلقــی نمی توانــد 

مــورد داشــته باشــد.«

یکا،  خیبــر: بــرای آشــنایی مخاطبان با دســِت بــاالی البــی صهیونیســت در آمر

یکایــی توســط صهیونیســت ها اشــاره  بــه نمونــه ای از تهدیــدات مقامــات آمر

بفرمائید.

یــم صهیونیســتی احســاس  خــال جنــگ 1973م اعــراب و اســرائیل، هنگامــی کــه رژ

یــکا تجهیــزات نظامــی کافــی در اختیــارش نمی گــذارد »ســیمچا  کــرد کــه آمر

یــر خارجــه  دینیتــز«]3[، ســفیر اســرائیل در واشــنگتن بــه دیــدار »هنــری کســینجر« وز

ــوه  ــی انب ــل هوای ــر حم ــت: »اگ ــز گف ــی تهدیدآمی ــا لحن ــتافت و ب ــده ش ــاالت متح ای

یکایــی فــورأ آغــاز نشــود مــن خواهــم دانســت کــه ایــاالت متحــده قــول  تجهیــزات آمر

ــه نتایــج  ــن ترتیــب ب ــه ای ــر کــرده اســت و ب ــا گذاشــته و سیاســتش تغیی ــر پ ی خــود را ز

ــید.« ــم رس ــی خواهی وخیم

ــا  ــی ب ــه اختصاص ــک مصاحب ــینجر ی ــی کس ــه بیوگراف ــرای تهی ــه ب ــب ک ــرادران کال ب

»دینتیــز« داشــتند از ایــن اخطــار چنیــن برداشــت می کننــد: »دینتیــز مجبــور نبــود پیــام 

 بــه افــکار 
ً
یافــت کــه اســرائیلی ها فــورا  در

ً
یعا خــود را شــرح و بســط دهــد. کســینجر ســر

ــر  ــت اث ــرائیل خواهی می توانس ــواج اس ــه ام ــن ک ــد و ای ــد ش ــل خواهن ــی متوس عموم

 تضعیــف شــده بــود، )در نتیجــه رســوائی واترگیت(، 
ً
فاجعه آمیــزی روی دولتــی کــه قبــا

داشــته باشــد.«

یدنــت کارتــر« و  نمونــه دیگــری از ایــن ارعــاب و تهدیدهــا مربــوط بــه مذاکــرات »پرز

یــر خارجــه وقــت اســرائیل اســت. در خــال مذاکــرات مربــوط بــه  »موشــه دایــان«، وز

رونــد صلــح در ســال 1977م کارتــر ناگهــان موضــوع ســخن را عــوض کــرد و گفــت: 

»قــدری دربــاره سیاســت صحبــت کنیــم.«

یکایــی  کارتــر در ایــن گفت وگــوی خودمانــی اعتــراف کــرد کــه بــا کنگــره و یهودیــان آمر

مشــکاتی دارد. ایــن اعتــراف ســاده لوحانه موقعیــت درخشــانی را در مذاکــرات بــرای 

ــره را  ین به ــتر ــه بیش ــتباه احمقان ــن اش ــرائیل از ای ــه اس یرخارج ــم آورد. وز ــان فراه دای

گرفــت. وی موافقــت بــا طــرح صلــح بــا مصــر و سلســله شــرایط مختلفــی را پیــش روی 

یــکا قــرار داد و موافقــت کارتــر را بــا آن شــرایط خواســتار شــد. رئیس جمهــور آمر

خالل جنگ ۱۹۷۳م 
اعراب و اسرائیل، 
هنگامی که رژیم 
صهیونیستی احساس 
کرد که آمریکا 
تجهیزات نظامی کافی 
در اختیارش نمی گذارد، 
سفیر اسرائیل در 
واشنگتن به دیدار 
»هنری کسینجر« 
وزیر خارجه ایاالت 
متحده شتافت و با 
لحنی تهدیدآمیز گفت: 
»اگر حمل هوایی انبوه 
تجهیزات آمریکایی 
فورأ آغاز نشود من 
خواهم دانست که 
ایاالت متحده قول 
خود را زیر پا گذاشته و 
سیاستش تغییر کرده 
است و به این ترتیب به 
نتایج وخیمی خواهیم 
رسید.«



به قدری آیپک بر 
کابینه ریگان مسلط 

بود که »توماس داین«، 
مدیر اجرایی آیپک 
در بیست وهفتمین 
کنفرانس خط مشی 

سالیانه در سال ۱۹۸۶م 
اظهار داشت: »روابط 

بین اسرائیل و آمریکا 
)و تلویحاً برای آیپک( 

هیچ گاه بهتر از این 
نبوده است.«
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یــکا بــرای تحمیــل یــک توافــق نبایــد  از جملــه اینکــه: هیچ گونــه فشــاری از ســوی آمر

ین  وجــود داشــته باشــد، در کمک هــای نظامــی و اقتصــادی بــه اســرائیل نبایــد کوچک تر

خللــی بــه وجــود آیــد، و باالخــره ایــن کــه ایــاالت متحــده بایــد طــی یــک بیانیه رســمی 

اعــام کنــد کــه اســرائیل مجبــور نیســت بــه مرزهــای 1967 بازگردد.

ــی  یکای ــان آمر ــه یهودی ــت ب ــان می توانس ــگاه »دای ــرد آن ــرایط را بپذی ــن ش ــر ای ــر کارت اگ

بگویــد کــه توافقــی صــورت گرفتــه و آن هــا خوشــحال خواهنــد شــد.« دایــان اضافــه 

کــرد: »امــا اگــر او )کارتــر( مجبــور اســت بگویــد کــه اســرائیل بایــد بــا ســاف )ســازمان 

ــاد  ی ــد فر ــه کن ــطینی معامل ــور فلس ــک کش ــکیل ی ــرای تش ــطین( ب ــش فلس آزادی بخ

یــکا و اســرائیل بلنــد خواهــد شــد.« اعتــراض و جنجــال از گوشــه و کنــار آمر

یکایــی ایــن چیــزی هماننــد یــک باج خواهــی بــود امــا  بــه نظــر برخــی دیپلمات هــای آمر

کارتــر اعتــراض نکــرد و فقــط بــا لحنــی مایــم اظهــار داشــت: »چنیــن رویاروئــی بــرای 

اســرائیل هــم مناســب نخواهــد بــود.«

ــای جمهور  ــه رؤس ــت ها در کابین ــدید صهیونیس ــوذ ش ــه نف ــه ب ــر: باتوج خیب

یــگان« نیــز دنبالــه دار بــوده  یــکا، بــه نظــر می رســد ایــن نفــوذ در دوران »ر آمر

ــح  ــم توضی ــی صهیونیس ــوذ الب ــن دوران و نف ــوص ای  در خص
ً
ــا ــت. لطف اس

دهیــد.

یــگان« گروه هــای فشــار صهیونیســتی از نظــر  پــس از کارتــر و روی کار آمــدن »رونالــد ر

یــکا بــه آنچنــان قدرتــی رســیدند  نفــوذ و قــدرت خــود در دســتگاه هیــأت حاکمــه آمر

َبــر 
َ
یــک اســمیت« خبرنــگار کهنــه کار نیویــورک تایمــز از آیپــک بــه عنــوان »ا کــه »هدر

گــروه فشــار« نــام بــرد و نوشــت: »آیپــک آنچنــان قــدرت سیاســی کســب کــرده اســت 

یــگان را مجبــور کــرد قولــی را کــه بــه ملــک حســین  یدنــت ر کــه در ســال 1985م پرز

یــر پــا بگــذارد. در ســال  پادشــاه اردن بــرای انجــام یــک معاملــه تســلیحاتی داده بــود، ز

یــگان را از انجام معاملــه فروش  1986م ایــن گــروه فشــار طرفــدار اســرائیل موفق شــد ر

جت  هــای جنگنــده بــه عربســتان ســعودی بــاز دارد. کار بــه جایــی رســید کــه »جــورج 

یــر خارجــه بــه جــای مشــورت بــا رهبــران کنگــره بــا مدیــر اجرایــی آیپــک بــه  شــولتز« وز

یابــد چــه میــزان فــروش ســاح بــه عربســتان ســعودی از نظــر  گفت وگــو نشســت تــا در

آیپــک قابــل تحمــل اســت.«

یــگان مســلط بــود کــه »تومــاس دایــن«، مدیــر اجرایــی  بــه قــدری آیپــک بــر کابینــه ر

آیپــک در بیســت وهفتمین کنفرانــس خط مشــی ســالیانه در ســال 1986م اظهــار 

 بــرای آیپــک( هیــچ گاه بهتــر از این 
ً
یــکا )و تلویحــا داشــت: »روابــط بیــن اســرائیل و آمر

نبــوده اســت.«
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ــای  ــه کان از حمایت ه ــک مجموع ــرفت ی ــن پیش ــایه ای ــت: »در س ــن گف وی همچنی

یــم در حال شــکل  گیری  ین ضعــف را دار  در محــدوده  ای کــه ما بیشــتر
ً
اســرائیل شــخصا

اســت. در میــان مقامــات دولتــی در وزارت خارجــه، وزارت دفــاع، خزانــه داری، ســیا و 

ــود را  ــوذ خ ــا نف ــایر زمینه  ه ــاورزی و س ــی، کش ــوم، بازرگان ــای عل ــن در زمینه  ه همچنی

ــم.« ــترش می دهی گس

یســتی ُســن«]4[، تحلیلگــر ســازمان اطاعــات  در ســال 1988م »کاتلیــن کر

ــاره تأثیــر گروه هــای فشــار  یــکا »ســیا« در مجلــه مطالعــات فلســطین درب مرکــزی آمر

یدنــت  یــکا چنیــن نوشــت: »در دوران پرز صهیونیســتی بــر دســتگاه هیــأت حاکمــه آمر

یــگان، آیپــک بــه صــورت یکــی از تعیین کننــدگان خط مشــی سیاســی درآمــد.  ر

یــکا در کاخ ســفید و همچنیــن در کنگــره  نفــوذ کمیتــه روابــط عمومــی اســرائیل و آمر

ــدارد  ــکان ن ــه ام ــت ک ــه اس ــق و همه جانب ــان عمی ــا آنچن ــان تصمیم گیری ه ی و در جر

ــه و اندیشــه  های مســتقل  ــان یافت ــوان تشــخیص داد در چــه مقطعــی فشــار آن هــا پای بت

یاســت جمهوری آغــاز می شــود.« ر

خیبــر: حضرتعالــی طــی یــک ســیر مشــخص بــه گوشــه ای از نفــوذ و 

و  »کنــدی«  »روزولــت«،  دولت هــای  در  صهیونیســت ها  فعالیت هــای 

ــی  ــر الب ــض اوام ــع مح ــدر« مطی ــوش پ ــا »ب ــد. آی ــاره کردی ــگان« اش ی »ر

صهیونیســت بــود یــا یهودیــان و جــرج دابلیــو بــوش دچــار اختــاف بودنــد؟

یــگان، محافــل فشــار صهیونیســتی قصــد داشــتند ســلطه خــود را بــر دســتگاه  پــس از ر

یــم صهیونیســتی  یــکا بیشــتر کــرده و تقاضاهــای بیشــتری بــرای رژ هیــأت حاکمــه آمر

ــای  ــرای اعط ــک ب ــای آیپ ــاد از تاش ه ــن انتق ــوش ضم ــا ب ــد. ام ــوش کنن ــت ب از دول

تضمین هــای وام ده میلیــارد دالری بــه اســرائیل، در برخــورد بــا مســائل خارجــی بــه ویژه 

یــکا محدودیت هایــی را  یــم صهیونیســتی و دخالــت آن هــا در سیاســت خارجــی آمر رژ

ایجــاد کــرد و اعطــای وام ده میلیــارد دالری بــه اســرائیل را بــه تعویــق انداخــت.

ــه  ــه  ای ک ــه گون ــد، ب ــکا گردی ی ــتی در آمر ــل صهیونیس ــی محاف ــث نگران ــر باع ــن ام ای

حتــی در ســال 1992م »دایــن«، مدیــر اجرایــی آیپــک در نشســت ســاالنه ایــن گــروه، 

 بــوش را بــه خاطــر اظهاراتــش بــه چالــش طلبیــد و اظهــار داشــت:  »بــوش 
ً
مســتقیما

ــم  ــوایی روز دوازده ــره رس ــت. خاط ــرده اس ــؤال ب ــر س ی ــی را ز یکای ــاع آمر ــوق اتب حق

یکایــی طرفــدار اســرائیل زنــده خواهــد ماند.  ســپتامبر 1992م همــواره بــرای جامعــه آمر

مــا هرگــز نبایــد آن را فرامــوش کنیــم. همانطــور کــه فیل هــای هنــدی ضربــات چکــش 

ــم و  ی ــرس ندار ــتیم، ت ــا هس ــم و همین ج ــی نمی روی ــا جای ــد. م ــوش نمی کنن را فرام

ــی  ــارد دالری منتف ــای وام ده میلی ــأله تضمین  ه ــوز مس ــد. ... هن ــم ش ــوب نخواهی مرع

پس از ریگان، محافل 
فشار صهیونیستی قصد 
داشتند سلطه خود را 
بر دستگاه هیأت حاکمه 
آمریکا بیشتر کرده 
و تقاضاهای بیشتری 
برای رژیم صهیونیستی 
از دولت بوش کنند. 



در دولت کلینتون، 
یهودیان زیادی وجود 
داشتند. در این دوره 

»دنیس راس« و 
»آرون میلر«، نماینده 
ویژه رئیس جمهور در 
امور خاورمیانه بودند 

و »دانیل گیلرمن« 
نیز وزیر کشاورزی 
بود. »سندی برگر« 

نیز به عنوان مشاور 
رئیس جمهوری در 

امور امنیت ملی دارای 
قدرت فراوانی در دولت 

کلینتون بود.
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ــم  ــر نخواهی ــت ب ــوع دس ــن موض ــویم از ای ــق نش ــه موف ــی ک ــا هنگام ــت. ت ــده اس نش

ــق  ــن تضمین  هــا ســرانجام موف ــن ای ــرای تأمی ــم. ب ی ــم دســت بردار داشــت و نمی توانی

یــم کــه دوســتان جدیــدی  خواهیــم شــد. کار مــا تــازه شــروع شــده اســت. مــا نیــاز دار

یــم.« بــه همیــن لحــاظ محافــل صهیونیســتی نگــران  بیابیــم و آن هــا را بــه کنگــره بیاور

یــم  یــکا نســبت بــه رژ ایــن بودنــد کــه بــا انتخــاب مجــدد جــرج بــوش، در سیاســت آمر

ــا  ــن نیازه ــرای تأمی ــذا ب ــود. ل ــال ش ــخت  گیرانه  تری اعم ــت س ــتی سیاس صهیونیس

و اهــداف خــود در پــی فــردی بودنــد کــه انعطــاف بیشــتری داشــته باشــد، بــر همیــن 

اســاس »بیــل کلینتــون« را کــه بــه علــت کم تجربگــی، فقــدان اســتقال رأی و جوانــی 

ــد.]5[ ــد، برگزیدن ــته باش ــتری داش ــاف بیش ــت انعط می توانس

ــان در  ــد یهودی ــان می ده ــکا نش ی ــای آمر ــخ دولت ه ی ــه تار ــی ب ــر: نگاه خیب

 در 
ً
یاســت جمهوری کلینتــون از نفــوذ بســیاری برخــوردار بودنــد. لطفــا دوره ر

ایــن بــاره توضیحاتــی ارائــه بفرمائیــد.

ــه  ــکا ب ی ــه آمر ــأت حاکم ــتگاه هی ــدی دس ــت های کلی ــون، پس ــاب کلینت ــد از انتخ بع

 توســط صهیونیســت ها اشــغال 
ً
یعا ــژه دســتگاه سیاســت خارجــی ایــن کشــور ســر وی

یــکا مســتعمره  ای صهیونیســتی« کــه نویســنده و تهیه کننــده  شــد. در کتابــی بــه نــام »آمر

آن از ذکــر نــام خــود در ذیــل آن خــودداری نمــوده، آمــده اســت کــه: »نســبت آن هــا در 

ــت  های   در پس
ً
ــا ــه عمدت ــیده ک ــد رس ــدود 75 درص ــه ح ــور ب ــن کش ــه ای وزارت خارج

یــر و مدیــر کل منصــوب شــده  اند. همچنیــن در وزارت  مهــم و کلیــدی مثــل معــاون وز

ــاع 25  ــد و در وزارت دف ــه داری[ 22 درص ــی ]خزان ــد، در وزارت دارای ــور 16 درص کش

ــد.« ــکیل می  دهن ــان تش ــد را یهودی درص

یادی وجود داشــتند. در ایــن دوره »دنیــس راس« و »آرون  در دولــت کلینتــون، یهودیــان ز

میلــر«، نماینــده ویــژه رئیس جمهــور در امــور خاورمیانــه بودنــد و »دانیــل گیلرمــن« نیــز 

یــر کشــاورزی بــود. »ســندی برگــر« نیــز بــه عنــوان مشــاور رئیس جمهــوری در امــور  وز

امنیــت ملــی دارای قــدرت فراوانــی در دولــت کلینتــون بود.

یــکا«]6[ فعالیــت کرده  انــد.  یــادی هــم در »دیوان عالــی قضایــی آمر قضــات یهــودی ز

ــون، »روث  ــوند و در دوره کلینت ــاب می ش ــور انتخ ــط رئیس جمه ــات توس ــن قض ای

یــر«]7[ در ســال 1994م بــه ایــن ســمت انتخــاب شــدند. ایــن در  بــادر« و »اســتیون بر

یــکا می باشــد  یــن مرجــع قضایــی در آمر حالــی اســت کــه »دیوان عالــی قضایــی« باالتر

ــوان  ــن دی ــی را ای ــر حکم ــت. ه ــتیار]9[ اس ــت دس ــس]8[ و هش ــک رئی ــامل ی ــه ش ک

ــوان  ــن دی ــت ها در ای ــه صهیونیس ــت ک ــس. از این روس ــت و ب ــان اس ــد، هم ــادر کن ص

ــه پســت  های مهمــی گمــارده شــدند. ب
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از نفوذی هــای صهیونیســت در سیســتم حکومتــی  نــام عــده ای  ایــن اســامی، 

یکاســت: آمر

ــره بهداشــت  یســتوف رئیــس دای ــکا، ســاندی کر ی ــر خارجــه آمر ی ــن البرایــت وز مادلی

ــاون  ــتین مع ــرت بورس ــه دارای، روب ــر خزان ی ــن وز ــرت روبی ــفید ، راب ــامتی کاخ س و س

ــاون  ــن مع ــت بوکی ــاع، کی ــر دف ی ــن وز ــام کوه ــفید، ویلی ــات کاخ س ــئول ارتباط مس

ــاون  ــر مع ــف ایلل ــاورزی، ج ــر کش ی ــان وز ــفید، دان کلیم ــات کاخ س ــئول ارتباط مس

ــت و  ــاور بهداش ــتاین مش ــام ابش ــیا، ت ــس س ــت رئی ــورج تن ــون، ج ــوص کلینت مخص

ســامتی رئیس جمهــور، ســاموئل برگــر رئیــس شــورای امنیــت ملــی،  جودیــت فیدیــر 

یچــارد  عضــو شــورای امنیــت ملــی، ایولیــن لیبرمــن جانشــین رئیــس ســتاد ارتــش، ر

یــر خارجــه،  یــر در نظامیــان قدیــم، اســتیوارت ایزشــتات معــاون وز فارنبــرگ معــاون وز

هیرشــل گوبیــر رئیــس اداره اجرایــی کاخ ســفید، چارلــز پاشیفســکی نماینــدگان بازرگانی 

یــکا،  اســتیو کســلر عضــو شــورای کاخ ســفید، ســوزان توماســز معــاون هیــاری  آمر

یــر آمــوزش عالــی، جوبــل کایــن معــاون مدیــر کل،  کلینتــون، رون کایــن معــاون وز

ــی  ــورای مل ــو ش ــنبیرلینگ عض ــن اس ــی، جی ــائل ارتباط ــئول مس ــن مس ــن کونی مادلی

ــورای  ــس ش ــر رئی ینی ــدز، ایراماگار ــه ای ــره برنام ــئول دای ــنیت مس ــد کاس ــاد، دیوی اقتص

ــی  ــای مطبوعات ــر کنفرانس  ه ــورگ مدی ــام ب ــارگارت ه ــور(، م ــی )کش ــت مل بهداش

ــاط  ــر ارتب ــد افس ــی گرونوول ــه، مان ــر خارج ی ــاون وز ــوف مع ــر تاران ــور، بیتی رئیس جمه

یفلیــن مشــاور اقتصــادی در کاخ ســفید،  ســازمان های یهــودی بــا کاخ ســفید، الیــس ر

ین ادلیــر مدیــر مســائل سیاســی در کاخ ســید، جانیــت یلیــن رئیس شــورای ملی  ســحار

اقتصــاد،  ســاموئل لویــس عضــو شــورای امنیــت ملــی، رام مانوبــل مشــاور مخصوص 

رئیس جمهــوری در مســایل سیاســی، اســتالی دورس عضــو شــورای امنیــت ملــی، داگ 

سویســینگ مشــاور مخصــوص رئیس جمهــوری در مســائل عمومــی، دان شــیفتر مدیــر 

ــت  ــورای امنی ــس ش ــتاینبرگ نایب رئی ــم اش ــکا، جی ی ــح آمر ــظ صل ــروی حاف ــره نی دای

ملــی، ایلــی ســیفال جانشــین رئیــس ســتاد ارتــش، جــی فوتلیــک نماینــده کاخ ســفید 

ــرت  ــه، روب ــر خارج ی ــاون وز ــک مع ــن ایندی ــکا، مارتی ی ــان آمر ــا یهودی ــاط ب ــرای ارتب ب

یــر خارجه،  نــاش رئیــس بخــش مســائل خصوصــی کاخ ســفید، دنیــس راس معــاون وز

جیــن شــیربورون وکیــل مخصــوص رئیس جمهــوری کلینتــون، جــورج بــارکان مشــاور 

یــکا و مــارک بیــن کارشــناس اقتصــادی. مخصــوص الگــور معــاون رئیس جمهــور آمر

خیبــر: همانطــور کــه اشــاره کردیــد، بــه نظر می رســد بــوش پــدر روابط بســیار 

ــت.  ــت خارجی، نداش ــوزه سیاس ــل در ح ــت ها، حداق ــا صهیونیس ــی ب خوب

تعامــل صهیونیســت ها بــا بــوش پســر چگونــه بــوده اســت؟

این اسامی، نام 
عده ای از نفوذی های 
صهیونیست در سیستم 
حکومتی آمریکاست:
مادلین البرایت وزیر 
خارجه آمریکا، ساندی 
کریستوف رئیس دایره 
بهداشت و سالمتی 
کاخ سفید ، رابرت 
روبین وزیر خزانه دارای، 
روبرت بورستین معاون 
مسئول ارتباطات کاخ 
سفید، ویلیام کوهن 
وزیر دفاع.



دموکرات ها و 
جمهوری خواه ها 
حاضرند به دلیل 
مشکالت مالی و 

اقتصادی، در هزینه  های 
مربوط به بهداشت 
عمومی، آموزش و 

کمک های اجتماعی که 
در بودجه سراسری در 

نظر گرفته شده تجدید 
نظر کنند و احتماالً 
آن را کاهش دهند 
ولی هیچ گاه جرأت 
نمی کنند کم کردن 

کمک های خارجی به 
رژیم صهیونیستی را 

مطرح کنند.
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یــکا به خوبی  در دوره جــرج بــوش ]پســر[ نیــز حضــور یهودیــان در تمــام ارکان جامعه آمر

مشــخص و آشــکار بــود. امــا حضــور ایــن اقلیــت در دســتگاه های سیاســت گذاری و 

یــکا مســأله  ای حائــز اهمیــت، هــم بــرای خــود یهودیــان و هــم بــرای  تصمیم  گیــری آمر

یکاســت. ســایر اقلیت  هــا و هــم جامعــه مســیحی آمر

یهودیــان در دولــت بــوش در پســت  هایی ماننــد معاونــت در دپارتمــان دولــت، پنتاگــون، 

ســیا و ســایر نهادهــای مهــم امــور مربــوط بــه مهاجــرت و... حضــور پیــدا کردنــد. اگــر 

یاســت جمهوری کلینتــون  چــه تعــداد یهودیــان حاضــر در دولــت بــوش کمتــر از دوران ر

یــر بــاال بیاینــد و در  بــود امــا یهودیــان توانســتند در دولــت بــوش تــا ســطح معــاون وز

وزارت امــور خارجــه نیــز چندیــن پســت ســفارت را اشــغال کردنــد.  

یــکا  یــه آمر توجــه بــه دو نکتــه در میــزان حضــور یهودیــان در دولــت بــوش و قــوه مجر

ــال  ــوش از کان ــت ب ــه دول ــان ب ــه ورود یهودی ــت. اول اینک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس

ــوش  ــت گذاری ب ــتگاه سیاس ــه دس ــه ب ــی ک ــر یهودیان ــرا اکث ی ــود؛ ز ــه  کاران ب نومحافظ

ــدند. ــوب می ش ــا محس ــداران آن ه ــا از طرف ــه  کاران ی ــد از نومحافظ ــه کردن رخن

ــی،  ــات بین  الملل یان ــه جر ــه ب ــان و توج ــی یهودی ــر منفعت  طلب ــه خاط ــه ب دوم اینک

حضــور بســیاری از آنــان در دولــت بــوش دیــری نپاییــد و پــس از گرفتــار شــدن بــوش در 

باتــاق عــراق، اکثــر آنــان یــا مســتعفی شــدند یــا بــه گونــه  ای خــط مقــدم سیاســت های 

ــدند. یک نش ــر ــت های او ش ــت سیاس ــرده و در شکس ــا ک ــوش را ره ــه ب جنگ طلبان

ید، بفرمائید. خیبر: در پایان اگر نکته ای پیرامون بحث مدنظر دار

یــکا  پذیــری دســتگاه هیــأت حاکمــه آمر آنچــه بــه طــور مشــخص می تــوان دربــاره تأثیر

ــواره  ــی هم یکای ــات آمر ــه مقام ــت ک ــن اس ــت ای ــتی گف ــار صهیونیس ــل فش از محاف

ــد کــه  سیاســت کشــور را در همــان مســیر و خواســت صهیونیســت ها هدایــت کرده  ان

ــه  ــراض ب ــا اعت ــت و ی ــه مخالف ــت، چراک ــده اس ــام ش ــکا تم ی ــردم آمر ــان م ی ــه ز گاه ب

ــار خواهــد آورد. ــه ب ــرای آن هــا ب خواســته های صهیونیســت ها، عواقــب ناگــواری را ب

بــه همیــن لحــاظ آن هــا )دموکــرات و جمهوری خــواه( حاضرنــد بــه دلیــل مشــکات 

مالــی و اقتصــادی، در هزینه  هــای مربــوط بــه بهداشــت عمومــی، آمــوزش و کمک های 

 
ً
اجتماعــی کــه در بودجــه سراســری در نظــر گرفتــه شــده تجدیــد نظــر کننــد و احتمــاال

آن را کاهــش دهنــد ولــی هیــچ گاه جــرأت نمی کننــد کم کــردن کمک هــای خارجــی بــه 

یــم صهیونیســتی را مطــرح کننــد. رژ

یــکا کــه عضــو حــزب  »دیویــد دوک«]10[ از نویســندگان و اســاتید دانشــگاه های آمر

جمهوری خــواه و یــک دوره نیــز نماینــده مجلــس نماینــدگان از ایالــت لویزیانــا 

ــتی  ــم صهیونیس ی ــال رژ ــکا در قب ی ــت های آمر ــاد از سیاس ــن انتق ــت، ضم ــوده اس  ب
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در خصــوص نفــوذ صهیونیســت ها در هیــأت حاکمــه معتقــد اســت کــه دســتگاه حاکم 

ــادی و  ــف اقتص ــای مختل ــان در حیطه  ه ــترده یهودی ــوذ گس ــه نف ــی ب ــکا توجه ی ــر آمر ب

فرهنگــی ایــن جامعــه نــدارد. وی بارهــا مقامــات ایــن کشــور را از کمک هــای مالــی و 

رســانه  ای بــه اســرائیل بــر حــذر داشــته و دولــت را بــه دفــاع از جنایت هــا و تجــاوزات 

یــم صهیونیســتی متهــم کــرده و همیــن امــر را عامــل اصلــی و اساســی حوادثــی مانند  رژ

11 ســپتامبر برشــمرده اســت.

خیبر: ممنون از توضیحات جامع و کاملی که ارائه فرمودید.

پی نوشت:

یــر  یــکا و وز ]1[. طــراح اصلــی اعامیــه بالفــور »لوئــی براندیــس«، یهــودی مقیــم آمر

خارجــه وقــت بــود کــه بــا پافشــاری و ســماجت وی ایــن اعامیــه مــورد تایید ویلســون 

ــتان آن را  ــه انگلس ــر خارج ی ــور وز ــا بالف ــت و بعده ــرار گرف ــکا ق ی ــور آمر رئیس جمه

اعــام نمــود.

]2[. وی در ســال 1953 بیــان داشــت: »تــا زمانــی کــه اســرائیل کار حفــر کانــال را کــه 

بــرای تغییــر مســیر رود اردن شــروع کــرده و بــا ایــن کار کــه توافقنامــه آتش بــس در ســال 

ــه ایــن کشــور  ــد اعطــای کمــک ب 1949 را نقــش نمــوده اســت، متوقــف نکنــد، رون

متوقــف خواهــد شــد.« پــس از ایــن موضع  گیــری آیزنهــاور البی هــای یهــود طرفــدار 

اســرائیل حمــات خــود را از طــرف مختلــف از جملــه اعمــال فشــار در داخــل کنگــره و 

یــکا و ارســال هــزاران نامــه  یک  آمیــز در رســانه  های تبلیغاتــی آمر نوشــتن مقــاالت تحر

ــاور را  ــات آیزنه ــن اقدام ــی ای ــا تمام ــد. ام ــاز کردن ــه او آغ ــفید علی ــه کاخ س ــرام ب تلگ

تســلیم نکــرد بلکــه اســرائیل مجبــور شــد کار کانــال را متوقــف نمایــد.

simcha Dinitz .]3[

Kathleen Christison .]4[

ــال 1992  ــوری س ــت جمه یاس ــات ر ــش از انتخاب ــخنان پی ــون در س ــل کلینت ]5[. بی

ــه  یکاســت و ایــن امــر ب ــه بــود: »حفــظ امنیــت اســرائیل خــط مشــی آمر یــکا گفت آمر

ــدار.« ــا آن حــزب بســتگی ن ــن ی ای

United State Supreme Court .]6[

Steven Breyer .]7[

ChiefJustice .]8[

Assoicate .]9[

David Duke .]10[
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 اوباما که حدفاصل 
سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ 

سکاندار کاخ سفید 
بود، با حمایت حدود ۸۰ 
درصدی صهیونیست ها 

به قدرت رسید و 
مانند رؤسای جمهور 
سابق ایاالت متحده 
سر تعظیم در برابر 
البی صهیونیسم و 

خواسته های یهودیان 
فرود آورد.

در یادداشــت های پیشــین بــه تفصیــل اشــاره شــد کــه ممکــن نیســت هیــچ کاندیدایــی 

ــی و  ــای مال ــدون حمایت ه ــکا، ب ی ــت جمهوری آمر یاس ــا ر ــره ی ــات کنگ در انتخاب

تبلیغاتــی البــی صهیونیســم بــه پیــروزی برســد.

یــکا نیــز از ایــن  »بــاراک اوبامــا«، چهــل و چهارمیــن رئیس جمهــور ایــاالت متحــده آمر

ــکاندار  ــا 2017 س ــال های 2009 ت ــل س ــه حدفاص ــا ک ــود. اوبام ــتثنی نب ــده مس قاع

کاخ ســفید بــود، بــا حمایــت حــدود 80 درصــدی صهیونیســت ها بــه قــدرت رســید و 

ماننــد رؤســای جمهور ســابق ایــاالت متحــده ســر تعظیــم در برابــر البــی صهیونیســم و 

ــرود آورد. ــان ف ــته های یهودی خواس

ــی  ــت خارج ــم در سیاس ــی صهیونیس ــی الب ین ــه ای از نقش آفر ــه گوش ــماره ب ــن ش در ای

ــروری  ــه ض ــن نکت ــر ای ــه ذک ــد. البت ــد ش ــاره خواه ــا اش ــت اوبام ــه ای( دول )خاورمیان

ــا  ــت اوبام ــکا در دول ی ــره آمر ــفید و کنگ ــت ها در کاخ س ــوذ صهیونیس ــه نف ــت ک اس

نیــز همچــون دولت هــای قبــل از آن ادامــه داشــته اســت و در واقــع البــی صهیونیســم 

ــکا  ی ــه ای آمر ــت گذاری خاورمیان ــز در سیاس ــکا نی ی ــور آمر ــن رئیس جمه در دوران ای

ــوده اســت. اثرگــذار ب

همچنیــن گفتنــی اســت بخــش عمــده ایــن یادداشــت، برگرفتــه از مقالــه ای اســت که در 

ســال 1391 نگاشــته شــده است.

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
نقشالبیصهیونیسمدرسیاستخاورمیانهایاوباما
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یکا جایگاه خاورمیانه در سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۱۰ آمر

ــتی در  ــار صهیونیس ــای فش ــگاه گروه ه ــر جای ــل بهت ــرای تحلی ــت ب ــن یادداش در ای

یــکا ۲۰۱۰ را برگزیدیــم.  سیاســت خاورمیانــه ای اوبامــا ســند راهبــرد امنیــت ملــی آمر

ــکا  ی ــای آمر ــاس معیاره ــر اس ــر ب ــه بزرگ ت ــاد خاورمیان ــند در ایج ــن س ــا در ای اوبام

ــت و  ــح، امنی ــرد صل ــش پیش ب ــت. در بخ ــرده اس ــد ک ــرائیل تأکی ــت از اس و حمای

یــم  فرصــت در خاورمیانــه بزرگ تــر، اولیــن موضوعــی کــه اوبامــا بــه آن اشــاره کــرده، رژ

صهیونیســتی اســت. او از اســرائیل بــه عنــوان دوســت و متحــد نزدیــک و اســتراتژیک 

ــن امنیــت اســرائیل نمــوده اســت. ــه تأمی ــکا را متعهــد ب ی ــاد کــرده و آمر ــکا ی ی آمر

ــود و  ــه ب ــوش در منطق ــت های ب ــرار سیاس ــان تک ــا هم ــرد اوبام ــش از راهب ــن بخ ای

ــت.  ــتگی داش ــوع بس ــن موض ــه ای ــه ب ــه خاورمیان ــکا در منطق ی ــای آمر ــایر راهبرده س

یــکا نشــان می دهــد کــه اوبامــا همچنــان در ایــن  بررســی اظهــارات رئیس جمهــور آمر

یــکا مطــرح کــرده و امنیــت آن را در رأس  یــم صهیونیســتی را اولویــت اول آمر منطقــه رژ

ــود. ــرده ب ــوان ک ــود عن ــت های خ سیاس

ــا  ــده و تنه ــی زن ــک دموکراس ــوان ی ــه عن ــتی ب ــم صهیونیس ی ــک، از رژ ــی آیپ ــرا الب ی ز

ــک  ــوان ی ــه عن ــران ب ــی از ای ــن الب ــل، ای ــد. در مقاب ــاد می کن ــه ی ــی خاورمیان دموکراس

یــم تنــدرو و تهدیــدی بــرای ثبــات منطقــه یــاد می کنــد. آیپــک همچنیــن جمهــوری  رژ

اســامی و رئیس جمهــور ایــران، »محمــود احمدی نــژاد« را اولیــن تهدیــد بــرای 

یم هــای  یــم صهیونیســتی می دانســت )و می دانــد( و روز بــه روز بــر تحر موجودیــت رژ

ــد  ــران تأکی ــرژی هســته ای ای ــا ان ــه ب ــران و مقابل ــه ای ــکا علی ی سیاســی و اقتصــادی آمر

یــکا نیــز ایــن رویکردهــا  می کــرده اســت. نیروهــای نفــوذی صهیونیســت در ســاختار آمر

ــد. ــط می دادن را بس

سیاست خاورمیانه ای دولت باراک اوباما

ــت  ــه ای سیاس ــای خاورمیان ــی از چالش ه ــواره یک ــرائیل هم ــطین و اس ــه فلس مناقش

یــکا بــوده اســت. اوبامــا از همــان ابتــدای حکومــت خــود اعــام داشــت  خارجــی آمر

ایــن مناقشــه را در طــول حکومــت خــود حــل خواهــد کــرد. نتایــج بررســی ســخنرانی ها 

ــد همــه رؤســای جمهــور ســابق  ــاراک اوبامــا نشــان می دهــد او هــم مانن و مواضــع ب

ــت آن را از  ــته و امنی ــتی می دانس ــم صهیونیس ی ــت رژ ــه امنی ــد ب ــود را متعه ــکا، خ ی آمر

ــن  ــا در ای ــده اســت. اوبام ــم اســرائیل می دی ی ــا رژ ــکا ب ی یچــه اســتحکام رابطــه آمر در

ــد.  ــد می کنن ــا را تهدی ــد م ــد می کنن ــرائیل را تهدی ــه اس ــی ک ــد: »آن های ــورد می گوی م

اســرائیل همیشــه بــا تهدیــد روبــرو اســت و مــن در کاخ ســفید بی شــک امنیت اســرائیل 

را تأمیــن خواهــم کــرد.«

 نتایج بررسی 
سخنرانی ها و مواضع 
باراک اوباما نشان 
می دهد او هم مانند 
همه رؤسای جمهور 
سابق آمریکا، خود را 
متعهد به امنیت رژیم 
صهیونیستی می دانسته 
و امنیت آن را از 
دریچه استحکام رابطه 
آمریکا با رژیم اسرائیل 
می دیده است.
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ــش  ــه در نق یش ــرائیل، ر ــت از اس ــا در حمای ــح اوبام ی ــای صر ــک صحبت ه ــدون ش ب

یهودیــان در به قــدرت رســیدن او و نیازمنــدی وی بــه حمایــت البــی صهیونیســم بــرای 

ــاره داشــته اســت. انتخــاب دوب

ــا در  ــدد اوبام ــروزی مج ــش از پی ــوت« پی ــوت آحارن ــتی »یدیع ــه صهیونیس روزنام

یاســت جمهوری، بــا انتشــار نتیجــه نظرســنجی مؤسســه گالــوپ پیرامــون  انتخابــات ر

یکایی  یــکا از کاندیداهــا اعــام کــرد: »70 درصــد از یهودیــان آمر حمایــت یهودیــان آمر

ــت  ــی]1[ حمای ــت رامن ــد از می ــل 25 درص ــتند، و در مقاب ــا هس ــاراک اوبام ــی ب حام

می کننــد.« بــر اســاس نظرســنجی دیگــری کــه توســط مؤسســه گالــوپ انجــام گرفــت، 

ــان  ــد خواه ــد، 86 درص ــا رأی دادن ــه اوبام ــات 2008 ب ــه در انتخاب ــی ک از کل یهودیان

ــه  ــا ب ــرد اوبام ــودی عملک ــدگان یه ــد از رأی دهن ــد و 58 درص ــدد او بودن ــاب مج انتخ

ــد. ــد می کردن ــور را تأیی ــوان رئیس جمه عن

ــوده و  ــون ب ــم مدی ــی صهیونیس ــکا و الب ی ــان آمر ــه یهودی  ب
ً
ــدیدا ــا ش ــی اوبام ــن یعن ای

ــت. ــرده اس ــاش می ک ــان ت ــتن آن ــی نگه داش ــت راض ــتی در جه بایس

یکا نقش البی صهیونیسم در سیاست خاورمیانه ای آمر

یادی  همانطــور کــه در شــماره های پیشــین اشــاره شــد البــی صهیونیســم، نفــوذ بســیار ز

یــکا و ســاختار حکومتــی آن دارد و هرگونــه مخالفــت و اعتــراض علیــه اســرائیل  در آمر

ــم  ــا ه ــت اوبام ــد. در حکوم ــر می کن ــی و بی اث ــکا خنث ی ــف آمر ــای مختل را در نهاده

 80 
ً
یاســت جمهوری بــا حمایــت حــدودا یهودیــان از همــان ابتــدا یعنــی در انتخابــات ر

درصــدی از اوبامــا زمینــه را بــرای نفــوذ خــود فراهــم آوردنــد و سیاســت خاورمیانــه ای 

یــکا را جهــت تأمیــن امنیــت و منافــع اســرائیل و آرمان هــای صهیونیســتی  آمر

پیش بردنــد.

یــکا و اســرائیل بــر اثــر تعلیــق  در پــی درگیــری و بحــران موقــت در روابــط آمر

شهرک ســازی در ســرزمین های اشــغالی و کرانــه باختــری، البــی آیپــک ضمــن هشــدار 

ــا  ــش ب ــع تن ــرای رف ــت ب ــکا خواس ی ــت آمر ــا از دول ــای اوبام ــاره موضع گیری ه درب

ــد. ــدام کن  اق
ً
ــورا ــرائیل ف اس

ــت از  ــش حمای ــطین و کاه ــوع فلس ــه موض ــن ب ــه پرداخت ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه نکت

اســرائیل از جملــه اقداماتــی اســت کــه موجــب ناراحتــی البــی صهیونیســم می شــود. 

ــن ترتیــب گــروه فشــار صهیونیســتی در  ــن اقدامــات دوری کــرد و بدی ــز از ای ــا نی اوبام

یــکا در دوره اوبامــا اثرگــذار بــود و از حمایــت ایــاالت  سیاســت های خاورمیانــه ای آمر

یــم صهیونیســتی در عرصــه  یــکا از فلســطین و تحــت فشــار قــرار گرفتــن رژ متحــده آمر

جهانــی جلوگیــری کــرد.

در پی درگیری و 
بحران موقت در روابط 

آمریکا و اسرائیل بر اثر 
تعلیق شهرک سازی در 

سرزمین های اشغالی 
و کرانه باختری، البی 

آیپک ضمن هشدار 
درباره موضع گیری های 

اوباما از دولت آمریکا 
خواست برای رفع تنش 

با اسرائیل فوراً اقدام 
کند.
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ــی  یکای ــگار آمر ــفی«]2[ روزنامه ن ــتیو ِش ــه ی »اس ــی از مقال ــه بخش ــاره ب ــان، اش در پای

دربــاره  ِشــفی  اســت.  توجــه  »هافینگتون پســت«، جالــب  در  اســرائیل  حامــی 

ــور  ــت: »رئیس جمه ــال 2011 نوش ــتی، در س ــم صهیونیس ی ــا از رژ ــای اوبام حمایت ه

یــکا را بــه میــزان بی ســابقه ای  اوبامــا همکاری هــای نظامــی بیــن اســرائیل و آمر

ــکا  ی ــخ آمر ی ــری در تار ــور دیگ ــر رئیس جمه ــش از ه ــا بی ــت. ...اوبام ــاء داده اس ارتق

کمک هــای امنیتــی بــه اســرائیل ارائــه نمــوده اســت. وی بــا هــر گونــه اقــدام بین المللــی 

جهــت مشــروعیت زدایی از اســرائیل مقابلــه کــرده اســت. او از شــرکت در نشســت های 

ــد.« ی ــاب ورز ــا اجتن ــرائیلی آن ه ــای ضداس ــت برنامه ه ــه عل ــک و دو ب ــان ی دورب

منبع:

ــکا  ی ــه ای آمر ــی خاورمیان ــت خارج ــتی در سیاس ــار صهیونیس ــای فش ــش گروه ه »نق

یــوش هــادی، سیاســت  )مطالعــه مــوردی دولــت اوبامــا(«، ســید ســعید صادقــی، دار

خارجــی )علمــی ترویجــی(، بهــار ۱۳۹۱، ســال بیســت و ششــم، شــماره ۱.

http://mshrgh.ir/168915

http://yun.ir/cmuvgb

پی نوشت:
Willard Mitt Romney .]1[

Steve Sheffy .]2[
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یــکا« توســط »جیمــز پتــراس« نگاشــته شــده اســت.   کتــاب »قــدرت اســرائیل در آمر

ایــن اثــر 278 صفحــه ای نخســتین بــار بــا ترجمــه ی »حمیــد نیکــو« در ســال 1387 به 

همــت »مؤسســه مطالعــات اندیشه ســازان نــور« بــه انتشــار رســیده اســت.

فهرست اجمالی

مقدمه

یکا بخش اول: قدرت صهیونیسم در آمر

بخش دوم: اسرائیل و جنگ در خاورمیانه

یست؟ یسم یا کارشناسان ترور بخش سوم: کارشناسان ترور

بخش چهارم: بحث ها

جهت گیری اصلی

یــکا از آثــاری اســت کــه بــر مبنــای نگــرش انتقــادی بــه  کتــاب قــدرت اســرائیل در آمر

یــم اســرائیل در عرصه هــای گوناگــون تصمیم ســازی  بررســی حوزه هــای تأثیرگــذاری رژ

ــن  ــی ای ــری اصل ــت. جهت گی ــه اس ــر پرداخت ــال های اخی ــکا در س ی ــه ای آمر خاورمیان

تحقیــق حــول ســه محــور اســت:

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
کتاب قدرت اسرائیل معرفیکتاب»قدرتاسرائیلدرآمریکا«

در آمریکا از آثاری 
است که بر مبنای 
نگرش انتقادی به 
بررسی حوزه های 
تأثیرگذاری رژیم 

اسرائیل در عرصه های 
گوناگون تصمیم سازی 

خاورمیانه ای آمریکا در 
سال های اخیر پرداخته 

است.
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یح نقــش سیاســتمداران وابســته بــه اســرائیل بــه ویــژه طیــف نومحافظــه کار، در  - تشــر

ــکا،  ی ــی آمر ــتگاه دیپلماس ــم در دس ی ــن رژ ــوب ای ــت های مطل ــه سیاس ــکل دهی ب ش

ــراق؛ ــد در ع ــونت گرایی نظام من ــج خش ــد تروی مانن

یان تصمیم ســازی  - بررســی میــزان اثربخشــی البــی مدافع اســرائیل و صهیونیســم در جر

یــکا برای تهاجــم نظامی بــه ایران؛ یــک رهبــران آمر یــکا، ماننــد تحر خاورمیانــه ای آمر

ــق  ــرور »رفی ــد ت ــتی مانن یس ــای ترور یان ه ــکل گیری جر ــرائیل در ش ــش اس - واکاوی نق

ــه  یکاتورهــای موهــن علی ــا حرکت هــای ضــد اســامی چــون انتشــار کار ــری« ی ی حر

مقدســات اســامی در دانمــارک.

درباره کتاب

اولیــن بخــش ایــن کتــاب هشــت فصــل را در بــر می گیــرد. فصــل اول درصــدد واکاوی 

یــکا بــرای تهاجــم نظامــی بــه عــراق در  یــان تصمیم ســازی آمر نقــش البــی یهــود در جر

ســال ۲۰۰۳ اســت. فصــل دوم بــا بررســی رابطــه اســرائیل بــا منافــع حاصــل از جنــگ 

ــن وضعیــت  ــی ای ــردار و ذی نفــع اصل ــه زعــم نویســنده بهره ب عــراق آغــاز می شــود. ب

یــم  یــکا بــرای حــذف رژ یــک آمر ــا تحر یــرا ب یــم صهیونیســتی بــوده اســت، ز تنهــا رژ

ین دشــمن عربــی خــود را نابــود کنــد. ســومین فصــل  صــدام موفــق شــد سرســخت تر

بــه بررســی شــهادت دروغ »ایروینــگ لوئیــس لیبــی« در دادگاه علیــه »والــری پلیــم«، 

ــته  ــات بازنشس ــون«، دیپلم ــوزف ویلس ــر »ج ــیا و همس ــازمان س ــی س ــور مخف مأم

ــردازد. ــکا می پ ی ــی آمر ــرویس خارج س

ــل  ــن فص ــوان چهارمی ــرائیل«، عن ــم – اس ــوده صهیونیس ــه مفق ــرش و حلق ــیمور ه »س

کتــاب اســت. همانگونــه کــه از نــام ایــن فصــل برمی آیــد موضــوع بحــث، گزارش هــای 

»هــرش« در روزنامــه نیویورکــر دربــاره شــکنجه در عراق اســت. نویســنده در فصل پنجم 

از وجــود صدهــا جاســوس، عامــل نفــوذی و مخبــر در دســتگاه های دولتــی و اطاعاتی 

یــکا ســخن می گویــد کــه در طــول بیــش از ســه دهــه بــه کمــک و رهبــری موســاد  آمر

یــق حمایــت مالــی البــی  بــه نفــع اســرائیل فعالیــت داشــته اند و در عیــن حــال، از طر

صهیونیســم از متنفــذان سیاســی دو حــزب دموکــرات و جمهوری خــواه، از مصونیــت 

ــد. ــوردار بوده ان الزم برخ

یــکا بــه ویــژه از دهــه  یالیســتی آمر فصــل ششــم بــا طــرح نگرشــی نقادانــه بــه رفتــار امپر

یم هــای  یــن جلــوه این گونــه رفتارهــا حمایــت از رژ ۱۹۶۰ آغــاز می شــود. بارزتر

ــه  ــن منطق ــر در ای ــزار نف ــد ه ــد ص ــام چن ــن و قتل ع ــکای التی ی ــانده در آمر دست نش

یــم  بــوده اســت. نگارنــده در هفتمیــن فصــل از اثــر خــود بــه تهاجــم نظامــی گســترده رژ

ــطینی ها  ــری فلس ــودی رهب ــدف ناب ــا ه ــزه ب ــوار غ ــه ن ــن ۲۰۰۶ ب ــتی در ژوئ صهیونیس

فصل ششم با طرح 
نگرشی نقادانه به 
رفتار امپریالیستی 
آمریکا به ویژه از دهه 
۱۹۶۰ آغاز می شود. 
بارزترین جلوه این گونه 
رفتارها حمایت از 
رژیم های دست نشانده 
در آمریکای التین و 
قتل عام چند صد هزار 
نفر در این منطقه بوده 
است.



در فصل دهم کتاب، 
برای تشریح انگیزه های 

تل آویو از حمایت و 
مساعدت به ترویج 

کاریکاتورهای موهن 
علیه مقدسات اسالمی 

به مجموعه ای از 
متغیرها و مؤلفه های 
مؤثر اشاره می شود.
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ــت  ــی، دول ــازی قوم ــن پاک س ــوع ای ــا وق ــان ب ــه همزم ــم اینک ــه مه ــردازد. نکت می پ

ــان کمک هــای  ی ــا در جر ــد ت ــر آمدن ــکا، درصــدد ب ی اســرائیل و البــی مدافــع آن در آمر

ــد. ــی کنن ــطین مانع تراش ــب فلس ــت منتخ ــه دول ــالی ب ارس

یــن فصــل ایــن بخــش، بــه نبــرد ارتــش اســرائیل بــا نیروهــای حزب اللــه لبنــان در  آخر

ســال ۲۰۰۶ پرداختــه اســت. در ایــن رابطــه همچنیــن بــه نقــش البــی صهیونیســم در 

یــکا بــرای زمینه ســازی خلــع ســاح و نابودی  اعمــال فشــار بــه کاخ ســفید و کنگــره آمر

حزب اللــه اشــاره می شــود کــه الزمــه آن »تغییــر الگــوی تــوازن قــوا در صحنــه داخلــی 

یه از ایــن منطقــه« بــود. یــق خــروج ســور لبنــان از طر

دومیــن بخــش کتــاب مشــتمل بــر فصل هــای نهــم و دهــم اســت. »جنــگ اســرائیل 

یــق خانمان ســوز خاورمیانــه در ایــران«، عنوانــی اســت کــه بــرای فصــل  بــا ایــران؛ حر

یــکا و حتــی  نهــم انتخــاب شــده اســت. در ایــن فصــل بــه بحث هــای درون دولتــی آمر

ــه  ــرائیل علی ــی اس ــت جنگ ــاره سیاس ــور درب ــن کش ــی ای ــای دولت ــردم و نهاده ــان م می

یات وابســته بــه البــی مدافــع  تهــران پرداختــه شــده اســت. در ایــن زمینــه مواضــع نشــر

یــک مقامــات کاخ ســفید بــه همراهــی بــا تل آویــو جالــب توجــه  صهیونیســم بــرای تحر

اســت.

یح انگیزه هــای تل آویــو از حمایــت و مســاعدت بــه  در فصــل دهــم کتــاب، بــرای تشــر

یکاتورهــای موهــن علیــه مقدســات اســامی بــه مجموعــه ای از متغیرهــا و  ترویــج کار

ــود. ــاره می ش ــر اش ــای مؤث مؤلفه ه

ســومین بخــش اثــر، مشــتمل بــر فصل هــای یازدهــم و دوازدهــم اســت. در یازدهمیــن 

ــئله  ــاره مس ــان درب ــای کارشناس ــتر دیدگاه ه ــه بیش ــود ک ــد می ش ــاب، تأکی ــل کت فص

یســم و خطرهــای ناشــی از آن بــه طــور عمــده تحــت تأثیــر ماحظه هــای  ترور

ــود  ــل خ ــای تحلی ــوان مبن ــانه« را به عن ــا »ادراک روان شناس ــرار دارد ی ــک ق ی ایدئولوژ

ــد از  ــه های آن بای یش ــوع و ر ــن موض ــیر واکاوی ای ــه در مس ــی ک ــد، در حال برگزیده ان

خشــونت های سیســتماتیک و فراگیــر غــرب و اســرائیل علیــه گروه هــای خــاص ســخن 

گفــت.

مبحــث »حمــات انتحــاری« عنــوان دوازدهمیــن فصــل کتاب اســت کــه در چارچوب 

یــکا در زمینــه نامقــدس شــمردن حرکت هــای انتحــاری توجــه شــده  آن بــه سیاســت آمر

 اخاقــی و 
ً
ــر اســاس فرهنــگ اســامی ایــن حرکت هــا کامــا اســت، در حالــی کــه ب

ــتند. مقدس هس

چهارمیــن بخــش از اثــر در برگیرنــده فصل هــای ســیزدهم و چهاردهــم اســت. بررســی 

یــکا، محــور  الگــوی فکــری »نــوام چامســکی«، منتقــد نامــی سیاســت خارجــی آمر

ــه در  ــد ک ــری می دان ــکی را متفک ــنده، چامس ــت. نویس ــیزدهم اس ــل س ــث فص بح
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یالیســتی دولــت متبوعــش، هیــچ گاه بــه  چارچــوب نگــرش انتقــادی خــود بــه رفتــار امپر

یــکا  البــی مدافــع اســرائیل و چگونگــی تأثیرگــذاری آن بــر سیاســت خاورمیانــه ای آمر

توجــه نکــرده و حتــی در اغلــب مــوارد بــا ماشــین تبلیغاتــی البــی مذکــور همــراه بــوده 

اســت.

یــن فصــل کتــاب، با عنــوان »مقابلــه با صهیونیســم و اصاح سیاســت  نویســنده در آخر

یــکا«، نگــرش ایــن دولــت بــر محــور تهاجــم بــه عــراق را از جملــه  خاورمیانــه ای آمر

ــه  ــی مواج ــش های خاص ــا پرس ــواره ب ــه هم ــد ک ــیر می کن ــه ای تفس ــای نابخردان رفتاره

ــر اســت. ــق تحقیــق گســترده امکان پذی ی ــه آن هــا از طر ــود کــه پاســخ دهی ب خواهــد ب

ــترده ای در  ــات گس ــاب، اطاع ــن کت ــه ای ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــان ذک در پای

ــان  ــی مدافع ــرائیل و الب ــه اس ــته ب ــخصیت های وابس ــذاری ش ــی تأثیرگ ــه چگونگ زمین

یــکا در وضعیــت بعــد از یازدهــم ســپتامبر دارد.  ــان تصمیم گیــری اخیــر آمر ی آن در جر

ــال ۲۰۰۳،  ــراق در س ــه ع ــی ب ــم نظام ــاره تهاج ــی درب ین ــوزه نقش آفر ــن ح یح ای ــر تش

ــه پیامدهــای حضــور نومحافظــه کاران  ــات اســرائیل در غــزه و از زاوی حمایــت از جنای

ــان و  ــرای کارشناس ــی ب ــی تهاجم ــه بین الملل گرای ــان ب ــدی آن ــفید و پای بن در کاخ س

یــکا بــه ویــژه در ارتبــاط بــا جمهــوری اســامی ایران،  تحلیلگــران سیاســت خارجــی آمر

حائــز اهمیــت اســت.

منبع:

ــینی،  ــوان حس ــر کی ــید اصغ ــکا، س ی ــرائیل در آمر ــدرت اس ــاب ق ــد کت ــی و نق معرف

مطالعــات راهبــردی جهــان اســام، پاییــز ۱۳۸۷، شــماره ۳۵، صــص ۲۷۷ تــا ۲۷۸.

 

 این کتاب، اطالعات 
گسترده ای در زمینه 
چگونگی تأثیرگذاری 
شخصیت های وابسته 
به اسرائیل و البی 
مدافعان آن در جریان 
تصمیم گیری اخیر 
آمریکا در وضعیت بعد 
از یازدهم سپتامبر 
دارد. 
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آیپک، فدراسیون 
یهودیان آمریکا، کمیته 

یهودیان آمریکا و 
سازمان صهیونیست 

آمریکا، مهم ترین 
سازمان ها و البی های 

صهیونیستی علیه 
توافق هسته ای ایران و 

آمریکا بودند.

 توافــق هســته ای ایــران و گــروه 1+5 کــه در دولــت بــاراک اوبامــا نهایــی شــد، چنــدان 

یــکا خــوش نیامــد. پــس از ایــن توافــق بســیاری از  بــه مــذاق البــی صهیونیســم در آمر

یــکا در بیانیه هــای جداگانــه، ایــن توافــق را  البی هــا و ســازمان های صهیونیســتی در آمر

بــه شــدت محکــوم کردنــد و خواســتار امتنــاع کنگــره از امضــای توافــق شــدند.

یــکا و ســازمان صهیونیســت  یــکا، کمیتــه یهودیــان آمر آیپــک، فدراســیون یهودیــان آمر

ــران  ــه توافــق هســته ای ای یــن ســازمان ها و البی هــای صهیونیســتی علی یــکا، مهم تر آمر

یــکا، در مــورد توافــق  یــن البــی صهیونیســتی در آمر یــکا بودنــد. آیپــک قدرتمندتر و آمر

هســته ای ایــران عنــوان می کنــد: »توافــق کنونــی نمی توانــد تــاش ایــران بــرای دســتیابی 

ــهیل  ــب تس ــی موج ــای بازدارندگ ــه ج ــه ب ــازد، بلک ــف س ــته ای را متوق ــق هس ــه تواف ب

دســتیابی بــه ســاح هســته ای و تقویــت و تثبیــت جایــگاه تنــدروی ایــن کشــور خواهــد 

یکایــی  یســم بــوده و علیــه نیروهــای آمر شــد. ایــران بارهــا ثابــت کــرده کــه حامــی ترور

ــای  ــی را در زمینه ه ــوارد حیات ــی م ــی مذاکرات ــا ط ــن م ــد. بنابرای ــرائیلی می جنگن و اس

ــزات  ــدن تجهی ــی برچیده ش ــازه زمان ــا و ب یم ه ــران، تحر ــی ای ــاد نظام ــی از ابع بازرس

هســته ای را بــه عنــوان خطــوط قرمــز خــود تعییــن کردیــم کــه کنگــره نیــز آن هــا را تأییــد 

کــرد. ایــن درحالــی اســت کــه در توافــق نهایــی هیچکــدام از بندهــای مــورد نظــر مــا 

رعایــت نشــده اســت.«

بــا  عنــوان  را  برنامــه ای  هســته ای  توافــق  از  پــس  نهــاد  ایــن  دیگــر  ســوی   از 

دالیلحمایتآمریکاازاسرائیل
تالشالبیصهیونیسمبرایخروجدولتترامپازبرجام
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»رد توافــق هســته ای بــا ایــران در کنگــره« را ارائــه کــرد. در ایــن راســتا آیپــک در صفحــه 

یخــی، نقــل و  اصلــی ســایت خــود بســته ای از ۳۳ فایــل شــامل تحلیــل، یــادآوری تار

ــوش زد  ــدف آن گ ــه ه ــرد ک ــذاری ک ــی را بارگ ــپ ویدئوی ــمی و کلی ــات رس ــول مقام ق

ــود. ــا ب ــی بخش ه ــق در تمام ــن تواف ــودن ای ــردن ناقص ب ک

تاش البی صهیونیسم برای خروج ترامپ از برجام

بــا انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه عنــوان رئیس جهــور ایــاالت متحــده مخالفــت و موضــع 

ــته ای  ــق هس ــه تواف ــبت ب ــکا نس ی ــر آن در آمر ــای البی گ ــرائیل و نهاده ــه اس خصمان

ــه طــوری کــه محورهــای ثابــت اظهــارات  ــه خــود گرفــت. ب ــران شــدت بیشــتری ب ای

ــد«،  ــه برجــام اصطاحاتــی همچــون »توافــق ب ــم صهیونیســتی علی ی یر رژ نخســت وز

ــرائیل  ــت اس ــود« و »امنی ــرده می ش ــش ب ــدن پی ــمت هسته ای ش ــه س یع تر ب ــر ــران س »ای

ــود. ــد«، ب ــد می کن ــان را تهدی ــه و جه در منطق

یم  از ابتــدای مذاکــرات هســته ای ایــران بــا گــروه 1+5 اســرائیل و نهادهــای البــی ایــن رژ

همــواره تــاش خــود را بــرای شکســت ایــن مذاکــرات بــه کار بردنــد، امــا موفق نشــدند 

ــران  ــا ای ــه توافــق هســته ای ب ــه خــود را نســبت ب ــز مواضــع خصمان ــق نی و پــس از تواف

نشــان دادنــد.

یــکا همچــون  یاســت جمهوری ترامــپ امــا نهادهــای البی گــر اســرائیل در آمر در دوران ر

ــکا،  ی ــان آمر ــه یهودی ــال، کمیت ــایمون ویزنت ــز س ــکا، مرک ی ــان آمر ــره یهودی ــک، کنگ آیپ

ــتر در  ــذاری بیش ــا تأثیرگ ــا ب ــد ت ــف کردن ــاش مضاع ــکا ت ی ــت آمر ــازمان صهیونیس س

یــکا را از توافــق هســته ای  دولــت ترامــپ نســبت بــه دولــت اوبامــا، ایــاالت متحــده آمر

خــارج کننــد کــه در نهایــت موفــق بــه ایــن کار شــدند.

مواضع البی های صهیونیستی در قبال برجام

یــکا معتقــد  یــن البــی صهیونیســم در ایــاالت متحــده آمر آیپــک بــه عنــوان قدرتمندتر

اســت پرونــده هســته ای ایــران تنهــا محدودیت هــای موقتــی را بــر تهــران اعمــال کــرده 

ــران نداشــته اســت. ــرای تجــاوز منطقــه ای ای ــر تعدیل کننــده ای ب اســت و هیــچ تأثی

در ایــن زمینــه »مارشــال ویتمــان«]1[، ســخنگوی آیپــک بــه جروزالــم پســت گفــت: 

»اهــداف اصلــی و اولیــه مــا ایــن بــوده و هســت کــه ایــران توانمنــدی ســاح های اتمــی 

را کســب نکنــد و در برابــر رفتــار منطقــه ای ایــران بازدارندگــی ایجــاد شــود.«

یــکا دیگــر البــی صهیونیســت در اکتبــر ۲۰۱۷، بیانیــه ای را در مــورد  کنگــره یهودیــان آمر

توافــق هســته ای ایــران صــادر کــرد مبنــی بــر اینکــه ایــن کنگــره از تصمیــم ترامــپ بــرای 

جلوگیــری از معاملــه هســته ای ایــران حمایــت می کنــد.

آیپک به عنوان 
قدرتمندترین البی 
صهیونیسم در 
ایاالت متحده آمریکا 
معتقد است پرونده 
هسته ای ایران تنها 
محدودیت های موقتی 
را بر تهران اعمال 
کرده است و هیچ تأثیر 
تعدیل کننده ای برای 
تجاوز منطقه ای ایران 
نداشته است.
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ــرائیل و  ــکا، اس ی ــع آمر ــف مناف ــه مخال ــت ک ــدی اس ــق ب ــن تواف ــد ای ــا معتقدن آن ه

ــت. ــان اس ــهروندان جه ش

ــکا  ی ــره آمر ــو کنگ ــه ۵۳۵ عض ــه ای ب ــال، در نام ــایمون ویزنت ــز س ــر مرک ــوی دیگ از س

خواســتار ایــن شــد کــه توافــق هســته ای بــا ایــران را باطــل کننــد و از هــر روشــی بــرای 

فشــار وارد کــردن بــه ایــران اســتفاده کننــد. ایــن مرکــز بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر ایــران 

تنهــا بــه دنبــال توســعه یــک توانایــی هســته ای بــرای مصــارف غیــر نظامــی اســت، هیــچ 

یفیوژ و آب ســنگین نــدارد. نیــازی بــه ســانتر

یــکا نیــز مخالفــت خــود بــا توافــق هســته ای را از ســال ۲۰۱۵ اعام  کمیتــه یهودیــان آمر

داشــت. از نظــر ایــن کمیتــه توافــق هســته ای بــه خوبــی اجــرا نشــده اســت، بــه دلیــل 

اینکــه از زمــان توافــق تاکنــون توســعه موشــک های بالســتیک ایــران بــا شــدت بیشــتری 

یه  ادامــه پیــدا کــرده اســت و همچنیــن تحــرکات و نفــوذ ایــران در منطقــه از عراق و ســور

گرفتــه تــا غــزه گســترش پیــدا کــرده اســت.

یــکا یکــی دیگــر از البی هــای قدرتمنــد و تأثیرگــذار در بحــث  ســازمان صهیونیســت آمر

یــن برنامه هــای ایــاالت متحــده  برجــام بــود. ایــن ســازمان معتقــد بــود یکــی از مهم تر

یم هــای بیشــتر علیــه ایــران باشــد تــا از لحــاظ اقتصــادی فشــار مضاعفــی بــر  بایــد تحر

آن وارد شــود. از ســوی دیگــر ایــن ســازمان بــه دولــت ترامــپ نســبت بــه ابطــال توافــق 

ــن  ــت. ای ــرار داش ــران اص ــه ای ــر علی ــته ای ب ــر هس ــدد غی ــای مج یم ه ــته ای و تحر هس

ســازمان صهیونیســتی بــه دولــت ترامــپ گــوش زد کــرد کــه نگه داشــتن ایــاالت متحــده 

در ایــن معاهــده غیــر منطقــی و بی فایــده خواهــد بــود.

خروج ترامپ از برجام

تکمیل کننــده اقدامــات البــی صهیونیســم بــرای خــروج دولــت ترامــپ از برجــام ایــن 

ــری مدعــی  ــک کنفرانــس خب ــل ۲۰۱۸ طــی ی ی ــن نتانیاهــو در ۳۰ آور ــود کــه بنیامی ب

یــادی از اســناد آرشــیو برنامــه هســته ای  شــد کــه دســتگاه جاسوســی موســاد مقادیــر ز

ین  ایــران را از محلــه ای در تهــران ســرقت کــرده اســت. نتانیاهــو ایــن اطاعــات را مهم تر

یــخ اســرائیل معرفــی کــرد. دســتاورد اطاعاتــی تار

ــد ترامــپ اعــام کــرد کــه ســخنرانی نتانیاهــو نشــان داد کــه  ــن اســاس دونال ــر همی ب

انتقــاد او )ترامــپ( از توافــق هســته ای موجــه بــوده اســت و بــا بی توجهــی بــه آژانــس 

بین المللــی انــرژی اتمــی کــه بارهــا پای بنــدی ایــران بــه برجــام را تأییــد کــرده بــود در ۸ 

مــی ۲۰۱۸ بــه طــور یک جانبــه از برجــام خــارج شــد. ترامــپ همچنیــن سیاســت های 

یــم همه جانبــه، کــه همــان درخواســت البــی صهیونیســم بــود را بــر علیــه جمهوری  تحر

اســامی بــه کار گرفــت.

سازمان صهیونیست 
آمریکا یکی دیگر از 
البی های قدرتمند و 

تأثیرگذار در بحث 
برجام بود. این سازمان 

معتقد بود یکی از 
مهم ترین برنامه های 

ایاالت متحده باید 
تحریم های بیشتر 

علیه ایران باشد تا از 
لحاظ اقتصادی فشار 
مضاعفی بر آن وارد 

شود.
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