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 چکیده
باوژه  نقا   داخلایگر ی مداخلاهرهاایمتغباا مررکاب بار نئوکالسیک  ئیگراعواقمقاله در چارچوب 

نق  اژا  گارو  یبای در  گیری از روش هربستگی بهو با بهر  قومی طرفدار اسرائیلنفع های ذژگرو 
های ای از ساازما ی اسارائیل در آمرژکاا متلاکل از هابکهیب. پرداخته است سیاست خارجی آمرژکا

هاای یبای در باهد که به مرمیب موثرمرژ  و فراگیرمرژ  گرو استرژت میژهودی از جرله آژپک و جی
 های آمرژکاا در ارمبااب باا  کلور و بعنوا  ژک نیروی برجسته و موفق در ماثیرگذاری بر سیاساتاژ

طبیعات اساترژت، بواسا ه مکاانیب  مرال آژپاک و جی هود.اسرائیل، خاورمیانه و اژرا  محسوب می
 ژاقباوژه  از طر دهاد،گذاری آمرژکاا میسیستم سیاسی آمرژکا و نق  بارزی که به کنگر  در سیاست

راستا نرود  سیاست آمرژکاا باا مر همطور گسترد مررکب اصلی آژپک به هود.یبی با کنگر  اجراژی می
ای اژارا  که در راب ه باا موواوه هساتهباهد، ما جائیهای راست مندرو در اسرائیل میسیاست گرو 

ا  ال فلاار بار اژارالرللی نلا  دهد و از امرمالش نرود  است آ  را مهدژدی برای صلح و امنیت بی 
حراژات نراژاد. در  5+1بست کلاند  ماذاکرا  اژارا  و ای و نیب به ب بواس ه محرژم به بهانه هسته

استرژت با هعار به اص الح حراژت از اسرائیل حراژت از صلح و با هدف اصالی اژاااد که جیحالی
های رادژکاالی و ف سیاساتک و ژا مخالهای خارج از آژپهوژتی مستقل در برابر آژپک با جذب گرو 

های لیبرال و معتدل، با امخاذ روژکرد متفاو  مالش نرود  است کاه چهار  راستی آ  مانند گرو دست
وناه راژاد. نرندژگری از جامعه ژهودژا  آمرژکاژی نلا  دهد و بعنوا  وزنه معادل در برابر آژپک مرال 

 .بود  است 5+1ای اژرا  و ستهمذاکرا  ه استرژت از اوباما دربارز اژ  مغییر روژکرد، حراژت جی
 

ی اهساتهاسترژت، ماذاکرا  رئالیسم نئوکالسیک، سیاست خارجی آمرژکا، آژپک، جی :واژگان کلیدی
 5+1اژرا  و 

                                                           
  الرلل دانلگا  آزاد اسالمی واحد ملو  و محقیقا دانلاوی دکتری روابط بی . 1
)نوژساند  . قاا حقوق، الهیا  و ملو  سیاسای دانلاگا  آزاد اساالمی واحاد ملاو  و محقی الرلل دانلکد دانلیار روابط بی . 2

 مسئول(
* kbarzegar@hotmail.com 

 الرلل وزار  امور خارجهالرلل دانلکد  روابط بی استاد روابط بی . 3
  الرلل وزار  امور خارجهالرلل دانلکد  روابط بی دانلیار روابط بی . 4

 29/4/1398تاریخ پذیرش:                         25/7/1397 :تاریخ دریافت
 7-32  صص نهمالمل   دوره هشتم  شماره پ اپ  ب ست و های رواب  ب  پژوهشفصلنامه 
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 مقدمه 

سیاسات خاارجی باه اژاااد مکاماب فکاری در حوز  نظرژه  مالش دانلرندا  در مولید

پیاروا  اژا  مکتاب  اناامیاد  اسات. 1ژی نئوکالسایکگراواقاعی از جرله نظرژاه متعدد

با موجه به جاژگاا  آ   ها در ابتدادولت که دامنه و بلند پروازی سیاست خارجی ندمعتقد

 کاهیحالدر  ،هاودیقدر  ماادی آ  معیای  م یهایموسط موانرند ،الرلل یب ستمیدر س

، زژارا باهادیسیاست خارجی مساتقیم و پیییاد  م قدر  در یهایچنی  موانرند ریمأث

کاه ماابی  متغیار مساتقل -گر مداخلاه یرهایاز طرژق متغ ستژبایسیستری م یفلارها

، مانند برداهت رهبارا  وابسته )سیاست خارجی( جای دارند و متغیری( الرلل یب سیستم)

بر س ح واحد ی ذژنفع داخلی هاگرو ی سیاسی و هاائتالفی داخلی، ساختارهاسیاسی، 

ی سیاسات دههاکلی ذژنفع در داخال کلاورها بار هاگرو  ریمأثبنابراژ   .مرجره هوند

ژی نئوکالسایک در محلیال سیاسات گراواقع نظرا صاحبخارجی، متغیری طالژی برای 

 بود  است. هادولتخارجی متفاو  

ژک امتقاد محکم در میا  کارهناسا  سیاسات خاارجی آمرژکاا آ  اسات کاه یبای 

ی اجترامی که هادف آ  ماثیرگاذاری بار هاگرو و  هاسازما ی از اهبکهاسرائیل بعنوا  

ی ذژنفعای قارار هااگرو ، در میاا  قاوژترژ  باهادیمسیاست آمرژکا در قبال خاورمیانه 

ساخت  سیاست دولت آمرژکا بوژه  از طرژق کنگار  دارناد. از  متأثرکه سعی در  ردیگیم

از نظار ماثیرگاذاری در  2ژپکو افراطی آ کارمحافظهی، راستدستاژ  منظر یبی اسرائیلی 

سیاسات  مساألهبرای چندژ  سال،  که ژا. چه ردیگیمی ذژنفع قرار هاگرو صدر لیست 

محت سال ه قارار  آژپکآمرژکا موسط گرو  ذژنفع -اژای  متحد  در مورد راب ه اسرائیل

ا با 3تژاساتریجاسرائیل با ناا  -، گرو  جدژد طرفدار2008در آورژل  کهآ گرفته هد ما 

ی هاد. اژا  یبای بعناوا  ژاک گاذارا یبنصلح، -اسرائیل طرفدار-هعار امالمی طرفدار

واس ه موانسته است ما حادودی باا آ  دساته از ژهودژاا  آمرژکاا کاه زماانی خاارج از 

سازد. گرچه برخای  متأثررا  هاآ ، ارمباب برقرار و هدندیمدستیابی آژپک در نظر گرفته 

 .کندیمدر مداو  یبی آژپک و ذژل آ  مرل  تژتراسیجهنوز هم معتقد هستند 

                                                           
1. Neoclassical Realism (NCR) 

2. AIPAC 

3. J Street 
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ا هدف به ی فراوا  و بهامالش رغمیمل، آژپک 5+1ی اژرا  و اهستهحی  مذاکرا   

ه باا مذاکرا  نتوانست موجب مصوژب قانو  منبیهای دژگاری در راب ا کلاند هکست

موساط  کنگار ،محرژم اژرا  هود، نکته جالب اژنااست که مخالفا  اژ  قانو  منبیهی در 

بعناوا  ژاک  تژاساتریج .هادندیمحراژات  تژاساتریجگرو  اسرائیلی دژگری بناا  

گیر باه هادف در برابر آژپک، با هعار طرفداری از دژپلراسی و با روژکردی فرا گرموازنه

ژات از آژپاک، باه حرا افتهژساازما ی ژهودی خارج ژا بیبار از ملکیال  هاگرو جذب 

نناد طرفاداری از اژا  گارو  ما ماباناهمعتدلی لیبرالای و هااساتیس. پردازدیماسرائیل 

ه موواوه دژگری ک خاورمیانه و بحرا  در فراگیر صلحی و دولتی دوحل را  به دستیابی

ی اهساته مساألهدژپلرامیاک  وفصالحل، ژعنی حراژت ظاهری از باهدیمپهوه  فعلی 

آ  را    گرو  در آمرژکا، حتایی جهانی سبب هد  است که مخالفا  اژهاقدر اژرا  و 

ی اژ  گارو  هراه در هااستیسی دژگر، امد . اما به امتقاد هررندگرو  ود اسرائیلی بر 

ت آژپاک بعناوا  ی که مضری  نراژد هروار  هکساگونهبهمنافع اسرائیل است،   یمأمپی 

ی هااوشرژک گرو  اسرائیلی با پیروزی ژک گرو  اسرائیلی دژگر هررا  باهد. آژپاک از 

و  باهادیممناافع اسارائیل   یماأممهاجری، مهدژد به جنگ، محارژم و مانناد آ  در پای 

 از طرژق دژپلراسی. تژاستریج

در پاسخ به سئوال اصلی پهوه  در خصوص کیفیت ماثیرگذاری یبای اسارائیل در 

ی اهساتهگفات در موواوه  ماوا یمی اژرا  اهستهسیاست خارجی آمرژکا در موووه 

 ماثیرگاذاری از ی کاه در اژا  راب اه، وز اگونهبود ، به  هاییباز اژ   متأثرکنگر  اژرا  

ی اژارا  اهسته مسألهدر راب ه با  کهیحالمنتقل هد  است؛ در  تژاستریجیبی آژپک به 

کارد ،  در کنگار  مرال کنناد بژمخر، آژپک بعنوا  ژاک 5+1و حی  مذاکرا  اژرا  و 

ک، کرد مولید هوژت مستقل و اژاااد موازناه در برابار آژپادر چارچوب روژ تژاستریج

ود  حامی اوباما در مذاکرا  و ملوق مسدودنرود  مصوژب قانو  محرژم ملیاه اژارا  با

 است.

در دولات اوباماا و  5+1ی اژارا  و اهساتهقلررو پهوه  به لحاظ زمانی ماذاکرا  

ه در اژا  پاهوه  . روش بکاار رفتاهاودیمدور  اول دولت آقاای روحاانی را هاامل 

هربستگی است چرا که حاکی از وجود ژاک راب اه بای  متغیار وابساته ژعنای سیاسات 
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یبای  ریماأثی و متغیر مساتقل ژعنای اهستهخارجی آمرژکا در قبال اژرا  حی  مذاکرا  

ی سیاسات رژرپاذیمأثاسرائیلی دارد و از آناا که جهت مغییر در متغیر وابسته ژعنی میبا  

ی هااییبی اژارا  باا متغیار مساتقل ژعنای برآژناد اهسته مسألهر قبال خارجی آمرژکا د

 .باهدیماسرائیل هرسو است، اژ  راب ه از نوه هربستگی مثبت 

 

 . مرور ادبیات تحقیق1

 و استفا  والات (John Mearsheimer)که برای اولی  بار جا  مرهاژرر  هودیمگفته 

(Stephen Walt) اسرائیل و سیاست خارجی اژای  متحاد  در نوهته خود به نا  یبی 

(The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, 2009)  آژپک در سیاسات  ریمأثاز

 .Mohammed E) در واقع محراد احاراری کهیحال، در اندگفتهخارجی آمرژکا سخ  

Ahrari)  ی خاود از هااکتابدر  1990ساال و دژوژد هاوارد گولبرگ در  1987در سال

اژ  یبای در جناگ ماراق  ریمأثنا  برد  بودند، اما از آناا که میرهاژرر و والت از  آژپک

فاراوا  آژپاک در قاو   ریمأثسخ  گفته بودند، آثار آنا  مورد موجه قرار گرفت. اژنا  به 

ژهودژاا  حاامی  ریماأثمقننه آمرژکا در جنگ مراق اهار  کرد  بودند. اژ  نوژسندگا  باه 

سیاسی داخلی آمرژکاا، نهادهاای روهانفکری مختلاف و نهادهاای  ینهادهااسرائیل در 

ی فلاار هااگرو سااژر  طارازهمدانلگاهی در کنگر  آمرژکا پرداخته و با آنکه آژپاک را 

آمرژکا باه جناگ ماراق، آژپاک از  داد سوق، معتقدند که در اندداد حامی اسرائیل قرار 

 فراوانی برخوردار بود  است. ریمأث

 Dealing) یساایرییبمقاله معامل با  در (Apatatio Caicedo) دوآپرژلیو کاسی

with a Lobbycracy, 2013)  که سیاسات خاارجی آمرژکاا از دو سا ح  داردیمابراز

ی فلاار هااگرو میاا   بساتا بد . س ح داخلی صاحنه هودیم متأثری الرلل یبداخلی و 

ی هاادولت. باهاندیمفع خاوژ  ی مختلف در پی پیلابرد منااهاییببود  که از طرژق 

. البته وی به ندژنرایم متأثر، سیاست خارجی آمرژکا را گرییبخارجی از طرژق استخدا  

و معتقاد اسات کاه اسارائیل  پاردازدیمی اسرائیل در سیاست خارجی آمرژکا رگذاریماث

پای ی فلاار داخلای آمرژکاا در هاگرو ی از طرژق امن قهبعنوا  ژک بازژگر کم اهریت 

پیلبرد منافع خوژ  است. نق ه قو  اژ  مقاله در اژ  است کاه نوژساند  ب اور کامال 
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را در سیستم سیاسی آمرژکا ملرژح نرود  است، حتای  گرییبنحو  استخدا  و مرلکرد 

ی خارجی از طرژق یبی قوانینی را در کنگر  به مصاوژب هاهرکتچگونه  دهدیمنلا  

 فع اقتصادی آنا  است.منا کنند  یمأمکه  رسانندیم

 کتاب صدای جدژدی بارای اسارائیل سند ژنو (Jeremy Ben Ami) جرمی ب  امی

(The New Voice for Israel, 2009)  در  تژاساتریجگرو  فلاار  گذارهژپاکه خود

ی اسرائیل در قباال هااستیس، معتقد است که هره ژهودژا  آمرژکا موافق باهدیمآمرژکا 

ی اسات، . در مورد نباه فلس ی ، وی قائل به سیاست دو دولتباهندیرنفلس ی  و اژرا  

ژک دولت برای فلس ی  و ژک دولات بارای اسارائیل. هرینای  وی باا هاعار امالمای 

لراسای ی اژارا ، دژپاهسته مسألهمعتقد است در  طرفداری از اسرائیل و حراژت از صلح

او  ای نخستی  بار نظارا  متفابر جنگ مقد  دارد. نقاب قو  اژ  کتاب آ  است که بر

ماال بروز پیدا  هاآ اسرائیل در آمرژکا، موسط خود  مسألهژهودژا  صهیونیست در مورد 

 هاتسایونیصهحرله به اژارا  موساط طیفای از  مسألهکرد  است. بعالو  برای اولی  بار 

اماراب  همسألقرار گرفته است، هرچند کرتر به مسئله اژرا  پرداخته و بیلتر  سؤالمورد 

 و اسرائیل را هدف بررسی خود قرار داد  است.

ی است اصفحهپهوهلی نه  منوا  (The New Israel Lobby) یبی جدژد اسرائیل

در نیوژورک مااژرب چااش هاد   (James Traub) موسط جیرب مراب 2009که در سال 

جبئای  ند کنیخنثپرداخته و آ  را  تژاستریجاست. در اژ  پهوه  نوژسند  به بررسی 

اژرا   . وی با اهار  به هکست آژپک در مصوژب قانو  محرژم ملیهدژنرایمآژپک معرفی 

. هاودیمیبی واهنگت  محسوب   ژقدرمرندمرمعتقد است که اژ  هکست ببرگی برای 

بار اساا   هااآ ی فلار داخلی در آمرژکا و بیا  میابا  قادر  و نفاوذ هاگرو مقاژسه 

از  هاا آرکیب رئالیسم ساختاری با کالسیک و بیا  مفروواا  ی و مگرائواقعچارچوب 

ژی و مختصارگوژی و برخاورد ارزهای و گاویکل. هاودیمنقاب قو  اژ  کار محسوب 

 .دژآیمی فلار در آمرژکا از نقاب وعف اژ  اثر به هرار هاگرو احساسی در مورد 

 (Abba A. Solomon and Norman Solomon) آبااا و نااورم  سااایمو 

 The Blind) و صیهونیسم لیبرال آمرژکااژی تژاستریجمقاله کوچه مارژک   نوژسندگا

Alley of J Street and Liberal American Zionism, 2013)   واار  بیااا
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. انتقااد پردازنادیم تژاستریج، به انتقاد از تژاستریجی آژپک و هامفاو و  هاهباهت

، بلکه آنا  باه اژا  باهندیمآنا  طرفدار آژپک  به اژ  دلیل نیست که تژاستریجآنا  از 

. نق ه قو  محسو  اژا  کاار آ  مازندیم تژاستریج "طرفدار صلح "قسرت از هعار

، اندپرداختهی آ  هااستیساست که با وجود اژنکه نوژسندگا  به انتقاد هدژد از آژپک و 

صهیونیسام  کارد م رح . امااانادنپرداختهی رقیب آ  هاگرو در می  حال به ستاژ  از 

 .باهدینر نظرا صاحبلیبرالی در آمرژکا و مفروض گرفت  آ  مورد مائید برخی 

هاای مقاله چگونه آژپک در حاال ق اع رژلاه رد (John B. Judis) جا  جودژس 

 How AIPAC is Severing its Historical)مارژخی و مضاعیف نفاوذ خاود اسات 

Roots -- and Weakening its Influence, 2017)   هکست آژپک در مصوژب قانو

داند. از دژد جاودژس اژا  هاکاف باه دو محرژم ملیه اژرا  را در هکاف مارژخی آ  می

د اناهای اولیه دموکرا  باود گردد؛ آژپکیهناسی آژپک باز میدلیل است: اولی به دژرژنه

اند. دو ، به گراژ  آژپک باه اسارائیل بار خواها  در آ  جای گرفتهولی اکنو  جرهوری

مردا  رسری اسرائیل اسات و اژا  باماض مضاعیف گردد که مابور به دفاه از دولتمی

گاذارا  نق ه قو  اژ  مقاله اهار  به هکافی است که در میا  سیاسات آژپک هد  است.

های استرامهژک متفاو  در آمرژکا گیریمر موجب جهتواهنگت  بوجود آمد  و هری  ا

های آژپک از دژد رئالیسم بر ارزش ملری آ  افابود  هد  است. مالو  بر آ  مبیی  رژله

  است.

 the مقاله چه کسای در واهانگت  بهتار باازی کارد در (Trita Parsi) مرژتا پارسی

(Who played Washington game better, 2013) ژپاک در مصاوژب به هکسات آ

ی بسای  هاد  هااائتالفقوانی  جدژد محرژری ملیه اژرا  اهاار  دارد و آ  را پیاروزی 

کاه  سادژنویم مساألهی درباار  اژا  اگونه. وی به داندیمطرفدار دژپلراسی ملیه آژپک 

در  ماوا یمگوژی آژپک برای هریله هکست خاورد  اسات. نق اه واعف کاار وی را 

دژگار موجاود در کپیتاال هیال دژاد. وی اهاار  مساتقیری باه ی هااائتالفژی نراببرگ

 .داندیمنداهته و هکست آژپک را هکست اسرائیل  تژاستریج

 و مناظر  صلح خاورمیاناه تژاستریجمقاله  در (Norbert Wagner) نوربر  واگنر

(J Street and Debate on Middle East Peace, 2013)  تژاساتریجبا اهاار  باه 

http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis
http://foreignpolicy.com/profiles/John-B.-Judis


13 

 

 

 

 

نقش الب  

اسرائ   در 

س است خارج  

آمریکا )با تمرکز 

بر مذاکرات 

ای ایران و هسته

1+5) 

 

 "طرفادار اسارائیل، طرفادار صالح"گرو  نوظهور، به محلیل هاعار امالمای  بعنوا  ژک

ی مدافع منافع اسرائیل در آمرژکا، اژا  گارو  را هاگرو که برخی از  سدژنویمپرداخته و 

بعنوا  ژک گرو  صهیونیستی قبول ندارند. نق ه قو  اژ  مقاله آ  است که با بیا  و ذکر 

فلار در آمرژکا پرداخته و با پرهیب از بیا  گاراژ  خاود، ی هاگرو کامل منابع به محلیل 

ناومی پوزژتیوژسام  موا یمبه ظاهر اثری ملری فارغ از ارزش آفرژد  است. در کار وی 

 باهادیماسرائیل و فلس ی   مسألهمعتدل هد  را ملاهد  کرد. اما اهار  اژ  اثر بیلتر به 

نق اه واعف آ  محساوب  موانادیمو دربار  اژرا  سخنی نگفته است که اژ  موواوه 

 .باهدینر رژپذامکا هود، زژرا خاورمیانه و صلح در آ  بدو  در نظرگرفت  اژرا  

تاه رواباط کری ریماأث"دور  ارهد خاود محات مناوا   نامها ژپانگارند  مقاله نیب در 

آمرژکاا باه جناگ  داد ساوقگرو  فلاار در   ژمرببرگ مرومی آمرژکا، اسرائیل بعنوا 

دژوژاد  ی آژپکی دولت بوش پسر مانند: داگاال  فایس،هانئوکا  ریمأثبه  "1389ق، مرا

ی کاه هاائنئوکا وامسر، جا  بولت ، الیو  آبرامب، برنالد لوژس و رژیاارد پارل و دژگار 

  مقالاه آمرژکا را به جنگ مراق سوق داد  بودند، پرداخته است، با اژ  وجود مررکب اژا

ی اژارا ، موواوه اهساته مسألهدر راب ه با  تژاستریجک و بر نق  متراژب دو یبی آژپ

 .هودیمجدژدی که نوآوری پهوه  فعلی محسوب 

جدا از ادبیا  مرمبط با نق  یبی اسرائیل در سیاست خارجی آمرژکا، موجه به اژا  

ی ذژنفع در سیاست خارجی اژای  متحد  دارای هاگرو  ریمأثنکته یز  است که م العه 

ی فلاار در سیاسات هاگرو غنی است از جرله: هتلناژدر به ماثیرا  اقتصادی  یاسابقه

؛ رژپابم  در پای بررسای (Schattschneider, 1935) پردازدیمخارجی اژای  متحد  

ی بااود  اساات مرمااا ی ذژنفااع باار سیاساات خااارجی آمرژکااا بااه هااکل هاااگرو نقاا  

(Ripsman, 2009)فاراوا  آ  در سیاسات  ریماأث و هااییبواژ  مراب به محلیل کاار  ؛

؛ رابار  پتانم چاارچوب نظاری (Weintraub, 2009)خارجی آمرژکا پرداختاه اسات 

و س ح داخل( با ماکید بر س ح داخل را در محلیال سیاسات  الرلل یبدوس حی )س ح 

، گرچه بعاد از آ ، ذکرژاا (Putnam, 1988: 427-460) دهدیمخارجی آمرژکا بدست 

 ,Zakaria)متحد  را هروار  متناقض و پیییاد  دانساته اسات  سیاست خارجی اژای 

. میلنر فهم سیاست خارجی آمرژکا را مستلب  موجه به متغیرهای داخلی ماثیرگذار (1998
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و راژب کااپ   (Milner, 1998)ی به سیاست خارجی اژ  کلور دانسته است دههکلدر 

ی بار سیاسات ساازائتالفی افکار مراومی، سااختارهای داخلای و رونادها ریمأثنیب به 

 .(Risse-Kappen, 1993)ی دموکرا  اهار  داهته است هادولتخارجی 

 

 . البی قومی اسرائیلی2

ی از منساام و ساازگارمر هژنظررئالیسم نئوکالسیک با ادغا  موامل سیستریک و داخلی 

 ی داخلای بارهامولفاه کنناد  ییمع. اژ  نظرژاه بار نقا  دهدیمسیاست خارجی ارائه 

د بار سا ح واحا هامولفهسیاست خارجی ماکید و فلارهای سیستری را از طرژق هری  

ی ذژنفاع هاو گری ذژنفع از جرله هاگرو . بنابراژ  با موجه به نق  داندیمقابل مرجرا  

 سیمأسای آمرژکائی و سیاست خارجی اژ  کلور از زماا  هااستیسقومی اسرائیلی در 

 مواندیم، دهدیم هاگرو وکالسیک به دلیل اهریتی که به اژ  ی نئگرائواقعاژای  متحد ، 

چارچوب مناسبی برای محلیل سیاست خارجی آمرژکا بدست دهاد. امراال اژا  نظرژاه 

ی باوژه  ی ذژنفاع داخلاهااگرو سیاسات خاارجی آمرژکاا بار نقا   کنند  ییمببعنوا  

راد  می کاه مکاانیب  ی قومی بعنوا  متغیرهای س ح خرد متررکب است، به نحوهاگرو 

طرژق فراژند  در سیاست خارجی اژای  متحد  از ریگمیمصربر نخبگا   هاگرو اژ   ریمأث

 یبی بوژه  با کنگر  استوار است.

ی قااومی اساارائیلی در هاااییب ریمااأثمناااظرا  سیاساای آمرژکااا   ژماارمهمژکاای از 

میاا  کارهناساا  ژاک امتقااد محکام در  .باهادیمی امخاذ هد  اژا  کلاور هااستیس

سیاست خارجی آمرژکا مبار  است از اژ  حقیقت که یبی اسارائیل در میاا  قاوژترژ  

ساخت  سیاست دولت آمرژکا دارند. در  متأثرکه سعی در  ردیگیمی ذژنفعی قرار هاگرو 

صاور   2009ساال  در 1ارزژابی که موسط موسسه محقیقامی و نظرسنای پاال اناد پاال

ی ذژنفاع قارار هااگرو سرائیل از نظار ماثیرگاذاری در صادر لیسات گرفته است، یبی ا

ی ژهاودی اسات کاه هرارا  باا دانلارندا  هاساازما ی از اهبکهیبی اسرائیل . ردیگیم

پی  بعنوا  ژک نیاروی برجساته  هامد ی اجترامی از هاگرو ملتاق، مخاز  فکری و 

. از باود  اساترائیل و خاورمیاناه ی آمرژکا در ارمباب با اساهااستیسدر ماثیرگذاری بر 

                                                           
1. Paul & Paul 
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ی سیاسای اقادا  هاتاهیکر، تژاساتریجباه آژپاک،  ماوا یمی یبی هاسازما جرله اژ  

، بنیاد آموزهای آمرژکاا 2آمرژکاژی-ی ژهودیهاسازما ، کنفرانس روئسای 1طرفدار اسرائیل

و  5، لیاگ واد بادنا  ساازی4، موسسه سیاسی واهنگت  درباار  خااور نبدژاک3اسرائیل –

 اهار  نرود. 6مارع خاورمیانه

. مررکب اصالی اژا  یبای باهدیمی یبی آژپک هاسازما سازما  اصلی در میا  اژ  

کرد  سیاسات آمرژکاا باا سیاسات منادروی دولات اسارائیل  راستاهم مرگسترد  طوربه

 نلاأ  7ی سیاسای اسارائیل مانناد لیکاودهااگرو ماواردی کاه از منادرومرژ   خصوصاً

ی یبای اخیار هاساالهرچناد در  .(Newhouse, 2009: 73-92) باهادیم، درنایگیم

. انادنبود ی از جامعه ژهودژا  هکل گرفته است که البته به اناداز  آژپاک موفاق مرببرگ

، ما امروز موفقیت اژ  گرو  ژا باهدیم جی استرژت هاگرو و جدژدمرژ  اژ    ژمرببرگ

ی ااناداز باه  ریماأثرتر بود  است، با اژ  وجود اژ  ی دژگر در مقاژسه با آژپک کهاگرو 

ی اژرا  اهستهدر پروند   ییببود  است که برخی نوژسندگا  به نق  بسیار حسا  اژ  

(Kornbluh, 2016) .اهار  نراژند 
 

 5+1ی ایران و اهستهش آن در مذاکرات . آیپک و نق2-1

ی آمرژکاا در قباال هااساتیسر پای  بعناوا  اثرگاذارمرژ  یبای با هامد آژپک که از 

چاال  خاود در   ژمریقاوی اژارا  باا اهستهخاورمیانه هناخته هد  است، در موووه 

. اژ  یبی هراهناگ باا دولات اسارائیل، از طرژاق یبای باا کنگار  هودیممارژخ مواجه 

ی با اژرا  را در سا وح متعاددی ماورد اهستهروژکرد دولت اوباما در راب ه با مذاکرا  

، چراکاه دژانراینر. هرچناد روژکارد دژپلرامیاک را آهاکارا محکاو  دهدیمتقاد قرار ان

بااه صااور  ملااهودی مخااالف روژکردهااای دولاات اوبامااا جلااو  نراژااد  خواهاادینر

                                                           
1. Pro- Israel Political Action Committees (PACs) 

2. Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CoP) 

3. The American Israel Education Foundation (AIEF) 

4. WINEP-Washington Institute for Near East Policy 

5. Anti-Defamation League (ADL) 

6. Middle East Forum 

7. Likud 
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)2013Gerstein, (و  1اسرائیل در اژاای  متحاد  را  درمار وقت . در هری  راستا سفیر

گر  گفتگو کردند ما دورنرای موافق با اژرا  نراژندگا  آژپک با معداد زژادی از امضای کن

 احترایًسازند. به منوا  مثال آنا  ادما کردند که امتیازهای ام ا هد  به اژرا   امتباریبرا 

. چنای  ادماهاااژی موسااط بااردیمروز بااه مقاب  24ی را منهاا بااه ماد  اهسااتهبرناماه 

ا  اطالمامی اسرائیل باود  اسات سازم هاآ که منابع  هدندیمی اسرائیلی بیا  هاروزنامه

(Hudson, 2013). 

ی اهساته مساألهی ظاهری و پرستیهی بیا  کارد کاه ریگمووعهرچند آژپک در ژک 

ی جدژاد ملیاه هامژمحراز  اًژقودژپلرامیک داهته باهد، با اژ  حال  حلرا  مواندیماژرا  

فاق ماوقتی را دهاوارمر دستیابی باه ژاک موا احترایًژی که هامژمحراژرا  حراژت نرود، 

، آژپک اماال  داهات کاه کنگار  2. در بیانیه منتلر هد  پس از امال  موافق ژنوساختیم

ی که اژرا  باا پیامادهای آنای اگونهژی دژگری باهد، به هامژمحردر پی منظیم  ستژبایم

برای مواجه هود و معهد خود نسبت به موافقنامه را رد کند و ژا مذاکر   هامژمحراژنگونه 

دستیابی به ژک موافقنامه نهاژی قابل قبول را نپذژرد. آژپک در اژ  بیانیاه افابود  باود کاه 

روی موافقنامه اولیه نظار  داهته باهاد و معهاد  داًژهدکنگر  در کنار دولت آمرژکا باژد 

، دولت باژاد مراا  کندیماژرا  به موافق را مضری  کند. هنگامی که اژرا  موافق را نقض 

 را لغو نراژد. هامژمحرد برداهت موار

ی هااگرو ی جدژد بوسیله امضای منادروی کنگار  و هامژمحرمالش برای محریل  

طرفدار اسرائیل اناا  هد و به جاژی رسید که مبدژل به حرکتی غیرقابل موقاف گردژاد. 

 نا  گرفت، حامی آ  دو سانامور باه 3"یاهستهقانو  اژرا  ماری از سالح "اژ  طرح که، 

ی کوچاک هااگرو بودند. آژپک ائتالفی با معدادی از  5و مارک کرک 4ی رابر  منندزهانا 

حراژت  کردیمی بود که مالش احهژیبه دنبال ارائه  داًژهدطرفدار اسرائیل اژااد کرد  و 

. در مقابال، د  (Lake, 2014)را هرساا  حراژات از اسارائیل جلاو  دهاد  هامژمحراز 

ی را به رئیس سنا هری رژد ارسال کردند که از وی انامهکریته سنا  دموکرا  از روئسای

                                                           
1. Ron Dermer 

2. Geneva Accord 
3. Nuclear Weapon Free Iran Act (2013-2014) 

4. Robert Menendez 

5. Mark Kirk 
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ی جدژد جلوگیری نراژد، چرا که باه زمام هامژمحراز محریل ووع  نرودیمدرخواست 

دژپلرامیاک واربه وارد  حالرا ی ژاک اندازهاچلاممواملی بودند کاه باه  ها ژااژلا  

، وژراسااتار 1ا  مااک کاناالکااه اسااک طورهرااا . ) ,2013Zengerle(خواهنااد ساااخت 

، مرکی  ناگفته اما ماادی کاپیتاال هیال از کندیمآمرژکا بیا   کارمحافظهمالی  کنند کرک

قانونگذارا  اصلی ژهاودی در ماورد مساائل مارمبط باا اسارائیل موساط اژا  سانامورها 

 .(McConnel, 2014)هد  دارخدهه

ژ  نوه قانونگذاری، هتاب باه به ا 2ی کاخ سفید جی کارنیارسانهسوی دژگر دبیر از 

جنگی را آغاز کنناد. او اداماه  خواهندینر هاژیکاژآمرسوی جنگ لقب داد  و گفت که 

دژپلرامیک، غیرمااز ژا خالف قانو  باهد دژگر چاه  حلرا اگر دنبال کرد  ژک  دهدیم

ی اهساتهژی وجود خواهد داهت ما متحدا  ما مانع از دستیابی اژارا  باه ساالح هانهژگب

اوباما نیب در مصاحبه سااینه ملوژبژاونی خاود  جرهورسیرئ. (Gerstein, 2013)هوند 

منندز بیا  کرد  و افبود اگر جاا  اف کنادی و  –دوبار  مخالفت خود را با یژحه کرک 

ژاک  ق عااًبا امحادژه هوروی مذاکر  کنناد، در اژا  صاور   موانستندیمرونالد رژگا  

ی برخوردارناد مارکمباا دهارنانی کاه از قادر   مواندیمنیب  رمباثبا آمرژکای قوی و 

امکاا  محقاق اژا  فرصات را فاراهم  مژاکارد ژی که ماا امراال هامژمحرمذاکر  نراژد؛ 

صحبت کنم: اگر اژ  کنگر  یژحه محرژری جدژدی را  مرحژصر. اما بگذارژد م  آوردیم

هود آ  را وماو خاواهم کارد، برای م  بفرستد که مهدژدی برای اژ  مذاکرا  محسوب 

 ,Judis)و باژاد باه دژپلراسای هاانس موفقیات بادهیم  باهدیماژ  به نفع امنیت ملی 

2014). 

 تژاحرامنار به سالب  تاًژنهامقاومت هدژد از سوی رهبرا  دموکرا  و کاخ سفید 

، چهاار حاامی ماالی جرهورسیرئاز اژ  یژحه گردژد. پس از اژ  سخنرانی  هادموکرا 

از دلاور،  3ی خود را از اژ  قانو  ق ع کردند. سانامورها کارژس کنابهاتژحراکرا  دمو

از مرژلناد  1از وژرجنیای غربی و با  کااردژ  5از نیوژورک، جو مانینی  4کرژستی  گیلبراند

                                                           
1. Scott McConnel 

2. Jay Carney 

3. Chris Coons 

4. Kirsten Gillibrand 

5. Joe Manchin 
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ی ریاگیرأی که بارای احهژیمنوا  کردند هنگامی که مذاکرا  در حال اناا  هستند از 

از کانتیتکات  2باه سانامور رژیاارد بلومنتاال هااآ خواهند کرد. ، حراژت ندژآیمدر سنا 

. اژا  حامیاا  (Weber, 2014)چنی  مووعی را امخاذ کارد  باود  قبالًملحق هدند که 

اثر مذاکرا  باهد، با اژ  قانو  مخالفت خواهناد  برند  یباظهار داهتند اگر اژ  قانو  از 

 نرود.

ی خود هاینگرانب گردژد حتی سنامور منندز مد  حراژت سنامورها از اژ  یژحه سب

 ، آژپاک ی داد  به اژ  یژحه در ژک چنی  محیط حببی بیا  و به دنباال آرأرا مبنی بر 

ژا  موواوه و ای امال  نرود که ما رهبری ق عی سنامور منندز در راب ه باا اهیانیبنیب در 

؛ ما باا میکنیمبدو  امم محسی   ابتکار او با سنامور مارک کرک را در راب ه با قانو  اژرا 

ی هااتژحراساته باه ی اژرا  باژد واباهستهبرنامه  کرد متوقف که ژارئیس سنا مبنی بر 

ی صاور  ریاگیرأدو حببی باهد موافق هستیم و نباژد در چنی  زمانی برای اژ  اقدا ، 

ریناا  ماا اطپذژرد؛ ما به کار کرد  با دولت و رهبری دو حببی در کنگر  متعهد هساتیم 

. اژا  (Alman, 2014) باهادیمی اژارا  بادو  ساالح اهساتهحاصل کنیم که برناماه 

رزژاابی ی و مسلیم اژا  گارو  فلاار انینلمقبی به منوا  ژک اگسترد موووه به طور 

 گردژد  است.

ی باا هکسات اهساتهماذاکرا   سااخت منحرفهرچند آژپک در مالش خود جهت 

الفا  روند دژپلرامیک منها ماند، جهت ابراز مخالفت خود باه مواجه هد و مانند دژگر مخ

ی اژا  روناد باود کاه اژنگوناه هاایهگژودو روش روی آوردند، ژکی انتقاد مراومی از 

و در  هادیم ا یاب پردازا هژانظرانتقادا  ازسوی قانونگذارا  و هرینی  نوژساندگا  و 

در روش اول امضای کنگر  به . دادندیمروحانی را هدف قرار  جرهورسیرئروش دژگر 

ی مراومی و برگاباری هاناماه سژناو یپژی را از طرژاق مهیاه هاامتراضطور معرول 

جلسا  کریته سیاسات خاارجی در هار دو مالاس نراژنادگا  و مالاس سانا م ارح 

انتقادا  بسیاری مبنی بر وعف دولت اوباما در مذاکر  باا دولات اژارا   هاآ . کردندیم

ی گاابارش هااد  در آ  را بااه چااال  هاااموافقیناای  پیلاانهادها و م اارح کاارد  و هر

                                                                                                                               
1. Ben Cardin 

2. Richard Blumenthal 
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ی باه اوباماا اناماهدر  2و روژب 1. رهبرا  روابط خارجی مالس نراژندگا ، انگلدندیکلیم

باه چااش رساید، باه  3اسرائیلی به نا  جروزالم پست کارمحافظهکه ابتدا در ژک روزنامه 

بیا   هاآ بودند.  مررانهیسختگا  مذاکرا  دنبال امرال فلارهای بیلتر بر دولت برای انا

کردند که چه چیبی را به منوا  حداقل هراژط قابل قبول بارای اژا  ماذاکرا  در نظار 

 ی گذاهته هود.رأنهاژی در کنگر  به  و خواستار آ  هدند که محصول اندگرفته

رهای گیدر رسانه بر روژدادها و دسات طلبجنگدر روش دو ، بیلتر مررکب منتقدا  

و به طاور  هدیمنقض حقوق بلر محسوب  هاآ صور  گرفته در اژرا  بود که به نظر 

ال سارزن  و روحانی را به منوا  مامل اصلی در ارمکاب اژ  امر جرهورسیرئی اه ژو

ب نیست. اژ  مررکا روانهیمکه آقای اوباما اهتبا  نکنید، روحانی فردی  نرودیمچنی  بیا  

ژاک  اژارا  باه معناای جرهاورسیرئرا  و هدف قارار داد  خااص بر مسائل داخلی اژ

   آمرژکاادر چلرا  مارد جرهورسیرئکرد   امتباریباسترامهی بود  است که هدف آ  

ظار ندر  5+1است، زژرا او چهر  مرومی دژپلراسی اژرا  و پیلبرد مذاکرا  کلاورهای 

ه اسارائیل بود. مقاماا  کابینا . اسرائیل هرینی  در اژ  دور  بیکار ننلستههودیمگرفته 

نسابت  رانهیگسختبه واهنگت  فرستادند ما برای امخاذ ژک روژکرد  وژآوملهیامی را از 

ه ا دولات بابابه اژرا  یبی کند. نتانیاهو در طول سخنرانی خود در سازما  ملل، اژرا  را 

و ژاا  قابلیاتاص الح اسالمی دام  مقاژسه کرد و خواستار اژ  هد که اژرا  از هرگونه 

ود باا ی محرو  براند. او هرینی  اژا  پیاا  را در دژادار خااهستهی سازیغنماهیبا  

 کرار کرد.می خود هنگا  حضور در آمرژکا ارسانهاوباما و مور گسترد   جرهورسیرئ

ی مندرو هاگرو اهار  هد، دیژل اثربخلی سازمانی آژپک و دژگر  قبالًکه  طورهرا  

ی ماالی، قابلیات ساازمانی، هااکرکی آورجراع. قابلیت باهدیمبسیار  طرفدار اسرائیل

و نئاو  هاساتیونیصهجرعیت قوی و مدنی فعال ژهودژا  آمرژکاژی، امحادی معناادار باا 

. ژکای دژگار از دیژال مهام باهاندیممسیحی چندژ  مورد از اژ  دیژال  کارا محافظه

ی امن قاهی هااساتیسدر ماورد  مد  وجود مخالفات مهام در واهانگت  هاآ موفقیت 

. با اژ  حال در اژا  (Mearsheimer,Walt, 2009: 141-152) باهدیماژای  متحد  

                                                           
1. Engel 

2. Royce 

3. Jerusalem 



20 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ    موس

  نهمب ست و 

 1397 پای ز

 

وارد ژک زورآزماژی هود. اژ  زورآزمااژی باا  ستژبایممورد، یبی آژپک برای اولی  بار 

 بود. تژاستریجبه نا   دستگا  یبی قدرمرند دژگری

 

 5+1ی ایران و اهستهر مذاکرات و نقش آن د تیاستریج. 2-2

ژک گرو  ذژنفع جدژد طرفدار اسرائیل است کاه بواسا ه ساازوکار جاذب  تژاستریج

واوه ی خارج از جرژا  اصلی آژپک و با امخاذ روژکرد انتقادی در خصاوص موهاگرو 

ژی هاا ساازمقادر بود  است ماا باا  تژاستریج. دژنرایماسرائیل اژ  طرفداری را معنی 

-یهاودژ ی مارب و مسالرا ،هااگرو ی مسایحی، هاگرو ی لیبرال ذژنفع، هاگرو  مثل

. در هار ژاک از اژا  ارمباب برقرار کناد آموزا دان ی هاگرو و  مرجوا ی هاژیکاژآمر

 لهمساأی آمرژکااژی کاه باه هاایهوداژ  پتانسیل را دارد ما بارای ژ تژاستریجس وح، 

وساط در ماورد اسارائیل م هااآ کاه نگاا   کننادیمهستند ژا احساا   موجهیباسرائیل 

کند. در  ، بعنوا  ژک واس ه مرلهودینری جرژا  اصلی ژهودی مثل آژپک ابراز هاگرو 

رساری  ، چراکاه موقعیاتکنادیمآژپک به ندر  از اسرائیل در مالء ما  انتقااد  کهیحال

ر دزماا  اژاااد  از تژاساتریجآژپک حراژت از منافع و اقداما  دولت اسرائیل اسات، 

لتاق باه انتقااد مصلح، خود را -اراسرائیل طرفد-و با هعار امالمی طرفدار 2008آورژل 

 .(Duhovny, 2011)از اسرائیل نلا  داد  است 

اهاتیاق آ   کندیمی دژگر متراژب هاگرو که آ  را از  تژاستریجهوژت  مرد بخ  

ه . از آناااژی کا(Traub, 2009)به نقد کرد  و مخالفت کرد  با دولت اسارائیل اسات 

ناوا  ژاک مراژل به انتقاد از اسرائیل دارد، اژ  گرو  مالش کرد  است ماا بع تژاستریج

گارو   ژی مثل آژپاک مثبیات و بعناوا  ژاکهاگرو وزنه معادل موقعیت خود را در کنار 

از  ،تژاساتریج کارمحافظاهاصلی هود. هوژت کرتر  مؤثرر اسرائیل بازژگ-لیبرال طرفدار

، موافقات باا الرقاد تیبی گذاراهاتراکژی مانناد هااتیموقعاهتیاق آ  به حراژت از 

لاهود و حراژت از طرح دو دولت اسرائیلی و فلس ینی م هایسازههرکمتوقف نرود  

. هرچنااد بساایاری از افااراد در داخاال جامعااه Lewis, 2009) (Landler andاساات 

-یر طرفدارغانتقاد و حتی به آ  امها  گرو   تژراستیجژهودی آمرژکاژی به  افتهژسازما 

 .(Rosenberg, 2009)اسرائیل وارد ساختند 
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 ی ایراناهسته مسألهو  تیاستریج. 2-2-1

ی از اژ  اهیانیببا انتلار  تژاستریجو امحادژه اروپا،  5+1ی اژرا  و اهستهپس از موافق  

اوباما، وزژر امور خارجه  جرهورسیرئبه  ما موافق استقبال نرود. در اژ  بیانیه آمد  است:

ی هاایریگیپ؛ مژیگاویمبه خاطر صبر و پلتکار اژلا  مبرژک  5+1کری و دژگر امضای 

ی داهاته بیآمتیاموفقبود که سبب گردژد اژ  مذاکرا  سخت، چنی  نتاژ   هاآ مسترر 

مضارینی بار  از کنگر  خواست که از اژ  موافاق بعناوا  تژاستریجباهد. مالو  بر آ ، 

ی موسط اژرا  حراژت کرد  و هلدار دادند کاه آ  را از بایم اهستهمد  گسترش سالح 

 Jerusalem)رد نکناد  "یالرللا یبی هاامژمحرمواقب محترل ساقوب دژپلراسای و "

Post, 2015). 

 یاهساتهی در حراژت از اوباماا در قارارداد اموجهی مالی قابل هاکرک تژاستریج

میلیو  دیر صارف اژاااد کرپینای در  5.5نرود، اژ  گرو  حدود  1اژرا  موسو  به برجا 

کرپینی  تژاستریجحراژت از اوباما در اژ  موافق در کنگر  کرد. در زما  انتخابا  سنا، 

ملی در حراژت از نامبدهای موافق قرارداد امری اژرا  آغاز نرود. در موجیه اژا  کرپای ، 

مغییر معادی  سیاسای در  تژاستریجت اژ  گرو  امال  کرد که هدف ب  امی رئیس وق

و  هااساتیس، دژپلراسای موافاق باا اژارا  کراک هااژانی باه باهادیمبرخورد با اژارا  

 کهیحال. در (Kornbluh, 2016)که سود هرگا  را به دنبال دارد  کندیمژی هایملخط

برای برای الغای برجاا ، حادود صاد ی مسترر خود هامالش، آژپک در راستای زما هم

را در واهانگت   هادندیمهبار نفر از طرفدارا  خود که از امضای بسیار قوی محسوب 

ما از طرژق اژریل و ژاا ملفا ، نراژنادگا   هدیمخواسته ها آ ی سی گردهم آورد و از د

 .(Haaretz, 2015)کنگر  و قانونگذارا  را مرغیب به رد برجا  در کنگر  نراژند 

ی منفی کنگر  باه اژا  قارارداد، رأاوباما امال  کرد  بود که در صور   جرهورسیرئ

وی مرل کنگر  را ومو خواهد کرد. هرچند اگر مخالفی  اژ  قرارداد در کنگار  قاادر باه 

. ساراناا  هادیم 2اثریب جرهورسیرئسو  از اکثرژت کنگر  باهند، وموی -ی دورأجلب 

بارای الغاای اژا   خواهاا یجرهوری هامالشبه  تژاستریجی سنا با کرک هادمکرا 

                                                           
1. JCPOA (join comprehensive plan of action) 

2. Over ride 
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ی اژارا ، اهساتهقارارداد  1قرارداد پاژا  دادند. پس از مناظر  فراوا  بر سر ق عنامه الغاای

طباق . (Iran Primier, 2015)ی مانع مصوژب اژ  ق عنامه هادند رأ 58با  هادموکرا 

، که هاکه برخالف معاهد  هودیمب محسوقوانی  آمرژکا، برجا  نومی از موافق اجراژی 

 گوناهچیههای اجراژی معراویً نیااز باه دارند، موافق و  سناس-برای مأژید نیاز به رأی دو

  مأژید کنگر  ندارند. 

 

 منندز-و قانون کرک تیاستریجالف( 

قاانو   ی هنگامی که کنگر  درگیر مصاوژباهستهپس از موافق ژنو و در ادامه مذاکرا  

ژ  گرو  با اژا  قاانو  ای ملیه آ  نرود. گرییبهروه به  تژاستریجندز بود، من -کرک

مخالفت کرد  و معتقد بود که مصاوژب آ  مانناد مصاوژب محرژرای دژگار ملیاه اژارا  

ثی خواهد ی دژپلرامیک گذهته را خنهامالش، در واقع مصوژب اژ  قانو  مرامی باهدیم

 ود آورد  غیر مرک  برای موافق نهاژی را به وجاو نرود. مالو  بر آ ، اژ  قانو  هراژ ی

اسای هکسات اگار دژپلر"ی اژارا  خواهاد هاد. اهساتهی بر برنامه الرلل یبمانع کنترل 

رکا  اسات ی را بپذژرژم و ژاا ماهستهبخورد، ژا باژد جنگ هود و ژا اژرا  دارای سالح 

 هامالشاا  اهار  هد  سران نیب قبالً. هرانگونه که (J street, 2014) "امفاق افتد هر دو

را  ی فراوا  اژ  گرو  ور  مقوژت مقاومت هدژد از سوی رهبرا  دموکهایگرییبو 

 دژد.از اژ  یژحه گر هادموکرا ی هاتژحرامنار به سلب  تاًژنهاو کاخ سفید 

هرینا  با هعار امالمی حراژات از اسارائیل باه مخالفات باا  تژاستریجدر حالی  

و مراکب امنیتی اسرائیل در اژای  متحاد  از  هافیطمرا   باًژمقرکه  پرداختیم هامژمحر

. کردنادیمی باا اژارا  حراژات اهستهو اقداما  برای متوقف کرد  مذاکرا   هامژمحر

ی اهساتهکه اقدا  نظاامی ملیاه ماسیساا   کندیمهرینی  اذما   تژاستریج تژساوب

با هکست مواجه هود؛ گبژنه نظامی مصاریری  هامژمحراژرا  غیرمرک  است، حتی اگر 

کلور را به اژا   قانونی که که از مصوژب هر نوه مژاخواستهبسیار بد است؛ ما از کنگر  

جلوگیری کند؛ ما به هد  مخالف هر نوه قانونی  دهدیممسیر ژعنی گبژنه نظامی سوق 

                                                           
1. Resolution of disapproval 
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 J Street’s)  اسات استفاد  از نیاروی نظاامی ملیاه اژارا سازنهیزمهستیم که ملوق و 

website posting, 2014). 

ی اژرا  بر مبنای اژنکه طرفدارا  یژحه هامژمحردر مخالفت با  تژاستریجی گرییب

. بنا باه اذماا  ژکای از کارمنادا  گرفتیماناا   باهندیممحرژم اژرا ، طرفدارا  جنگ 

د را در جهات مراا  ماالش خاو تژاساتریجمننادز، -ارهد سنا در جرژا  یژحه کارک

 ,Kredo)ی اژرا  بکاار بسات و از های  ناوه یبای فروگاذار نکارد هامژمحرمضعیف 

با انتلار چندژ  بیانیه که بعدها از ساژت  تژاستریج. در اژ  هنگا ، وب ساژت (2013

. (NGO Monitor’s, 2013)کاارد  هااامژمحربرداهااته هااد، هااروه بااه مخالفاات بااا 

باه اژارا   هاامژمحرالتیرامو  معیی  هد  برای امرال هرینی  به صراحت از  تژاستریج

کنگار  چنای   خواهاا یجرهور، ژکای از 1وست آل . ) ,2009Kampeas(مخالف کرد 

ی کنگر  جلوی او هاسال در ژکی از  تژاستریج، امضای 2013که در سال  کندیمبیا  

 .(Bendery, 2013)را گرفتند و از او خواستند که از مذاکرا  حراژت کند 

ی در اهساتهنندز موسو  به یژحه اژرا  ماری از سالح م-ی کرکهامژمحردر جرژا  

از  ی امراال کارد. هادفاگسترد ملیه مصوژب اژ  یژحه یبی  تژاستریج، 2013سال 

ح هساتهای ی ماز  برای برچید  به اص الح برنامه مولید سالهامژمحراژ  یژحه افباژ  

روز  بارای ماذاکرا   240محادودژتی . اژ  یژحاه (Beth Shalom, 2014)اژرا  بود 

ابی به . برای دستیهدیمروز   30روز  و دو دور   180که هامل ژک دور   کردیممعیی  

ژاادی را درباار  اوباما باژد مسائل ز جرهورسیرئی اهستهاژ  سه مهلت دربار  مذاکرا  

 کاردیم دژیامأآمرژکاا باژاد  هاورجرسیرئ. از جرلاه اژنکاه کاردیم دژیمأروژکرد اژرا  

قادا  ای اژرا  به هکلی فعال و باا حسا  نیات اداماه دارد، اژارا  هایچ اهستهمذاکرا  

ساتیک مرورژستی در اژ  زما  ملیه آمرژکا اناا  نداد  است، هرینی  اژارا  موهاک بال

دژگار  به هاکل خودکاار باار هامژمحرروز  هره  240آزماژ  نکرد  است. بعد از دور  

ته سازما  به گف. بنا کردیم. آژپک به هد  از اژ  یژحه حراژت هدیمملیه اژرا  امرال 

در سنا  تژاستریجحامی، به خاطر یبی گسترد   59ژهودژا  آمرژکا، اژ  یژحه با وجود 

 .(Klein, etal, 2018) هدمتوقف 

                                                           
1. Allen West 
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د. در اداماه از آغااز نراو هارساانهملیه اژ  یژحه مبلیغا  فراوانی را در  تژاستریج

ژی را مهیاه و امضاا کنناد و باه اژا  صاور  باا هاناماهامضای خود خواست ما مقاواا 

امال  کارد  تژاستریج سنامورها مرا  گرفته و خواستار مد  مصوژب اژ  یژحه هوند.

غیارمرک   اساساًپروسه دژپلراسی بود  و اژااد کنند  هروب  کنند بژمخرکه اژ  یژحه 

 1حامیاا  و طراحاا  اژا  یژحاه را جناگ طلاب تژاستریج. باهدیمژی برای موافق نها

باه هرارا   تژاساتریج. حامیا  اژ  یژحه امتقاد داهاتند کاه (J Street, 2013)خواند 

دولت اوباما از آ  جهت مخالف اژ  یژحه بود  است که دولت به طور محرمانه با اژارا  

ژرا  دست نخورد  بااقی براناد و کاه اژا  ی ااهستهی هاساختموافق کرد  بود که زژر 

خود بازرسی از ماهیبا  امال  نلد  را سخت و زمینه را برای برای دسترسی اژارا  باه 

نلانال جورناال در خصاوص  .(Klein, etal, 2018) نراودیمی آساا  اهساتهساالح 

منناادز -ی کاارکهااامژمحردر مرانعاات از مصااوژب یژحااه  تژاسااتریجموفقیاات یباای 

ی اژرا  هرانند وزنه معاادلی در اهستهی هامژمحر مسألهدر  تژاستریج: ظهور سدژنویم

 .(Sorcher, 2014)مواجهه با آژپک مرل کرد  است 
 

 یاهسته مسألهو سایر اقدامات در رابطه با  تیاستریجب( 

ی هاد  بژربرناماهی مرومی و هایسخنرانمالش نرود ما از  تژاستریجدر اقدامی دژگر 

در خصاوص نیاا   نتانیاهوو هرینی   2ا  برجسته آمرژکا از جرله فرماندار پلی دولتررد

و نیااز باه حرکتای مساتحکم بارای متوقاف سااخت  اژارا   3ی اژرا کلنسلبه اص الح 

ی را برای ماد  اوقفهمالش بی  تژاستریج. (Klein, etal, 2018)مرانعت بعرل آورد 

 J) هاد ماا از حضاور او جلاوگیری نراژاددمو  از پلی  اناا  داد و ساراناا  موفاق 

Street, 2008).   ی محسوب االعاد فوقکه زما   2015در اقدا  ملابه دژگری، در مار

از سخنرانی  تژاستریجبود،  هد ژینهای با اژرا  در هرف اهستهچراکه قرارداد  هدیم

وگیری از برای جلا مرمحکمنتانیاهو دربار  هلدار در خصوص ورور  مصوژب قوانی  

ساخنگوی  4جاا  باوهنر تژاستریجی گرییبی هد  اژرا  مرانعت نرود. در اثر اهسته

                                                           
1. Warmonger 

2. Governor Palin 

3. Iran’s Genocidal Ambitions 

4. John Boehner 
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خانه نراژندگا  زما  سخنرانی نتانیاهو را به بعد از انتخاباا  در اسارائیل  خوا یجرهور

 ی اژرا  منعقاد هاد  باوداهستهموکول کرد، زمانی که دژگر خیلی دژر هد  بود و موافق 

(Klein, etal, 2018)  بارای معوژاق ساخنرانی نتانیااهو در  تژاساتریج. آژپک، کرپی

 .) ,2015Sokol(معبیر کرد  "1بیانگنفر و  انهژجوفتنه"کنگر  را 

در مخالفت با هرگونه گبژناه نظاامی روی میاب در خصاوص  تژاستریجهرینی ، 

برد برنامه در پیل تژاستریجی کلیدی هایاسترامهی نرود. ژکی از گرییباژرا  اقدا  به 

ت. خود، بواس ه اذما  به خ رناک بود  نظارا  کارهناساا  امنیتای اسارائیل باود  اسا

اسارائیل  وبارها گفته است که بسیاری از کارکنا  امنیتی و اطالمامی آمرژکا  تژاستریج

 یاهستهولید سالح در منع اژرا  به م منهانهمعتقد هستند که هرگونه حرله نظامی به اژرا  

ی نیاب اهساتهی اژارا  باه ساالح ابژدسات کنند عژمسارمحکو  به هکست است، بلکاه 

کاه  ی دولات اوبامااریگموواعی حتی با ریگمووع. اژ  (Klein, etal, 2018) باهدیم

 .(Dershowitz, 2015) باهدیمگبژنه نظامی را از روی میب حذف نکرد  بود، متفاو  

ض و آژپاک از حیا تژاساتریجی دو یبای هامفاو و  هاهباهتجدول زژر به بیا  

 .ی اژرا  پرداخته استاهستهنظری، روژکردی و مرلکردی بوژه  در قبال موووه 

 

 و آژپک تژاستریجمقاژسه 

 آژپک تژاستریج

 

 یبی                 

 مختصا 

بنیانگذارا  و هروه  2008جرمی ب  امی، آورژل  1953در سال   ،اژباک کن

 یفعالیت رسر

و  ریمأثمیبا   یبی گرو موثرمرژ   یبی گرو فراگیرمرژ  

 فراگیری

 مکانیب  اثرگذاری از طرژق یبی با کنگر  از طرژق یبی با کنگر 

ی آمرژکا هااستیسماثیرگذاری بر 

در ارمباب با اسرائیل، خاورمیانه و 

 اژرا 

ی هااستیسماثیرگذاری بر 

آمرژکا در ارمباب با اسرائیل، 

 میانه و اژرا خاور

 دامنه اثرگذاری

                                                           
1. “inflammatory and repugnant” 
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ی خارج ژا بیبار از آژپک هاگرو 

ی لیبرال ذژنفع، هاگرو هامل 

ی مرب هاگرو ی مسیحی، هاگرو 

ی هاژیکاژآمر-یهودو مسلرا ، ژ

 مرجوا 

جامعه ژهودژا  آمرژکاژی 

 بوژه  افراد متنفذ، افتهژسازما 

، سنامورها و هاتیهخص

ب نراژندگا  ارهد کنگر  و نی

 در قو  مارژه مؤثرافراد 

 مررکب اصلی

اژااد هوژتی مستقل در برابر آژپک 

 و اژااد وزنه معادل در برابر آ 

نرود  سیاست  راستاهم

ی هاگرو آمرژکا با سیاست 

 راست مندرو در اسرائیل

 اهداف اصلی

حراژت از از طرژق دژپلراسی و 

 هاژیکاژآمررهبری دژپلرامیک 

گ، مهاجری، مهدژد به جن

 هاآ محرژم و مانند 

 روش مرل

ی لیبرال و معتدل )حراژت هاگرو 

 (هابرالیلاز اسراژیل در اردوگا  

ی رادژکالی و هاگرو 

ی )حراژت از راستدست

اسراژیل در اردوگا  

 (کارا محافظه

 طیف سیاسی

 مراژل به انتقاد از اسرائیل با هعار

 حراژت از اسرائیل حراژت از صلح

از  انبهجهرهحراژت 

 رغمیملی اسرائیلی هااستیس

مظاهر به هعار حراژت از 

 دژپلراسی

در خصوص 

 اسرائیل

، الرقد تیبی گذاراهتراک

موافقت با متوقف نرود  

و حراژت از طرح  هایسازههرک

 دو دولت

بعنوا  پاژتخت  الرقد تیب

اسرائیل، حراژت از ادامه 

و حراژت از  هایسازههرک

 طرح دولت ژهود

 مسألهخصوص  در

 فلس ی 

از اوباما در مذاکرا   حراژت

در چارچوب  5+1ی اژرا  و اهسته

روژکرد مولید هوژت مستقل و 

 اژااد موازنه در برابر آژپک از طرژق

ی و اهیحاهی هاگرو جذب 

خارج از آژپک و فلار  طلبصلح

 بر کنگر 

ی اژرا  اهستهموووه 

مهدژدی برای صلح و امنیت 

لار بر اژرا  ی؛ فالرلل یب

بواس ه محرژم؛ مالش جهت 

کلاند  مذاکرا   بستب به 

 دارخدههکنگر  و نیب از طرژق 

کرد  چهر  مرومی دژپلراسی 

 با اژرا 

 مسألهدر خصوص 

 ی اژرا اهسته

 منبع: نگارندگا 
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 یریگجهینت

ای سا ح باه نقا  متغیرها ماؤثری بخلاتیماملی نئوکالسیک به جهت گرائواقعنظرژه 

تاری از ی به سیاست خارجی آمرژکاا، فهام بهدههکلدر ی یبی هاگرو از جرله داخل 

ی اسارائیل یبا، هااییباژ    ژمرمهم. ژکی از دهدیمسیاست خارجی اژ  کلور بدست 

ارد ی اسارائیلی در اژاای  متحاد  حتای در ماویبا مد یطوینسابقه  در آمرژکا است.

ل ل مرد  در معرژف سیاست آمرژکا در قبامسائل سیاست خارجی و امنیت ملی ژک مام

را  ماذاک مساألهچاللای بارای دولات اوباماا در  مسأله، چنانیه اژ  باهدیمخاورمیانه 

ا  اصالی آ  ی، اسرائیل و یبی جرژاهستهی با اژرا  بود  است. در طول مذاکرا  اهسته

رای باهانگت  را آژپک نگرا  آ  بودند که ابتکار دژپلرامیک اژاای  متحاد ، معهادا  وا

ه موووه ک پرداخت  به هکاژا  اسرائیل در قبال اژرا  مالژم کند، هرینی  نگرانی از اژ 

 ئیل را به حاهایهژی جدژد بی  اژرا  و آمرژکا، اسرازدامن ی، ژک اهستهفرامر از پروند  

 را  خاود ی و پی  و بعد از آ  اژ  یبی هریناا  باهاهستهبراند. لذا در طول مذاکرا  

 .است داد ی دژپلرامیک ادامه هامالشژی برای مضعیف هاروشبرای پیدا کرد  

 آژپک حی  مذاکرا ، مالش زژادی نرود ما ماذاکرا  را باا قاوانی  م ارح هاد  در

ی هااساتدیلکنگر  از رژل خارج سازند و ژا وارد هر مالهی جهت باه کرسای نلااند  

 ازهااین یپ را  بوژه  از طرژق افباژ  معدادخود در مخالفت با هرگونه موافق نهاژی با اژ

ط قابال برای موافق نهاژی هود، با اژ  استدیل که چه چیبی را محت منوا  حداقل هراژ

هاته ی گذارأو محصول نهاژی نیاب در کنگار  باه  گرفتهقبول برای اژ  مذاکرا  در نظر 

برای مهرا  قابال  مواندینراز آ  موارد  کژچیه باًژمقرهود. البته از پی  ملخص بود که 

کارد  چهار   دارخدهاهدر معقیب استرامهی دومی، خواستار  هاگرو قبول باهد. لذا اژ  

 روحانی هدند. جرهورسیرئمرومی دژپلراسی با اژرا  در غرب و 

ی، باا اهستهی خود جهت به هکست کلاند  مذاکرا  هامالشگرو  یبی آژپک در 

و سااژر  تژاساتریجباه ناا   خاوا یمترقژاک گارو  ی از ساوی اساابقهیبی هاچال 

باه حراقات  د ژازژدساتدرک جدژدی بارای در ظاهر که  هودیمماثیرگذارانی مواجه 

ق ع روابط دژپلرامیک  هاسالجنگ و مراژل به منظیم مادد راب ه آمرژکا با اژرا  پس از 

در  افتهژساازما ژی گفت که جامعه ژهودی آمرژکاا موا ینرگرچه هنوز با ق عیت  دارند.
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و ژاا آنکاه  ندیبیمخلنود است و آ  را در امتداد خود  تژاستریجقالب آژپک از وجود 

اظهار داهات از آنااا کاه  موا یم، پنداردیمآ  را بیلتر بعنوا  رقیب و ژا مخالف خود 

نق  خود را میا  دو طیف لیبرال و طرفادار اصاالحا  اساسای افراطای و  تژاستریج

و  گرموازنهافراطی معرژف کرد  و در چارچوب اژااد نیروی  کارمحافظهصلی و جرژا  ا

ی خارج ژا بیبار از آژپک باود  اسات، گروهاجذب  دنبالبههوژت مستقل در برابر آژپک 

ی اژرا  در قیا  با جرژا  اصلی آژپک، با حراژت از اوباماا در اهسته مسألهدر  کمدست

 ، روژکرد متفاومی امخاذ نرود.هامژمحرمرال و مداو  روند دژپلرامیک و مخالفت با ا

  متحاد اژاای  اختالف مووع اژ  دو یبی با روی کار آمد  مرامپ و امال  خروج

 گراراسات یهاگرو  مرامپ از آژپک و دژگر اژرا  ادامه ژافت. یاهسته قرارداد از آمرژکا

 ناماهوافقتم اژا  از را که تژاستریجاز جرله  گراچپ یهاسازما ساژر  و کرد ستاژ 

 پ حراژاتی از مصاریم مرامااهیانیبمحکو  نرود. آژپک نیب با انتلار  ،کردندیم حراژت

عاژاب م باه موجاه کرد. اژ  یبی قبل از خروج آمرژکا از برجا  امال  کارد  باود کاه باا

 اژا  باه سایدگیر بارای یالرلل یب جامعه مواناژی مد  و اژرا  با 2015 یاهسته معاهد 

ر سوی د. در هری  راب ه و باهدیمبهترژ  مصریم برای مرامپ، خروج از برجا   معاژب،

 حرلاه ناماهخروج مراماپ از اژا  موافقت ی به مصریماهیانیببا انتلار  تژاستریجمقابل، 

ژی دانست که آمرژکاا هامالشمرامی  رد مرامپ را جرهورسیرئ مصریم سازما  اژ . کرد

 مدامی با هرینی  تژاستریج .اندهد موافقی متحرل  صول به چنی و متحدان  برای ح

، جرهورسیرئ یپروایب حرکت که اژ  داد هلدار مراق در آمرژکا خورد  هکست جنگ

 چهاار باًژمقر که ، کلوریدهدیم قرار اژرا  ملیه جنگ گبژنه انتخاب مسیر در آمرژکا را

 یمبرابر مراق است. اژا  گارو  مصار مراق مساحت دارد و جرعیت آ  بی  از دو برابر

 ژارا مارژخی و سابب انابوای آمرژکاا و ناه ا اهتبا  ژک را خروج از برجا  برای مرامپ

 .(Haaretz, 2018)دانست 
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