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  چکیده
سـبب شـده اسـت کـه      امریکـا ساختار سیاسی غیرمتمرکـز و توزیـع شـده    

سیاسی در  گیري تصمیمي بسیاري بتوانند روند پیچیده ها و تشکل ها جریان
با آنکه یهودیان تنها حـدود سـه درصـد    . این کشور را تحت تأثیر قرار دهند

قلیـت  ین اتـر  به تأثیرگـذار  اند دهند اما توانسته میرا تشکیل  امریکاجمعیت 
مجموعـه   امریکـا یهودیـان  . تبـدیل شـوند   امریکـا قومی در ساختار قـدرت  

ي مختلف را براي تأثیرگذاري بر سیاسـت خـارجی   ها چشمگیري از سازمان
کـه در ایـن میـان نقـش کمیتـه امـور عمـومی         انـد  بـه وجـود آورده   امریکا
ر بسـیا  امریکـا به عنوان قدرتمندترین سازمان یهودي  )آپیک( اسرائیل امریکا

و هماهنگ کردن فعالیـت   ریزي برنامهباشد، سازمانی که مسئول  میشاخص 
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را بـر عهـده دارد و نقـش اساسـی را در     
در عصـر  . کنـد  مـی با منافع صهیونیسـم ایفـا   
اري براي تأثیرگـذ  امریکا

ي قدرت اول دنیاي کنـونی در مسـائل مربـوط بـه اسـرائیل و      
درصـدد  پـژوهش حاضـر   

، آیپـک و  امریکااست، ضمن ارائه نمایی اجمالی از دالیل قدرت یهودیان در 
   .مورد بحث و بررسی قرار دهد
 .، اسرائیل، البی یهود، سیاست خارجی

را بـر عهـده دارد و نقـش اساسـی را در      امریکـا ي یهـودي  هـا  اکثر سـازمان 
با منافع صهیونیسـم ایفـا    امریکاي ها هماهنگی سیاست

امریکادر  ها حاضر این سازمان مهمترین ابزار صهیونیست
ي قدرت اول دنیاي کنـونی در مسـائل مربـوط بـه اسـرائیل و      ها بر سیاست
پـژوهش حاضـر   . باشـد  می، جهان، خاورمیانه ین منطقهتر پرمناقشه

است، ضمن ارائه نمایی اجمالی از دالیل قدرت یهودیان در 
مورد بحث و بررسی قرار دهد امریکا اي آن را بر سیاست خاورمیانه تأثیر
، اسرائیل، البی یهود، سیاست خارجیامریکاآیپک، : هاي کلیدي واژه
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 يکـه آن را از روابـط عـاد    و اسـرائیل 
 يدو کشـور ورا  نیاست که ب

 امریکا افتهیسازمان  انیهودیروابط جامعه 
و  آورد مـی فراهم  لیاسرائ ي

 یبـدان شـکل قـانون    شـوند، 
گروه فشار اسرائیل به عنوان مخففی سـاده  

شود که براي شـکل دادن   مییی به کار برده 
قسـمت  . کننـد  میدر راستاي طرفداري از اسرائیل فعالیت 

ـ    د سیاسـت  دهنـد کـه معتقدن
 :1387میرشـایمر و والـت،   ( 

ین سازمان یهـودي اسـت کـه طـی سـالیان      
متمادي از طریق تماسها و ارتباطات سازنده با اعضاء کنگره، سـنا و سـایر کانونهـا و    

 گیـري  شـکل و ترفندهاي مختلـف بـه   
. )مقدمه متـرجم  9 :1389 شون بام،

در بیان قدرت آیپک ذکر این نکته حائز اهمیت است که در نظرسـنجی انجـام شـده    
از اعضاي کنگره و کـادر اداري آنهـا در مـورد    
ي فشار در واشنگتن، آیپک پس از انجمن بازنشستگان 

1387: 149 .(  
                                                                
1. Fortune 
2. American Association of Retired Persons

  

  مقدمه
ـ و رابطه در يدیاز عوامل کل یکی و اسـرائیل  امریکـا  ژهی

است که ب يا و قدرتمندانه یاسیس  روابط سازنده سازد، می زیمتما
روابط جامعه  نیدر کانون ا. وجود دارد یدولت يوندهایپ

يرا برا یمال يها کمک ریقرار دارد که اعتبارات الزم و سا
شـوند،  مـی  تیهدا لیگروه فشار اسرائ يکنگره و سنا که از سو

گروه فشار اسرائیل به عنوان مخففی سـاده  . )مترجم مقدمه، 1389 شون بام،( ددهن می
یی به کار برده ها براي ائتالف آزاد از اشخاص و سازمان

در راستاي طرفداري از اسرائیل فعالیت  امریکابه سیاست خارجی 
ـ    مـی اعظم این گروه فشار را سازمانهاي یهودي تشکیل  دهنـد کـه معتقدن

 باید در راستاي منافع اسرائیل پـیش رود  امریکاخارجی 

ین سازمان یهـودي اسـت کـه طـی سـالیان      تر آیپک مهمترین و سرشناس). 146-143
متمادي از طریق تماسها و ارتباطات سازنده با اعضاء کنگره، سـنا و سـایر کانونهـا و    

و ترفندهاي مختلـف بـه    ها بستن شیوهو به کار  امریکامراکز قدرت در 
شون بام،(ابتکارات قانونی به نفع اسرائیل اقدام کرده است 

در بیان قدرت آیپک ذکر این نکته حائز اهمیت است که در نظرسـنجی انجـام شـده    
از اعضاي کنگره و کـادر اداري آنهـا در مـورد     1997در سال  1توسط مجله فورچون

ي فشار در واشنگتن، آیپک پس از انجمن بازنشستگان ها فهرست قدرتمندترین گروه
1387میرشایمر و والت، (در رتبه دوم قرار گرفت  2امریکا

                         

American Association of Retired Persons 



 خـارجی  این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیپک چگونه سیاست
  دهد؟ می قرار تأثیر تحت خاورمیانه

آیپـک بـا    کـه  شود میگونه مطرح 
خـود نظیـر حمایـت هـاي مـالی از نامزدهـاي       

یکــی از  بــه کــرده ونفــوذ  امریکــا
 کشـور  ایـن  خـارجی  سیاسـت 

خـط   نیـی فشـار در تع  يهـا 
 اراتیـ و اخت گیـري  تصـمیم که قدرت 

شـده اسـت،    میو متنـوع تقسـ  
فعـال   کتحضـور و مشـار   ی
موسـوم   يهـا  نقش گروه انی
 ،امریکـا  یاسـ ینگ علـوم س فره
بـوده و   یو اهـداف مشـترک   

دولـت   يهـا  استیس الن وئو
ـ   اسـت کـه    کـردن یفشـار الب

بـه   یاست که توسط شخص 
ـ معطـوف بـه    سـاز شـکل    میتصـم  کی
پـس   ).33-83 :1385 ،ییطباطبا

فشـار   يها گروه تیدولت نسبت به جامعه، بر اهم
 نحـوه  نـه یبا داشـتن تخصـص خـاص در زم   

و مقـررات مربوطـه اطالعـات    
دارنـد و از   یربـط ارتبـاط شخصـ   

کدخـدایی و   و موسـوي (برخوردارنـد  
                                                                
1. Lester Milbrath 

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیپک چگونه سیاست
خاورمیانه و منطقه اسرائیل به مربوط مسائل در را امریکا

گونه مطرح  این پژوهش نیز در پاسخ به این سوال فرضیۀ
خـود نظیـر حمایـت هـاي مـالی از نامزدهـاي        خـاص  سیاسـی  ابزارهاي از استفاده

امریکــا انتخابــاتی توانســته اســت بــه مراکــز قــدرت در
سیاسـت  و سیاسـی  ساختار در فشار يها تأثیرگذارترین گروه

  .شود تبدیل

  ينظر چهارچوب. 1
هـا  هنقش گرو ،یاسیدر حوزه س تیاز مباحث پراهم یکی 

که قدرت  ییدر نظام ها. باشد می یخارج استیس یمش
و متنـوع تقسـ   متعـدد  يهـا  ينهادها و کـارگزار  نیب گذاري سیاست

یخـارج  اسـت یس فرایندتوانند در  یم يشتریب گرانیباز
یم نیا در ).81 :1389 ،يروزآبادیف یدهقان(داشته باشند 

فره فیبراساس تعر. فشار قابل توجه است يها به گروه
ـ ا يآن دارا ياست که اعضا یگروه فشار، گروه  هـا  دهی

ئواعمال نفوذ بر مس يرا به صورت فعاالنه برا ییها برنامه
ـ   يها گروه يها تیفعال نیتر از مهم یکی. دهند یانجام م فشـار الب

 یارتباط«: کند می فیگونه تعر نیرا اآن  1براث لیترملس
معطـوف بـه    یاز کس ابتیبه ن یاز شهروندان معمول ریغ
طباطبا(» بگذارد ریاو تاث میکه بر تصم دیام نیبه ا رد،یگ یم

دولت نسبت به جامعه، بر اهم شتریب فیاز جنگ سرد و با تضع
با داشـتن تخصـص خـاص در زم    ها وهرگ نیا ياعضا. افزوده شده است

و مقـررات مربوطـه اطالعـات     نیقـوان  تیبرخورد با موضوعات مورد نظر، از وضع
ربـط ارتبـاط شخصـ    يذ ان و مسـئوالن گذار قانونآنها با  .دارند یقیدق

برخوردارنـد   عیو ارتباطـات سـر   قهیبه دق قهیدق عاتاطال
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و هـر   سـت ین کسانیفشار  ي
فشـار   يهـا  گـروه  یاسـ یس ي
و نفوذ  ریثمربوط به خود، تأ 
 یمختلفـ  يها را از راه ودخ ي

اعمـال نفـوذ در    يمجلس، تـالش بـرا  
 یبـه طـور کلـ   . کننـد  مـی دنبـال  
) یاجتماع( یررسمیو غ) حکومت

فشـار   يهـا  گروه تیعدم موفق
ـ و بـه   زیـ و ن) یمنـابع مـال   ژهی
ـ در ا). 126-101 :1390  انیـ م نی

و در رأس آنهـا   يهـود یفشـار  
 .وجود دارد
، جـان  2پتـراس  مـز یج ،1ینـدل 

پررنـگ اسـت،    اربسی ها گروه
. اسـت  5یآنهـا، نـوام چامسـک   

 گذاري سیاستاست که  نیا 
ـ طرفـدار رژ   بـه   لیاسـرائ  می

 امریکا یخارج استیبر س پک
 یبه زبان فارسـ  نهیزم نیدر ا
اسـت کـه    یاز مطالعـات  يترجمـه ا 

 لیگروه فشار اسـرائ «توان از کتاب 
                                                                
1. Paul Findly  
3. John Mearsheimer  
5. Noam Chomsky 

يها گروه انیقدرت م عیتوز وهیش .)7-1390:38، شفیعی
ياز ابزار بـاز  يشتریکه بتواند بهتر و با مهارت ب یگروه

 در حوزه گذاري سیاستتواند بر روند  یاستفاده کند، م
يها فشار معموالً خواسته يها گروه. داشته باشد يشتریب

مجلس، تـالش بـرا   ندگانیبا نما کیارتباط نزد يهمچون برقرار
دنبـال   یقرار دادن افکار عموم ریو تحت تأث هیمجر يقوه
حکومت(یدر دو سطح رسم ي فشارها گروهگفت  توان می
عدم موفق ای تیموفق. کنند می غیخود تبل يمنافع و هدفها يبرا

بـه (آنها به منـابع قـدرت   یدسترس زانیبه م يادیز یبستگ
1390 آهویی،(دارد ) يرگذاریسطوح تأث(قدرت يها هیال

فشـار   يهـا  گـروه  يرگذاریتأث زانیم درباره ینظرات متفاوت
وجود دارد امریکا یخارج استیسبه  دهی جهتپک در یآ

نـدل یاز جملـه پـل ف   یاسـ یس انتحلیلگـر از  ياریبس
گروه نیباورند که نقش ا نیبر ا 4والت ونیو است 3مریرشایم

آنهـا، نـوام چامسـک    نینظرات مخالفند که مشهورتر نیبا ا زین گرید یبرخ
 دهنده مورد نشان نیانجام شده در ا قاتیاز تحق ياریبس

 یالب يها بر اساس خواسته انهیدر خاورم امریکا یخارج
  .است پکیخصوص آ

  قیتحق نهیشیپ. 2
پکیآ هاو در رأس آن يهودي فشار یها گروه ریتأث تیاهم
در ا یوجود، آثار قابل توجه نیبا ا ست،ین دهیپوش یکس بر
ترجمـه ا نیـز  از آثـار موجـود    ياریبس. نشده است فیتأل

  .حوزه انجام داده اند نیدر ا یپژوهشگران خارج
توان از کتاب  یم یآثار ترجمه شده به زبان فارس انیم در

                         
 2. James Petras 

 4. Stephen Walt 



-والت آن را به رشـته  ونیاست
ـ در ا سـندگان ینو .، که توسط رضا کامشاد ترجمه شده است  نی

 هودی یاند و الب دهیرا به چالش کش
. کننـد  یم یمعرف انهیدر خاورم

ـ   انـه، یدر خاورم هـا و   ینقـش الب
 یاسـت کـه توسـط ارسـالن قربـان     

ـ ا. برگردانـده شـده اسـت    کتـاب ضـمن    نی
 ینـ یشود، به نقـش آفر  میاتخاذ 

طرفـدار   گـروه فشـار  فشار مسـتقر در واشـنگتن، بـه خصـوص     
 يهـا  مقالـه  از. پرداختـه اسـت  

قـدرت   يهـا  خاسـتگاه « با عنـوان  
 يچهار خاستگاه قـدرت را بـرا  

ـ هودیجامعـه   انسـجام و  ( انی
ـ مقننـه و مجر   در  ،امریکـا  هی

و گـروه فشـار    یافکـار عمـوم  
 میبه قلم ابـراه » امریکاالملل در 
 مات، مواضـع و اقـدا  ها دگاه

 یامـور عمـوم   تـه یرسـد کـه کم  
ـ  امریکادر  ها و  ریثأاست که ت

 .کشور در قبال مسائل گوناگون دارد
 یملت و نهادها در مقابل الب: 

 لیاسرائ میندگان کنگره به رژ
ــ و  نیتــر ســازمان را مهــم نی

نفـوذ  «. کنـد  مـی  یمعرفـ  امریکـا 
ـ   نـه یدر زم يگـر   یقـدرت الب

در قبـال   امریکـا مواضـع خصـمانه   
                                                                
1. Janice J.Terry 

است و مریشارینام برد که جان م» امریکا یخارج استیو س
، که توسط رضا کامشاد ترجمه شده استاند درآورده ریتحر ي

را به چالش کش لیاز اسرائ امریکا همه جانبه تیحما لیکتاب دال
در خاورم امریکا یخارج استیس یاصل دهنده را جهت پکیو آ

در خاورم امریکـا  یخـارج  اسـت یس« گـر، یتوجـه د  اثر قابل
اسـت کـه توسـط ارسـالن قربـان      1يتـر  یجـ  سیجنـ به قلـم  » ذنفو يذ يها گروه

برگردانـده شـده اسـت    یبه زبان فارس مبریو رضا س نینش خیش
اتخاذ  امریکا یخارج استیکه در آن س ییروندها یمعرف

فشار مسـتقر در واشـنگتن، بـه خصـوص      يها و گروه ها یالب
ـ بـه ا  یدهدر شکل پکیو آ ستیونیصه پرداختـه اسـت   اسـت یس نی

با عنـوان   ییطباطبا یعلدیس يتوان از مقاله می زیشاخص ن
چهار خاستگاه قـدرت را بـرا   یکل يازاند چشم نام برد که در»  امریکادر  انیهودی
جامعـه   يهـا  یژگـ یمشخص کرده است کـه شـامل و   انیهودی

 يدر قـوا  قدرتمنـد ، حضور )یسطح نخبگ ،یسازمانده
افکـار عمـوم   اعقدرتمند اقن يبه عنوان بازو ها دست داشتن رسانه

الملل در  نیب سمیونیابزار صهآیپک، «. باشد می امریکا انیهودی
دگاهید یت که با بررساسدر این زمینه  يگریمقاله د یرسول

رسـد کـه کم   مـی  جهینت نیبه ا رانیا یاسالم يجمهور هیعل پکیآ
ها ستیونیابزار صه نیقدرتمندتر) پکیآ( لیاسرائ-امریکا

کشور در قبال مسائل گوناگون دارد نیا یو خارج یداخل استیبر س ینفوذ فراوان
: ندیگو میپرده سخن  یآنها ب«در کتاب  یندلیف پل

ندگان کنگره به رژینما یسرسپردگ يباال اریبس زانیم حیتوض با ،»لیاسرائ
ــا ،پــکیدر کنگــره، آ میــرژ نیــقدرتمنــد ا نــدهیو نما ی

امریکـا  اي انهیخاورم استیس نییعامل در تع نیقدرتمندتر
گـر یتراس کتاب مهـم د پ مزیبه قلم ج» امریکادر  لیاسرائ

مواضـع خصـمانه    حیضـمن تشـر   سـنده یاسـت کـه در آن نو   هودی
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را در  هـا  استیس نیو عراق، ا
ـ ا یمشـ  خـط  نیـی در تع پـک   نی
در کتـاب   زین پکیسازمان آ 

بـه   پـک، یاصـول آ  حیضمن تشـر 
 زانیـ توانـد بـر م   مـی بـا توجـه بـه آنهـا     

مـا در   دیتأکبا توجه به مطالب فوق، 
ـ حما ریـ نظ پـک   یمـال  يهـا  تی

هـر   يرگـذار یتأث يبرا امریکا

از همـان ابتـداي تاسـیس ایـن کشـور مـدافع آشـکار حاکمیـت         
داري  وزیـر خزانـه   2داران بودند تا جائی که الکسـاندر همیلتـون  

، اعتقاد داشت که قـدرت دولـت   
ین تـر   بـین  ین و روشـن تـر   باید به قدرت صاحبان پول متکی باشد زیرا آنـان مطمـئن  

 امریکاداري بر  حاکمیت سرمایه
ستفاده از ثروت و سـرمایه خـود، آرام   

ي متعدد ها با تأسیس سازمان 
با توجه به کثرت سـازمانهاي  

وي . دانـد  مـی  امریکـا هـاي   
ي ارتبـاطی، موسسـات   هـا  ، جوامـع و آژانـس  

لژهـاي  و ي فرهنگی و آموزشـی و مجـامع   
پـس از ایجـاد   ). 16: 1375اوبـرین،  

 ]نامشروع[یهودیان براي داشتن حاکمیت 
رغم جایگاه مقدس اسـرائیل بـراي   

                                                                
1. Isaiah L.kenen  
3. George Washington  

و عراق، ا رانیا مهوري اسالمیاز جمله ج انهیخاورم يکشورها
پـک یآ يهـا  از دخالت دانسته و سمیونیمنافع صه يراستا

 گذار انی، بن1کنن .ال ایاشع. استپرده برداشته  ها استیس
ضمن تشـر » در واشنگتن لیدوستان اسرائ: لیخط دفاع اسرائ«

بـا توجـه بـه آنهـا      پکیپرداخته است که آ ییراهکارها یبررس
با توجه به مطالب فوق، . دیافزایب امریکا یخارج استیبر س يرگذاریتأث

پـک یآ مورد استفاده یاسیس هايابزار ينوشتار بر رو نیا
امریکادر انتخابات با نظرات آنان همسو  يگسترده از نامزدها

 .باشد این کشور می اي انهیخاورم استیبر س شتریچه ب

 امریکانفوذ یهودیان در . 3
از همـان ابتـداي تاسـیس ایـن کشـور مـدافع آشـکار حاکمیـت          امریکـا دولتمردان 

داران بودند تا جائی که الکسـاندر همیلتـون   ثروتمندان و سرمایه
، اعتقاد داشت که قـدرت دولـت   امریکایس جمهور ئ، اولین ر3ولت جرج واشنگتند

باید به قدرت صاحبان پول متکی باشد زیرا آنـان مطمـئن  
حاکمیت سرمایه ).36: 1381زرشناس، (یان یک حکومت هستند محا

ستفاده از ثروت و سـرمایه خـود، آرام   هاي دقیق و با ا باعث شد که یهودیان با برنامه
 نفوذ کرده و امریکاگیري  آرام به مراکز قدرت و تصمیم

با توجه به کثرت سـازمانهاي   4لی او برین. ي این نفوذ را گسترش دهندیهودي دامنه
هـاي   ترین گـروه در میـان اقلیـت    یهودي آنها را سازمان یافته

، جوامـع و آژانـس  ، مراکـز مخصـوص جوانـان   هـا  کنیسه
ي فرهنگی و آموزشـی و مجـامع   ها گروه هاي مالی، کمک هکنند آوري جمع

اوبـرین،  (دانـد   می ها یی از این سازمانها برادري را نمونه
یهودیان براي داشتن حاکمیت  دیرینهیاي ؤر 1948رژیم اسراییل در سال 

رغم جایگاه مقدس اسـرائیل بـراي    بر سرزمین فلسطین به واقعیت تبدیل شد اما علی

                         
 2. Alexander Hamilton 

 4. Lee O’Brien 



به اورشلیم جدید و مرکـز ثـروت و قـدرت یهودیـان تبـدیل شـده       
اهمیت گسترش قـدرت یهودیـان   

. بلکـه بیشـتر اسـت    ،سـیس اسـرائیل نیسـت   
هاي  توانند به سیاست اند که می

  امـروزه ابعـاد سـیطره   ). 17-16
و در  امریکـا ها با در دسـت داشـتن اقتصـاد    

 امریکـا هاي گروهی این کشور به قدرتمندترین گـروه فشـار در   
اهمیت قدرت اقتصـادي و سـلطه بـر مطبوعـات در سـخنان خاخـام       

اگر طـال نخسـتین ابـزار    «:به عقیده وي 
نگـاري    تردید مطبوعـات و روزنامـه  

بـا اینکـه یهودیـان درصـد      ).
د دهند در حال حاضر در حـدو 

بزرگتـرین  . دهنـد  مـی  تشـکیل 
حصار یهودیـان  ي اقتصادي و بانکها در ان

یهودیـان از سـهام   . باشـد  عظیم این گـروه مـی  
 امریکـا هستند و کنترل بورس اوراق بهادار 

چیزي که بیش از هر چیز، تأثیر 
وسـعت داده اسـت، سـلطه یهودیـان بـر      

. ویژه مطبوعـات اسـت   به ي خبري،
مناسبی به عنوان تواند به شکل 

عمل کند تا به ارزیابی تصـور رایـج و متـداول راجـع بـه یـک موضـوع        
تلویزیـون در حـال حاضـر چشـم و گـوش      

ثبـت   امریکـا  المعارفةدایری است که از تلویزیون در 
 2N.B.C ییامریکـا   لویزیونی جهـان سـه شـبکه   

                                                                
1. Haaretz 
2. National Broadcasting Co 

به اورشلیم جدید و مرکـز ثـروت و قـدرت یهودیـان تبـدیل شـده        امریکایهودیان، 
اهمیت گسترش قـدرت یهودیـان   «: نویسد در این مورد می 1روزنامه هاآرتص .است

سـیس اسـرائیل نیسـت   أدر قرن بیستم نه تنها کمتر از ت ریکاام
اند که می اي از قدرت دست یافته سابقه یهودیان به وضعیت بی

17: 1387کـالینز،  ( »یک دنیا شکل دهنـد   قدرت شماره
ها با در دسـت داشـتن اقتصـاد    بسیار عمیق است، آن امریکایهودیان بر 

هاي گروهی این کشور به قدرتمندترین گـروه فشـار در    اختیار گرفتن رسانه
اهمیت قدرت اقتصـادي و سـلطه بـر مطبوعـات در سـخنان خاخـام       . اند تبدیل شده

به عقیده وي . به خوبی مشخص است» راشارون«یهودي 
تردید مطبوعـات و روزنامـه   بی  حکومت بر جهان است، سیطره و کار ما در

).45: 1387کاویـانی،  (» خواهـد بـود  ما دومین ابزار کار 
دهند در حال حاضر در حـدو  را تشکیل می امریکااز جمعیت ) درصدسه (ناچیزي 

تشـکیل  یهودیـان  را امریکـا  ثروتمنـدان  بیست و پنج درصـد 
ي اقتصادي و بانکها در انها سسات و سازمانؤي تجاري، مها شرکت

عظیم این گـروه مـی    قدرت اقتصادي  است که نشان دهنده
هستند و کنترل بورس اوراق بهادار  امریکاهاي بزرگ در  داران اصلی شرکت

چیزي که بیش از هر چیز، تأثیر  ).634-635 : 1386کریمیان، (را نیز در دست دارند 
وسـعت داده اسـت، سـلطه یهودیـان بـر       امریکـا  هودیان را بر افکار عمومی جامعهی

ي خبري،ها ي جمعی، همچون تلویزیون و آژانسها رسانه
تواند به شکل  پوشش خبري می امریکانسبتاً آزادي مانند  در جامعه
عمل کند تا به ارزیابی تصـور رایـج و متـداول راجـع بـه یـک موضـوع         یک معیار

تلویزیـون در حـال حاضـر چشـم و گـوش      « ).25: 1388تـري،  (مشخص بپـردازد  
ی است که از تلویزیون در این رساترین تعریف» .آدمهاست
لویزیونی جهـان سـه شـبکه   مشهورترین شبکه هاي ت. شده است
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می باشند که صدها میلیون نفر در سراسر جهان ایده هـاي خـود را   
 1373ابوغنیمه، (گیرند، سه شبکه اي که در اختیار یهودیان است 

 واشـنگتن ، 3یمزماننـد نیویـورك تـا   
در  8و تـایم  7یی از قبیل نیوزویـک 

یهودیـان طرفـدار اسـرائیل در    
ي اقتصادي، احزاب سیاسی، کنگـره  

با آن که یک قدرت هژمون  امریکا
اسرائیل در   است تا نسبت به اقدامات خصمانه

 هاي اسـرائیل  ي جنگندهدعم
  نتیجـه در المللی بود کـه   ي بین

کشته و مجروح شدند، اما در آن زمان 
و دیگر افراد صاحب نفوذ در دولت جانسـون وي  
را وادار کردند تا بدون نشان دادن هیچ واکنشی به یک عذرخواهی رسمی از سـوي  

 امریکـا رییس جمهور  11راسرائیل و اعراب و فرمان آیزنهاو
به نیروهاي اسرائیلی مبنی بر عقب نشینی از صحراي سینا، یهودیـان بـه ایـن نتیجـه     
شهاي البی یهودي کافی نیست و ارتباط با کاخ 

یی موجــب تضــمین امریکــا
اسـرائیل نخواهـد بـود، بلکـه نیازمنـد تربیـت       

                                                                
1. Colombia Broadcasting System 
3. The New York Times  
5. Daily News  
7. News Week  
9. USS Liberty 
10. American Israel Public Affair Committee
11. Eisenhower 

1C.B.S 2 وA.B.C    می باشند که صدها میلیون نفر در سراسر جهان ایده هـاي خـود را
گیرند، سه شبکه اي که در اختیار یهودیان است  میاز این شبکه ها 

:131-126( . 
ماننـد نیویـورك تـا    امریکـا مطبوعـات   پرتیراژترینین و تر مهم

یی از قبیل نیوزویـک ها نامه  و هفته 6، نیویورك پست5، دیلی نیوز4پست
یهودیـان طرفـدار اسـرائیل در    نفوذ  .)638: 1386کریمیان، (کنترل یهودیان قرار دارد 

ي اقتصادي، احزاب سیاسی، کنگـره  ها نظیر بخش امریکامراکز استراتژیک قدرت در 
امریکاچنان گسترده و پردامنه است که  و قوه مجریه آن

است تا نسبت به اقدامات خصمانه مواردي وادار شده و جهانی است در
عم ۀحمل ،ین موردتر  جالب. پوشی کند مورد خود نیز چشم

ي بیندر آبها امریکا 9به ناو مخابراتی لیبرتی 1967سال  در
کشته و مجروح شدند، اما در آن زمان  امریکاآن صدها نفر از افسران نیروي دریایی 

و دیگر افراد صاحب نفوذ در دولت جانسـون وي   امریکا  ، کنگرهامریکاالبی یهودي 
را وادار کردند تا بدون نشان دادن هیچ واکنشی به یک عذرخواهی رسمی از سـوي  

   .)111-134: 1382قویدل، (» یل بسنده کنداسرائ

  10)آیپک(اسرائیل- امریکاکمیته امور عمومی . 4
اسرائیل و اعراب و فرمان آیزنهاو 1956پس از جنگ سال 

به نیروهاي اسرائیلی مبنی بر عقب نشینی از صحراي سینا، یهودیـان بـه ایـن نتیجـه     
شهاي البی یهودي کافی نیست و ارتباط با کاخ رسیدند که صرف برخورداري از تال

امریکــاســفید و وزارت امــور خارجــه و کنگــره و مســووالن 
اسـرائیل نخواهـد بـود، بلکـه نیازمنـد تربیـت         بـه آینـده   امریکاهاي مستمر  حمایت

                         
Colombia Broadcasting System 2. American Broadcasting Co 

 4. The Washington Post 
 6. The New York Post 
 8. Time 

American Israel Public Affair Committee (AIPAC ) 



که بتوانند با به دست آوردن مشـاغل حسـاس و کلیـدي در    
و کنگــره نفــوذ کــرده و اهــداف یهودیــان را بــرآورده ســازند 
ین گروه فشار رسمی اسـرائیل  

زیر پوشش نظارت  امریکاسازمان یهودي را در سراسر 
. و حمایت خود قرار داده است بـا همـین نگـاه و احسـاس نیـاز صـورت پـذیرفت       

 1یی صهیونیسـتی امریکـا سـیس شـوراي   
نگار آژانس یهود و سخنگوي هیـات اسـراییل   

یی صهیونیستی امریکاهدف اصلی شوراي 
پـس از مطـرح شـدن اتهـام     

 امریکـا امـور عمـومی صهیونیسـت    
  کنگـره . ایگزین کلمـه صهیونیسـت شـد   

ي هـا  افتـرا بـه عنـوان سـازمان    
قادر به البـی کـردن    امریکابزرگ یهودي آن زمان به علت قوانین موجود مالیاتی در 

داده و از جانب اسرائیل نبودند ولی در عوض آیپک را مورد حمایت گسـترده قـرار   
1987 Tivnan,( .  برخالف دیگـر

در . شود معاف از مالیات نیستند
هـاي   خدمات داخلی براي گـروه 

هـایی کـه فعالیـت و البـی      ، گـروه 
عـالوه بـر ایـن بـرخالف دیگـر      
هـاي خـارجی از آنهـا کمـک مـالی      

  کند بلکه بودجـه  نمی مالی از اسرائیل دریافت
)17-15 :1990Goldberg,(.  کـنن 

 »واشـنگتن  دوسـتان اسـرائیل در  
ثیرگذار باید بتواند دوستی أکه آیپک براي موفقیت به عنوان یک البی ت

و  ه و از حمایـت خـواه توسـعه داد  
آیپـک همچنـین بایـد بـا     . اطمینان حاصل کنـد 

                                                                
1. American Zionist Council 

که بتوانند با به دست آوردن مشـاغل حسـاس و کلیـدي در     هاي موثري هستند مهره
و کنگــره نفــوذ کــرده و اهــداف یهودیــان را بــرآورده ســازند  امریکــا درون دولــت

ین گروه فشار رسمی اسـرائیل  تر سیس آیپک به عنوان مهمأت. )676: 1386کریمیان، (
سازمان یهودي را در سراسر  که صدها انجمن و امریکادر 

و حمایت خود قرار داده است بـا همـین نگـاه و احسـاس نیـاز صـورت پـذیرفت       
سـیس شـوراي   أو ت 1951هاي پیدایش آیپک به سـال   ریشه

نگار آژانس یهود و سخنگوي هیـات اسـراییل     کنن، روزنامه .الاشعیا  تحت رهبري
هدف اصلی شوراي . گردد در مجمع عمومی سازمان ملل برمی

پـس از مطـرح شـدن اتهـام      1954در سال . آمدن البی طرفدار اسراییل بود به وجود
امـور عمـومی صهیونیسـت      ی به این شورا، نام آن به کمیتـه فعالیت غیرقانون

ایگزین کلمـه صهیونیسـت شـد   یل جئاسرا  کلمه 1959تغییر کرد و در سال 
افتـرا بـه عنـوان سـازمان     و سازمان ضد امریکایهودیان   ، کمیتهامریکان یهودیا

بزرگ یهودي آن زمان به علت قوانین موجود مالیاتی در 
از جانب اسرائیل نبودند ولی در عوض آیپک را مورد حمایت گسـترده قـرار   

1987: 38-39(د آیپک ایفا کردن  نقش قابل توجهی در توسعه

شود معاف از مالیات نیستند هایی که به آیپک داده می هاي یهودي، کمک سازمان
خدمات داخلی براي گـروه   هایی که سازمان نتیجه آیپک از قواعد و محدودیت

، گـروه کند میمعاف از مالیات وضع کرده است، پیروي ن
عـالوه بـر ایـن بـرخالف دیگـر      . کردن آنها در کنگره و قـوه مجریـه ممنـوع اسـت    

هـاي خـارجی از آنهـا کمـک مـالی       گري براي دولـت  هایی که در ازاي البی سازمان
مالی از اسرائیل دریافت  گونه کمک کنند آیپک هیچ میدریافت 

(حـق عضـویت بـه دسـت مـی آورد       خود را از طریـق 
دوسـتان اسـرائیل در  : خط دفاع اسرائیل «، بنیانگذار آیپک در کتاب خود

که آیپک براي موفقیت به عنوان یک البی ت کند میعنوان 
خـواه توسـعه داد   خود را با هر دو حـزب دمـوکرات و جمهـوري   

اطمینان حاصل کنـد  امریکاپشتیبانی این دو حزب اصلی 
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نشـینی از اظهـارات و    گري قدرتمندانه خود در کنگره رییس جمهور را به عقب
 1از نظر ریچـارد کـورتیس   .)

 حمایتی از اسرائیل را در کاخ سفید و کنگره به پیش
هـاي مـالی و    برد که هدف اصلی آن البـی کـردن در کنگـره بـراي افـزایش کمـک      

روي آیپـک بسـیج    ترین موضوعات پیش
هـاي اسـرائیل محـور در واشـنگتن     

هـا   در گوش یمسائلی که زمان
امروزه بـا مقبولیـت اجتمـاعی    

 سیاسـت  بـر  ناپـذیر  اجتناب 
 .)97-116: 1384رزمن، 

هـاي   آیپک توسط یک مدیر اجرایی بسیار قدرتمند که مسئولیت اجراي برنامـه 
وي وظیفه دارد به شکل روزانه کلیـه عملیـات هـا و    
از آنجا که آیپـک درگیـر موضـوعات    

اي آن  باشـد، پرسـنل حرفـه    سیاست گذارانه و نیازمند پاسخ سریع بـه تحـوالت مـی   
مـدیریت مسـائل روزانـه و     

  ارت جامعـه اجرایـی آیپـک و نظـ   
آیپک توسط تیم تحقیقاتی آیپـک  

هـاي   نشریات و مدارك در پنج زبان تحلیل
موضـوعات مـرتبط بـا      همه 

و اسـرائیل اطالعـات    امریکا
و اسـرائیل   امریکاگذاري قابل توجه آیپک بر روابط 

نخست وزیر سابق اسرائیل، آیپـک را نـوك پیکـان    
 گـذاري ثیرأتاین  .)48-11: 1

                                                                
1. Richard Curtiss  
3. Yitzhak Rabin 

گري قدرتمندانه خود در کنگره رییس جمهور را به عقب البی
),1981Kenen :108(هاي ضد اسرائیلی ترغیب کند  سیاست

حمایتی از اسرائیل را در کاخ سفید و کنگره به پیش هاي کند سیاست آیپک سعی می
برد که هدف اصلی آن البـی کـردن در کنگـره بـراي افـزایش کمـک      

ترین موضوعات پیش مهم. )Curtiss,  1990: 6(ت استجهیزات نظامی 
هـاي اسـرائیل محـور در واشـنگتن      به اسرائیل و ایجـاد گـرایش   امریکاهاي  حمایت

 .است
مسائلی که زمان« :، یکی از مدیران ارشد آیپک2هوارد کر  به گفته

امروزه بـا مقبولیـت اجتمـاعی    . شود میامروزه با صداي بلند فریاد زده   شد، نجوا می
 أثیرت –یهودیان ما و تنها  -توان گفت که ما یهودیان می

رزمن،  سبحانی و جنسن و( »داریم امریکا متحده ایاالت
آیپک توسط یک مدیر اجرایی بسیار قدرتمند که مسئولیت اجراي برنامـه 

وي وظیفه دارد به شکل روزانه کلیـه عملیـات هـا و    . گردد میسازمان را دارد، اداره 
از آنجا که آیپـک درگیـر موضـوعات     .کند کنترل و بررسی میهاي پرسنل را  فعالیت

سیاست گذارانه و نیازمند پاسخ سریع بـه تحـوالت مـی   
  مدیر اجرایـی،  .گیري باالیی هستند داراي قدرت تصمیم

اجرایـی آیپـک و نظـ     ا بر عهده دارد و زیر نظر کمیتـه شرایط بحرانی ر
آیپک توسط تیم تحقیقاتی آیپـک   اعضاي گروه فشار. کند یت میلفعا امریکایهودیان 

نشریات و مدارك در پنج زبان تحلیل  شوند، این تیم با بررسی کلیه حمایت می
  این تیم درباره. دهد ها قرار میرگ خود را در اختیار البی

امریکاگرفته تا روابط استراتژیک  امریکا يها اسرائیل از کمک
گذاري قابل توجه آیپک بر روابط  ثیرأت. کنند آوري می الزم را جمع

نخست وزیر سابق اسرائیل، آیپـک را نـوك پیکـان     3آن چنان است که اسحاق رابین
1382طباطبایی، (نامد  آویو می روابط ویژه واشنگتن و تل

                         
 2. Howard Kohr 



پادشاه سابق اردن  1ملک حسین
در به کارگیري نفـوذ خـود    امریکا

ـ  از حـد البـی    ثیر بـیش أوي از ت
انتقـاد کـرده و معتقـد اسـت نامزدهـا      

کانون توجه اسرائیل از زمان به وجودش آمدنش مسئله امنیت بـوده اسـت و آیپـک    
در پی همـین مسـاله    امریکاهاي 

آیپک قادر است این تصور را ایجاد کنـد کـه اگـر کسـی بـا مواضـع آن       
این امر باعث تـرس  . گیري پرداخته است

آن گردیـده  و هراس یهودیان از انتقاد از آیپک و در نتیجـه فشـرده مانـدن صـفوف     
یستی و به کارگیري صحیح تورپورا

 ثرترین نهاد یهـودي در ؤقواعد حاکم بر آن یکی از علل موفقیت و تبدیل آیپک به م

تواننـد   هـا نمـی   در الگوي کورپوراتیسم فرض بر این است که حکومت
بگیرند، بلکه ماهیـت دولـت، مسـتلزم توجـه بـه      

ها بـراي   پذیرش تالش افراد یا سازمان
قـدرت   یکـی از منـابع   امریکا

وهـی  وقتی گر در یک دموکراسی،
مـردم عمـدتا نسـبت بـه آن     

نفـوذ  . تواند نفوذ قابل تـوجهی اعمـال کنـد   
 ،هـاي مخـالف   کوچک ولـی متمرکـز هنگـامی کـه گـروه     

مداران  شتر است زیرا سیاست
مجبورند با یک رشته از منـافع همکـاري کننـد و مـردم تنهـا یـک طرفـه قضـیه را         

یکـی از    بـرد، بـه عقیـده    بهره مـی 
اگر در مخالفت بـا فشـار   .... 

                                                                
1. King Hussein (Hussein bin Talal)

ملک حسین که زیاد است آنچنان امریکااي  بر سیاست خاورمیانه
امریکاآیپک را مسئول خودداري  ،در اظهار نظري جالب

ـ . صلح خاورمیانه معرفی کرد ]به اصطالح[در روند  وي از ت
انتقـاد کـرده و معتقـد اسـت نامزدهـا       امریکااسرائیل بر نامزدهاي ریاست جمهوري 
  .)Findley, 2003: 31(مجبورند رضایت آیپک را جلب کنند 

 امریکامنابع قدرت آیپک در . 5
کانون توجه اسرائیل از زمان به وجودش آمدنش مسئله امنیت بـوده اسـت و آیپـک    

هاي  ثیرگذاري بر سیاستأبراي تهاي خود  نیز در تالش
آیپک قادر است این تصور را ایجاد کنـد کـه اگـر کسـی بـا مواضـع آن       . بوده است

گیري پرداخته است مخالفت کند، علیه دولت اسرائیل به موضع
و هراس یهودیان از انتقاد از آیپک و در نتیجـه فشـرده مانـدن صـفوف     

تورپوراکالگوي دولت  .)181-200: 1382ایزدي، (است 
قواعد حاکم بر آن یکی از علل موفقیت و تبدیل آیپک به م

در الگوي کورپوراتیسم فرض بر این است که حکومت. است امریکا
بگیرند، بلکه ماهیـت دولـت، مسـتلزم توجـه بـه      هاي مختلف را نادیده  عالیق گروه

پذیرش تالش افراد یا سازمان .ها به منظور حفظ ثبات است منافع این گروه
امریکاتثبیت یا تغییر قوانین و تصریح این موضوع در قوانین 

در یک دموکراسی، .)39-62 :1378رسولی، (آید  آیپک به حساب می
مـردم عمـدتا نسـبت بـه آن       مسئله خاصی متعهد باشـد ولـی بقیـه   کوچک به  نسبتاً

تواند نفوذ قابل تـوجهی اعمـال کنـد    تفاوت باشند، همان گروه کوچک می بی
کوچک ولـی متمرکـز هنگـامی کـه گـروه      فشارهاي  نامتناسب گروه

شتر است زیرا سیاستضعیف یا فاقد وجود خارجی باشند حتی از این هم بی
مجبورند با یک رشته از منـافع همکـاري کننـد و مـردم تنهـا یـک طرفـه قضـیه را         

بهره مـی  گروه فشار اسرائیل از نبود رقیب بسیار. شنوند می
.... احساسات مخالفی وجود ندارد«سناتورهاي مجلس سنا 

                         
King Hussein (Hussein bin Talal) 
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امتیاز عظیم آیپک این است کـه در  
174.( 

را توسـعه داده اسـت کـه بـا     
دمـوکرات و  ( امریکـا ي سیاسی خود حتی توانسته اسـت دو حـزب عمـده    

چنان که امروزه از آن به عنوان سومین حـزب  
هیچ البی دیگري ثروت، ). 219

ماننـد   قدرت بـی . ندارد سازي آیپک را
ت ساالنه آیپک که در ماه آوریل 
گره اعضـاي اصـلی کابینـه و بـیش از     

حمایت بـی چـون و     کند که نشان دهنده
ي از ا توانـد چنـین حضـور گسـترده    

ایـن   .)Petras, 2006: 170-172(مین کند 
کنفرانس ساالنه، بزرگترین تجمع طرفداران اسرائیل است کـه هـزاران نفـر از پنجـاه     

. کننـد  مـی در آن شرکت کرده و آینده بهتري را بـراي اسـرائیل ترسـیم    
آیپـک  «: کنـد  مـی حلیل خود را در مورد آیپک اینگونه بیان 

). www.AIPAC.org( »باشـد  مـی 
 1نتانیـاهو بنیامین   جملهاین والن اسرائیل با توجه به 

بـا  « :گفت 1997در سال  شود که در کنفرانس آیپک
کـنم کـه از آنجـا     این که هفت هزار مایل از قدس دور هستم، اما اینجا احساس مـی 

  امریکاثیرگذاري بر سیاست خارجی 
حمایت هـاي مـالی از نامزدهـاي انتخابـات کنگـره و ریاسـت جمهـوري از جملـه         

 .است امریکا گذاري
یی در انتخابـات ایـن   امریکابا توجه به این که بخش قابل توجهی از شهروندان 

شده در  یجکشور مشارکت ندارند و تنها بخش کوچکی از افراد بسیار با انگیزه و بس
                                                                
1. Benjamin Netanyahu 

امتیاز عظیم آیپک این است کـه در   .»گوید کس به تو آفرین نمی هیچ  دهی،يأر آیپک
174-182 : 1387 میرشایمر و والت،( واقع مخالفی ندارد
را توسـعه داده اسـت کـه بـا      چنان قدرت خـود  گذشته آیپک آن  طی پنج دهه

ي سیاسی خود حتی توانسته اسـت دو حـزب عمـده    ها مهبرنا
چنان که امروزه از آن به عنوان سومین حـزب   را به چالش بکشد، آن) خواه جمهوري

219-251: 1382آزادي، (شود  میاز آن یاد  امریکااصلی 
سازي آیپک را اي و قدرت قانونگذاري و تصمیم توان رسانه

ت ساالنه آیپک که در ماه آوریل سنش. توان نادیده گرفت بسیج نخبگان آیپک را نمی
گره اعضـاي اصـلی کابینـه و بـیش از     نک شود همه رهبران اصلی هر سال برگزار می

کند که نشان دهنده ینیمی از اعضاي کنگره را به خود جلب م
توانـد چنـین حضـور گسـترده     هیچ البـی دیگـري نمـی   . چرا از اسرائیل است

مین کند ضرا ت امریکاسیاسیون نخبه از هر دو حزب اصلی 
کنفرانس ساالنه، بزرگترین تجمع طرفداران اسرائیل است کـه هـزاران نفـر از پنجـاه     

در آن شرکت کرده و آینده بهتري را بـراي اسـرائیل ترسـیم     امریکاایالت 
حلیل خود را در مورد آیپک اینگونه بیان روزنامه نیویورك تایمز ت

مـی و اسـرائیل   امریکامهمترین سازمان اثر گذار در رابطه 
والن اسرائیل با توجه به ئاهمیت این گردهمایی براي مس

شود که در کنفرانس آیپک مینخست وزیر اسراییل آشکار 
این که هفت هزار مایل از قدس دور هستم، اما اینجا احساس مـی 

  .)682: 1386 کریمیان،(»  ام خارج نشده

ثیرگذاري بر سیاست خارجی أابزار آیپک براي ت. 6
حمایت هـاي مـالی از نامزدهـاي انتخابـات کنگـره و ریاسـت جمهـوري از جملـه         

گذاري سیاستثیرگذاري بر دستگاه أآیپک براي ت هايابزار
با توجه به این که بخش قابل توجهی از شهروندان 

کشور مشارکت ندارند و تنها بخش کوچکی از افراد بسیار با انگیزه و بس
                         



راین سیاستمداران نیز گذارند، بناب
کننـد   مـی دهند و به مشهور شدن آنها کمـک  

از میان  .معروف هستند» خیرین سیاسی
که فعاالنه و با جـدیت منـافع   
کنند و هیچ گـروه دیگـري در ایـن موضـوع بـا آنـان       

 اتیــعمل گرانیبــاز نیتریقــو
که کمک و  يا به گونه ند،یآ ی
ثر بوده اسـت،  ؤقاطع و م اری

 نـد، ینما یاز آنـان اطاعـت مـ   
ـ د( کننـد  یمـ  افتیدر ان  وك،ی

موفقیت آیپک تا حدود زیادي مربـوط بـه توانـایی نفـوذش در     
شـدن  پول حیاتی است و برنـده 

آیپـک  ) 192: 1387، میرشایمر و والت
دهندگان، اطالعات الزم را جهـت  

یهودیان   به نیابت از جامعه 1
بـه کاندیـداها را در    2آیپک لیسـت پرداخـت  

ال مربـوط بـه   براساس قانون مبارزات انتخاباتی فدر
ها را  اجازه یافتند این کمیته فشار

طباطبـایی،  (سـیس کننـد   أها ت

ایـن نامزدهـا   . کند آیپک با هر نامزدي که براي ورود به کنگره فعال باشد مالقات می
اسرائیل و خاورمیانـه بـه     لهئ

اي در مـورد   نامـه خواهـد کـه موضـع   
بـه ایـن ترتیـب تکلیـف آنهـا در      
                                                                
1. Political Action Committies (PAC’s)
2. Money List 

گذارند، بناب میثیر أروندهاي سیاسی به ویژه سیاست خارجی ت
دهند و به مشهور شدن آنها کمـک   یی که به آنها پول میها به افراد یا گروه

خیرین سیاسی«به  کسانی که اصطالحاً. اي دارند توجه ویژه
که فعاالنه و با جـدیت منـافع    تنها یهودیان هستند امریکاهاي قومی موجود در  گروه

کنند و هیچ گـروه دیگـري در ایـن موضـوع بـا آنـان        در انتخابات دنبال می خود را
قــو انیــهودی. )17 -20: 1386 تــري،( کنــد برابــري نمــی

یبه شمار م امریکا یانتخابات تیحما يبرا يگذار هیسرما
یشاخص بس يداهایاز کاند هریکآنان نسبت به  تیحما

از آنـان اطاعـت مـ    و کننـد  مـی خـم   سـر  انیهودیکه در مقابل  يلذا افراد
انیهودیاز  یهنگفت یمال يها که کمک هستند ییها مانه

موفقیت آیپک تا حدود زیادي مربـوط بـه توانـایی نفـوذش در      ).127-126:  1390
پول حیاتی است و برنـده  امریکادر انتخابات . نتخاباتی استهاي ا مین هزینهأت

میرشایمر و والت. (شود اي گران تمام می در آن به طور فزاینده
دهندگان، اطالعات الزم را جهـت   يأکند بلکه براي ر رسما کاندیدایی را معرفی نمی

1اسیهاي کنش سی کمیته. دهد شناخت کاندیداها ارائه می

آیپک لیسـت پرداخـت  . پردازد به کاندیداهاي انتخابات پول می
براساس قانون مبارزات انتخاباتی فدر. دهد ها قرار می اختیار این کمیته

فشارهاي  گروه 1976آن در سال   و اصالحیه 1974سال 
ها ت آوري منابع مالی و پرداخت آن به این گروه براي جمع

1382 :48-11(.  

  انتخابات کنگره. 7
آیپک با هر نامزدي که براي ورود به کنگره فعال باشد مالقات می

ئی مسشوند به طوري که پیچیدگ به طور کامل توجیه می
خواهـد کـه موضـع    آنها تفهیم شود، آیپک حتی از هر نامزدي مـی 

بـه ایـن ترتیـب تکلیـف آنهـا در      . و اسرائیل بنویسد امریکانظراتش راجع به روابط 
                         

Political Action Committies (PAC’s) 
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در  ي فشـار هـا  گـروه  .)192: 
کارکنـان کنگـره و حتـی نماینـدگان مجـالس      

تجزیه و تحلیل دقیقی از  ها گروه
ساي مجلس سـنا  ؤهاي مختلف بازیگران کلیدي از جمله ر

  ).Newhouse, 2009: 73-88( دن
بـا توجـه بـه مکالمـات و     آن 
هـا را بـراي آیپـک ارسـال      متـون ایـن سـخنرانی   

اهـداف   این متون در صـورت مغـایرت آن بـا   
ــده و از  ــدگان را فراخوان ــاي مجلــس نماین ــان  ســناتورها و اعض آن

آیپک آنچنان در کار خود موفق اسـت  
 .)Organski, 1990: 19(شده است 

پردازند و آنها را بـر حسـب   
تقسـیم  » خـوب «و » بـد «بـه  
کنند تا در  می ریزي برنامهگیرند 

آید کـه در   میبه ندرت پیش 
آنهـا بـی پـرده سـخن     «در کتـاب  

نمایندگانی که در رابطه با سیاسـتهاي اتخـاذ شـده در مـورد     
پروازي هستند در مـوارد مربـوط بـه اسـرائیل     

س آن أنفـوذ البـی یهـود و در ر   
یی بـه  امریکاچنان زیاد است که بسیاري از سیاستمداران 

، در این مـورد  امریکا، معاون سابق وزارت امور خارجه 
همانند یـک دسـته    امریکااي 

ي فشـار طرفـدار   هـا  اي که گـروه 
ماد اصـلی  آیپک ن). 13: 1378

شـاه  «اسـت کـه آیپـک را      ست این قدرت به اندازه

                                                                
1. George Ball 

: 1387 میرشـایمر و والـت،  (مورد موضوع روشن است 
کارکنـان کنگـره و حتـی نماینـدگان مجـالس       ،ت هـر عضـو کنگـره   اطالعـا  امریکا

گروهاین . دنده قانونگذاري ایالتی را مورد توجه قرار می
هاي مختلف بازیگران کلیدي از جمله ر گیري و بیانیه يأسوابق ر
نده روابط خارجی مجلس نمایندگان را انجام می  و کمیته

آن اعضـاي   نیسـت،  مسـتثنی آیپک نیز از این قاعده 
متـون ایـن سـخنرانی    هاي انجام شده در کنگره، سخنرانی

این متون در صـورت مغـایرت آن بـا     ن آیپک پس از مشاهدهرهبرا. کنند می
ــک، مکــرراً ــده و از  آیپ ــدگان را فراخوان ــاي مجلــس نماین ســناتورها و اعض

آیپک آنچنان در کار خود موفق اسـت  . خود تجدیدنظر کنند خواهند در اظهارات می
شده است  فشارکه تبدیل به الگویی مناسب براي دیگر گروه هاي 

پردازند و آنها را بـر حسـب    اعضاي آیپک به بررسی و کنترل نامزدهاي انتخاباتی می
بـه    نوع دیدگاه و عملکردي که نسبت بـه اسـرائیل دارنـد،   

گیرند  میقرار » بد«ي کسانی که در گروه اسپس بر. کنند می
به ندرت پیش  .)104: 1388 تري،(مبارزات انتخاباتی شکست بخورد 

در کتـاب   پـل فینـدلی  . از اسرائیل انتقاد شـود  امریکا   کنگره
نمایندگانی که در رابطه با سیاسـتهاي اتخـاذ شـده در مـورد     « :نویسد می ،»گویند می

پروازي هستند در مـوارد مربـوط بـه اسـرائیل     ددیگر شبیه به عقابهاي بلن يهارکشو
نفـوذ البـی یهـود و در ر    .)Findley, 2003: 67(باشـند   اي مـی  پرندگان بال شکسته

چنان زیاد است که بسیاري از سیاستمداران  آن امریکاي آیپک در کنگره
، معاون سابق وزارت امور خارجه 1جرج بال. کنند میآن اذعان 

اي  خاورمیانه  نمایندگان کنگره در مورد سیاست«: گوید می
اي که گـروه  کنند و از میان حلقه میحیوانات دست آموز عمل 

1378فیندلی، (پرند  مین ییپا باال و ،اند اسرائیل درست کرده
ست این قدرت به اندازهامریکا  قدرت یهودیان در کنگره

                         



ن کنگره نیز به طعنه و بـراي تشـبیه فشـارهاي ایـن البـی، آن را      

آن چنـان   و نفـوذ آنهـا بـر کنگـره    
: دهد سفیر سابق اسرائیل در سودان، آن را این گونه شرح می

ي نخست وزیر اسرائیل اعالم کند 
ساعت پیام تبریکی جهت این کشـف  

کننـد از   اکثر نمایندگان سنا و کنگره تـالش مـی  
 آیپـک آن چنـان قدرتمنـد اسـت کـه در     

 ,Findley 25(دهد  میي پیروزي و یا شکست در انتخابات را قرار 

اگرچه باید به این نکته توجه داشت که تـالش آیپـک تنهـا دلیـل بـه چـالش       
ثیرگـذاري آن بـر چشـم انـداز     

ـ ا دأییـ کـارتر بـا ت    نکتـه   نی
هـر نـوع    رشیهر عضو کنگره که بخواهد دوباره انتخـاب شـود، پـذ   

 یاسـ یس یدر حکم خودکش 
یکی از مشهورترین سیاستمدارانی است کـه بهـاي مخـالف بـا     

، بـه دلیـل   از طرفـداري از اسـرائیل  
مبنـی   امریکاکه در اعتراض به تهدید فورد رییس جمهور 

) آن نامـه   تیب دهنـده تر(ود، مورد خشم آیپک 
 1387 میرشـایمر و والـت،  (

آن بـه عنـوان بـورس     در هنگام انتخابات ریاسـت جمهـوري کـه از   
ـ       ه اوج بـه خـود گرفتـه و فعالیـت آنهـا ب

تالشهاي البی یهودي بر چگونگی نفوذ در کاخ سـفید بـه عنـوان قرارگـاه     

                                                                
1. The king of the Hill   
3. Don Bergus  

ن کنگره نیز به طعنه و بـراي تشـبیه فشـارهاي ایـن البـی، آن را      و نمایندگا» 1کنگره
 ).11-48: 1382طباطبایی، ( اند نامیده 2»ماهیچه یهود«

و نفـوذ آنهـا بـر کنگـره     هماهنگی شدید بین آیپک و دولت اسرائیل
سفیر سابق اسرائیل در سودان، آن را این گونه شرح می ،3است که دون برگاس

ي نخست وزیر اسرائیل اعالم کند زاگر رو  زارت امور خارجه انتظار داشتیم،ما در و«
ساعت پیام تبریکی جهت این کشـف   24ظرف  امریکاکنگره   که زمین مسطح است،

اکثر نمایندگان سنا و کنگره تـالش مـی  . ):Findley, 2003 27(» براي وي بفرستد
آیپـک آن چنـان قدرتمنـد اسـت کـه در      آنها  ورات آیپک اطاعت کنند، به عقیدهدست

ي پیروزي و یا شکست در انتخابات را قرار ها مقابل آنها موفقیت
اگرچه باید به این نکته توجه داشت که تـالش آیپـک تنهـا دلیـل بـه چـالش        .):2003

ثیرگـذاري آن بـر چشـم انـداز     أباخت نامزدها نیسـت امـا قـدرت ت    کشیدن و نهایتاً
 یمـ یج .انتخاباتی یک سیاستمدار مثل روز روشن است

هر عضو کنگره که بخواهد دوباره انتخـاب شـود، پـذ    يبرا :دیگو می
 شود ریتعب لیدولت اسرائ استیکه مخالف با س یموضع
یکی از مشهورترین سیاستمدارانی است کـه بهـاي مخـالف بـا      4چارلز پرسی. است
از طرفـداري از اسـرائیل   معمـوالً   پرسی با وجود سابقه. را پرداخت آیپک

که در اعتراض به تهدید فورد رییس جمهور » 76   نامه«اکراه در امضاي 
ود، مورد خشم آیپک ب امریکاازنگري سیاست خارجی ببر 

( قرار گرفت و در دور بعدي انتخابات شکسـت خـورد  
:198-196(.  

  انتخابات ریاست جمهوري. 8
در هنگام انتخابات ریاسـت جمهـوري کـه از    امریکایهودیان 

ـ       اي العـاده  حالت فوق ،سیاسی یاد می شود بـه خـود گرفتـه و فعالیـت آنهـا ب
تالشهاي البی یهودي بر چگونگی نفوذ در کاخ سـفید بـه عنـوان قرارگـاه     . رسد می

                         
 2. Jew muscle 

 4. Charles Persi 
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در حالی که  .)214-183: 1383
 نـود درصد است، بـیش از   شصت

 هشـتاد از آن جـایی کـه بـیش از    
این نحوه  ،کنند میدر چند ایالت پرجمعیت این کشور زندگی 

 در .باشـد بسیار مهـم   امریکا
ي می تواند در انتخابات ریاست 
به کارگیري آراي یهودیان توسـط سـازمان هـاي تحـت     

توانـد آن را در   میکه است ین منابع انسانی این سازمان 
مثـال   .)39-62: 1378رسولی، 
کـه در   باشـد  می 2000در سال 

 ي در ایالـت فلوریـدا هـر   أر 
کالج انتخاباتی این ایالت را به دسـت آورد و بـه ریاسـت جمهـوري     

 امریکانامزدهاي ریاست جمهوري 
یی متخصـص در امـور   امریکا

هـر دو نـامزد ریاسـت جمهـوري،     
ها را مورد توجه قـرار   ي صهیونیست

ت آوردن مقـام  دادند که گاهی این احساس پیش می آید که اینان خواستار به دس
بـه هنگـام    يکنـد  .)52: 1379

 1961در سال  وركیویدر ن ل،
 شیمن انتخـاب خـو    ام، شده

ـ با يچه کـار  » انجـام دهـم   دی
آورد و در مقابـل تعیـین    مـی 

آیپک در جریان مبـارزات  . که در ازاي این حمایت، چه بهایی باید متقبل شد
کمـک مـالی از    میلیـون دالر 

                                                                
1. George W.Bush  
3. Nixon  
5. Ben-Gurion 

1383بابازاده، (متمرکز است  امریکادر  گیري تصمیماصلی 
شصتدر حدود  امریکانرخ متوسط حضور در انتخابات 

از آن جـایی کـه بـیش از    . کننـد  درصد یهودیان در این انتخابات شرکت می
در چند ایالت پرجمعیت این کشور زندگی  امریکادرصد یهودیان 

امریکاتواند در انتخابات ریاست جمهوري  توزیع جمعیت می
ي می تواند در انتخابات ریاست أگیري الکترال گاهی اوقات چند هزار ريأسیستم ر

به کارگیري آراي یهودیان توسـط سـازمان هـاي تحـت     . کننده باشدجمهوري تعیین
ین منابع انسانی این سازمان تر پوشش آیپک، یکی از مهم

رسولی، (جهت اهداف سازمانی در اختیار هر نامزد قرار دهد 
در سال  امریکا بارز در این مورد انتخابات ریاست جمهوري

 پانصـد و سـی و هفـت   تنها با اختالف  1آن جرج بوش
کالج انتخاباتی این ایالت را به دسـت آورد و بـه ریاسـت جمهـوري      بیست و هفت

نامزدهاي ریاست جمهوري . )523-556: 1383احمدي، (برگزیده شد  امریکا
امریکامورخ  2لیلیانتال. یهودیان واقف هستندبر اهمیت آراي 

هـر دو نـامزد ریاسـت جمهـوري،      1960در انتخابـات سـال   «: گویـد  میصهیونیسم 
ي صهیونیستها ، چنان با دقت درخواست4و کندي 3نیکسون

دادند که گاهی این احساس پیش می آید که اینان خواستار به دس می
1379رضـوي،  ( امریکاریاست جمهوري اسرائیل هستند تا 

ل،یاسرائ رینخست وز ،5ونیمالقاتش با بن گور نینخست
شده دهیبرگز انیهودی يکه به لطف آرا دانم یم«: به او گفت

چه کـار  يهودیمردم  يکه برا دییبه من بگو  ونم،یرا به آنها مد
مـی پول ابزاري است که حمایـت   ).217: 1385 ،يگارود(

که در ازاي این حمایت، چه بهایی باید متقبل شد کند می
میلیـون دالر  شصـت آوري بـیش از   ، بـا جمـع  1991انتخاباتی سال 

                         
 2. Lilienthal 

 4. Kennedy 



شتافته و موجبات پیروزي او را بر بوش فراهم 
دوران ریاســت جمهـوري کلینتــون یکـی از بهتــرین   

درصـد   بیست و پنجیهودیان حدود 
وجـود   .کلینتـون را بـه خـود اختصـاص دادنـد     

در دوره کلینتـون   امریکـا آیپک در مناصب مهم و کلیدي 
تبدیل تـدریجی دولـت     گذارد و شائبه

 .)183-214: 1383بابــازاده، 
کلینتـون بـه بهتـرین وجـه       از اسـرائیل در دوره 

: نوشـت در سـتایش کلینتـون   
یی ثبـت  امریکـا یس جمهوري 

داند  فرزندي که اصال نمی. است
.  

 امریکـا اینکه بعضی از کشـورهاي دشـمن اسـرائیل روابـط نزدیکـی بـا       
علیه  امریکایاست خارجی ي فشار یهودي در هدایت س

بدون وجـود   مسلم است که اسرائیل احتماالً
هاي فشار یهـودي بـراي    دهد، اما با وجود گروه

رو خواهـد شـد    هاي بسـیاري روبـه  
ــا سیاســت  هــاي  بیشــتر اقــدامات کنگــره در رابطــه ب

هـایی از   نمونـه . شـود  اي آیپک و یا با موافقت آن اتخاذ مـی 
تـوان در مـورد دو کشـور     را مـی 
  

آیپک جمهوري اسالمی ایـران تهدیـدي جـدي بـراي برتـري اسـرائیل در       
                                                                
1. Bill Clinton 
2. Yedioth Harvnvt 

شتافته و موجبات پیروزي او را بر بوش فراهم  1به یاري بیل کلینتون امریکایهودیان 
دوران ریاســت جمهـوري کلینتــون یکـی از بهتــرین   ). 662: 1386 کریمیـان، (آورد 
یهودیان حدود . هاي قابل تصور براي آیپک و اسرائیل بود دوره

کلینتـون را بـه خـود اختصـاص دادنـد      بینهاز مناصب مختلف مربوط به کا
آیپک در مناصب مهم و کلیدي   بسیاري از مدیران برجسته

گذارد و شائبه میوجود نوعی الیگارشی پرنفوذ را به نمایش 
بابــازاده، ( کنــد یمــتقویــت » دولــت اقلیــت قــومی«را بــه یــک 

از اسـرائیل در دوره  امریکاهاي اقتصادي و مالی  حمایت
در سـتایش کلینتـون    2تارانوحـ یدیعوت آ که روزنامه  اي گونهدنبال شد به 

یس جمهوري ئهمانا نام کلینتون در تاریخ اسرائیل به عنوان اولین ر«
است ،اسراییل  واهد شد که فرزندي مطیع براي پدرش،خ

.)135-180: 1382ستاري، (» بگوید نهچگونه به پدرش 

 در عملآیپک . 9
اینکه بعضی از کشـورهاي دشـمن اسـرائیل روابـط نزدیکـی بـا       با توجه به  

ي فشار یهودي در هدایت سها آیپک و سایر گروه ندارند،
مسلم است که اسرائیل احتماالً. اند اي یافته این کشورها، توانمندي ویژه

دهد، اما با وجود گروه می امریکاالبی هم به روابط خود با 
هاي بسـیاري روبـه   اي متعادل دشواري رسیدن به سیاست خاورمیانه

ــا سیاســت  .)101-126: 1390 آهــویی،( بیشــتر اقــدامات کنگــره در رابطــه ب
اي آیپک و یا با موافقت آن اتخاذ مـی  به وسیله اي یا خاورمیانه

را مـی  امریکـا اعمـال نفـوذ آیپـک در سیاسـت خـارجی      
  .خاورمیانه، جمهوري اسالمی ایران و عراق مشاهده کرد

  جمهوري اسالمی ایران. 9- 1
آیپک جمهوري اسالمی ایـران تهدیـدي جـدي بـراي برتـري اسـرائیل در         به عقیده
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اي و  آیپک با تمرکـز بـر مسـائلی ماننـد مسـئله هسـته      
المللـی   و یک اجماع بین امریکا

امنیتـی    حاشـیه   جـود آورده تـا بـدین وسـیله    
اسـتفاده از رویکـرد تهـاجمی سیاسـت خـارجی      
به عنوان یک خاطی، ناقص حقوق بشـر  

را در دولـت  و جهان معرفی کرده و این طرز تفکـر  
آیپـک  ). 39-62: 1378سـولی،  

تحـریم و تبـدیل آن بـه اسـتراتژي تحـریم      
گیـري و   هـاي تصـمیم   این البی با استفاده از نفـوذ خـود در دسـتگاه   

اي ایـن   کننـده  حقیقاتی توانست به شکل بسیار تعیین
بـا   1995آیپک در آوریل  .ایده را تبدیل به استراتژي کند و آن را به تصویب برساند

» اي بـراي عمـل   ایـران، برنامـه  
آنچـه بیـل کلینتـون در سـال     
امضا کـرد آن چیـزي بـود کـه توسـط آیپـک       

. )33-83: 1385طباطبـایی،  (
دولت کلینتون به شدت توسط مقامـاتی شـکل گرفـت کـه بـا      

از . ي نزدیکـی داشـتند  هـا  برجسـته حـامی اسـرائیل پیونـد    
، معاون سابق تحقیقات آیپک، نام برد 

میرشـایمر  (که استراتژي مهار دوگانه توسط وي و دوستانش به کاخ سفید ارائه شـد  
بدیل بـه ابـزاري بـراي    ایران ت

رائیل در بقاي آیپک گردید چرا که بعد از انتخاب اسحاق رابین به نخست وزیري اس
سیاسی حزب تندروي لیکود، رابین به مـدیران  
آیپک اعالم کرد که مصمم است سیاست خارجی را به طور مسـتقیم از طریـق کـاخ    

ها در اسرائیل جایگاه  خواستند با تغییر سیاست
ایـران را  .ا.جبـر   گیري و تمرکـز 

 1385 طباطبـایی، (ایران در دستور کار آنها قرار گرفت 

                                                                
1. Martin Indyk 

آیپک با تمرکـز بـر مسـائلی ماننـد مسـئله هسـته       .شود میخاورمیانه محسوب 
امریکاایران سعی کرده تا یک اجماع داخلی در .ا.جتحریم 

جـود آورده تـا بـدین وسـیله    ایران بـه و .ا.جدر سطح جهان را علیه 
اسـتفاده از رویکـرد تهـاجمی سیاسـت خـارجی       آیپک بـا . گسترش دهد اسرائیل را

به عنوان یک خاطی، ناقص حقوق بشـر   را ایران.ا.جکند که  ، تالش زیادي میامریکا
و جهان معرفی کرده و این طرز تفکـر   امریکا ،براي اسرائیل يو تهدید

سـولی،  ر(و سیاست خارجی این کشور نهادینـه کنـد    امریکا
تحـریم و تبـدیل آن بـه اسـتراتژي تحـریم        شدن ایـده  در مطرح اي کننده نقش تعیین

این البی با استفاده از نفـوذ خـود در دسـتگاه   . ایران دارد.ا.ج
حقیقاتی توانست به شکل بسیار تعیین، مراکز فکري و تامریکااجرایی 

ایده را تبدیل به استراتژي کند و آن را به تصویب برساند
ایـران، برنامـه   علیـه  امریکاهاي جامع  تحریم« اي به نام انتشار جزوه

آنچـه بیـل کلینتـون در سـال     در واقع . ایران را ارائه کرد.ا.ج  اصول و اهداف تحریم
امضا کـرد آن چیـزي بـود کـه توسـط آیپـک        12959با عنوان دستور اجرایی  1995

( نوشته شد و آلفونسو داماتو آن را بـه کنگـره ارائـه داد   
دولت کلینتون به شدت توسط مقامـاتی شـکل گرفـت کـه بـا       اي سیاست خاورمیانه
برجسـته حـامی اسـرائیل پیونـد    ي هـا  اسرائیل یا سـازمان 

، معاون سابق تحقیقات آیپک، نام برد 1توان از مارتین ایندیک می ها ین آنتر سرشناس
که استراتژي مهار دوگانه توسط وي و دوستانش به کاخ سفید ارائه شـد  

ایران ت.ا.جالبته باید در نظر داشت که ). 207: 1387و والت، 
بقاي آیپک گردید چرا که بعد از انتخاب اسحاق رابین به نخست وزیري اس

سیاسی حزب تندروي لیکود، رابین به مـدیران    ساله پانزده  و پایان سلطه 1992سال 
آیپک اعالم کرد که مصمم است سیاست خارجی را به طور مسـتقیم از طریـق کـاخ    

خواستند با تغییر سیاست بران آیپک که نمیره. سفید دنبال کند
گیري و تمرکـز  از دست بدهند طرح هدف امریکاقدرت خود را در 

ایران در دستور کار آنها قرار گرفت .ا.جارائه دادند و ایده تحریم 
                         



ایـران در  .ا.جنسـبت بـه    امریکا
بودجـه    کوشـید قیـدي را بـه الیحـه    

ایـران موافقـت   .ا.جو بوش را ملزم کند که پـیش از حملـه بـه    
در عـراق، ایـن قیـد در کنگـره     

ایـن امـر بـا    . رسید مـورد تصـویب قـرار گیـرد    
لیکن آیپـک سـخت بـا آن     ،

ایـران را کـه در میـان رهبـران     
آیپک . داشت از میان برمی سیاسی و نظامی اسرائیل طرفداران بسیاري داشت را عمالً

تعـدادي از نماینـدگان هـوادار    
هـر چنـد    .)365: 1387 والـت، 

 اي بـراي منطقـه خاورمیانـه و اسـرائیل و    
ن آیپـک سیاسـت جنگـی    ک

قـرار   امریکـا در اولویت تالش خود براي جلب حمایت کنگره و دولـت  

میـزان نفـوذ     دهنـده  آغاز حمله به عراق و پیامدهاي پس از اشغال این کشـور نشـان  
از یهودیان  »امریکانفوذ اسرائیل در 

. بـرد  با عراق نام مـی  امریکاو به خصوص سازمان آیپک به عنوان بانیان پنهان جنگ 
کـه در هـدایت    بـود نفع اصلی جنگ با عـراق  

ین مخـالف عـرب خـود در خاورمیانـه     
کر مدیر اجرایی آیپک فعالیت بی سـر و  

را یکـی از    استفاده از زور در عراق توسط کنگره
در  امریکـا آیپک بـراي ادامـه حضـور    

هنگـامی کـه دولـت بـوش در     
اضافی براي جنـگ عـراق بـه    
سـناتورهاي جمهـوري خـواه از آیپـک خواسـتند همکـاران       

امریکاست نفوذ آیپک بر سیا  شاید بهترین نشانه .)83-33:
کوشـید قیـدي را بـه الیحـه     مـی   گـره آشکار شد، زمانی که کن 2007مارس 

و بوش را ملزم کند که پـیش از حملـه بـه    کرده پنتاگون ضمیمه 
در عـراق، ایـن قیـد در کنگـره      امریکـا بعـد از گرفتـار آمـدن     .کنگره را جلب کنـد 

رسید مـورد تصـویب قـرار گیـرد     میداشت و به نظر  طرفداران زیادي
،کنگره طبق قانون اساسی نیز سازگاري داشت اتاختیار

ایـران را کـه در میـان رهبـران     .ا.جنظـامی علیـه     زیرا این الیحه گزینـه   مخالف بود،
سیاسی و نظامی اسرائیل طرفداران بسیاري داشت را عمالً

تعـدادي از نماینـدگان هـوادار      کـار شـد و بـا کمـک     به کریدورهاي کنگره دست در
والـت،  و میرشـایمر (اسرائیل آن قید از الیحه برداشته شـد  

اي بـراي منطقـه خاورمیانـه و اسـرائیل و      ایران منجر به فاجعـه .ا.جاسرائیل به   حمله
کیی مستقر در این منطقه خواهد داشت لییکاامرنیروهاي 

در اولویت تالش خود براي جلب حمایت کنگره و دولـت   اسرائیل را
  .داده است

  عراق. 2-9
آغاز حمله به عراق و پیامدهاي پس از اشغال این کشـور نشـان  

نفوذ اسرائیل در «تاب در ک جیمز پتراس. آیپک در واشنگتن است
و به خصوص سازمان آیپک به عنوان بانیان پنهان جنگ 

نفع اصلی جنگ با عـراق   دهد که اسرائیل تنها ذي وي ادامه می
ین مخـالف عـرب خـود در خاورمیانـه     تـر   براي ورود به روند حذف سـخت  امریکا

کر مدیر اجرایی آیپک فعالیت بی سـر و   وارداه). Petras, 2006: 19-28(یق حاصل کرد توف
استفاده از زور در عراق توسط کنگره  صداي آیپک براي تصویب مصوبه

آیپک بـراي ادامـه حضـور     .کند ذکر می 2002هاي آیپک در سال  موفقیت
هنگـامی کـه دولـت بـوش در      2003پـاییز سـال   در . بودعراق نیز حامی نیرومندي 

اضافی براي جنـگ عـراق بـه      ي سنا براي تخصیص بودجهها راضی کردن دموکرات
سـناتورهاي جمهـوري خـواه از آیپـک خواسـتند همکـاران        ،مشکل برخـورده بـود  
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ــا چنــد نفــر از   نماینــدگان آیپــک ب
میرشـایمر و  (حبت کردند و سرانجام بودجه تصـویب شـد   

در عـراق و   امریکـا ها و مجروحان ارتش 
و در  امریکامیلیارد دالري و تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد 
وجـود آمـده   در رابطه با جنگ عراق به 

 )Petras, 2006: 24. (کرد

و تـأثیرآن   آیپـک  به بررسی 
با توجه به ساختار باز سیاسـی  

ي کالن این کشـور  ها گیري تصمیم
ي فشـار یهـودي و در   هـا  قدرت نفوذ و تأثیرگذاري بسیار زیاد گـروه 
در خاورمیانــه بــر  امریکــابــه سیاســت خــارجی 

مانی است کـه از همـان   آیپک ساز
. و اسـرائیل را بـر عهـده داشـت    

راهکارهاي این سازمان براي تحقق اهداف خود شامل برقـراري ارتبـاط نزدیـک بـا     
و تـالش بـراي مجـاب کـردن آنـان بـه       

و همچنین تـالش بـراي    گذاري
ي کلیـدي  هـا  اعمال نفوذ در قوه مجریه از راه ورود افراد مورد نظر سازمان در پست

با توجه به قدرت عظیم اقتصادي و تبلیغاتی آیپک اکثـر نامزدهـاي انتخابـاتی    
مثبت این سازمان را کنند نظر 

آیپـک بـا   . منـد شـوند   به خود جلب کرده و از حمایت هاي مالی و تبلیغاتی آن بهره
ي گسترده از نامزدهایی که نظراتـی هماهنـگ و همسـو بـا ایـن      

بـراي حمایـت    امریکـا خـارجی  
نفوذ آیپک بـه عنـوان سـخنگوي سیاسـت اسـرائیل در      
است که در بسیاري از موارد نماینـدگان کنگـره و حتـی رؤسـاي     

یشـان را بـا   ها سیاسـت  شـان 

ــا چنــد نفــر از  . دموکراتشــان را بــه حمایــت از بودجــه وادارد نماینــدگان آیپــک ب
حبت کردند و سرانجام بودجه تصـویب شـد   سناتورهاي دموکرات ص

ها و مجروحان ارتش  کشته با افزایش شمار .)291: 1387، والت
میلیارد دالري و تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد  صد هاي چند صرف هزینه

در رابطه با جنگ عراق به  امریکامردم   حالی که موج مخالفت گسترده
کرد جنگ عراق تشویق می  را به ادامه امریکا، تنها آیپک بود

  گیري نتیجه
 امریکااین پژوهش با توجه به نفوذ گسترده یهودیان در 

با توجه به ساختار باز سیاسـی  . اختصاص یافته است امریکا اي بر سیاست خاورمیانه
تصمیمتوانند به نحوي مؤثر بر  میي فشار ها روهگ امریکا

قدرت نفوذ و تأثیرگذاري بسیار زیاد گـروه . تأثیر بگذارند
بــه سیاســت خــارجی  دهــی جهــترأس آنهــا آیپــک در 

آیپک ساز. ان سیاسی پوشیده نیستتحلیلگرسیاستمداران و 
و اسـرائیل را بـر عهـده داشـت     امریکاابتداي تأسیس، مأموریت تقویت روابط بین 

راهکارهاي این سازمان براي تحقق اهداف خود شامل برقـراري ارتبـاط نزدیـک بـا     
و تـالش بـراي مجـاب کـردن آنـان بـه        )مجلس نمایندگان و سنا(نمایندگان کنگره 

گذاري قانوني این سازمان در عرصه ها حمایت از خواسته
اعمال نفوذ در قوه مجریه از راه ورود افراد مورد نظر سازمان در پست

با توجه به قدرت عظیم اقتصادي و تبلیغاتی آیپک اکثـر نامزدهـاي انتخابـاتی    . است
کنند نظر  میسعی  )انتخابات کنگره و ریاست جمهوري( امریکا

به خود جلب کرده و از حمایت هاي مالی و تبلیغاتی آن بهره
ي گسترده از نامزدهایی که نظراتـی هماهنـگ و همسـو بـا ایـن      ها ارائه این حمایت

خـارجی   گذاري سیاستسازمان دارند در پی هدایت دستگاه 
نفوذ آیپک بـه عنـوان سـخنگوي سیاسـت اسـرائیل در       .همه جانبه از اسرائیل است

است که در بسیاري از موارد نماینـدگان کنگـره و حتـی رؤسـاي      اي گونهبه  امریکا
شـان  بـاطنی میـل   رغم علیکه  اند شدهمجبور  امریکاجمهور 



بر پایـه  در خاورمیانه  امریکابسیاري از مبانی اساسی سیاست 
به اسرائیل به عنوان یـک سـرمایه   
و همواره در تالش است تا اسرائیل را به قدرتمندترین کشـور  
استراتژي مهار دوگانه جمهوري اسالمی ایران و عـراق کـه از   
یی دیکتـه شـد، در راسـتاي هـدف تقویـت اسـرائیل       

ایران دنبـال  .ا.هدفی که با اشغال عراق و تحریم اقتصادي گسترده ج
و مـردم ایـن کشـور داشـته      

ارجی یی به این نکته واقف هستند که چگونه سیاست خـ 
کشورشان در مورد منطقه خاورمیانه توسط اقلیتی قومی که داراي گروه فشاري فوق 

بسیاري از مبانی اساسی سیاست . اسرائیل هماهنگ کنند
به اسرائیل به عنوان یـک سـرمایه    امریکاتعهد این کشور به اسرائیل بنا شده است و 

و همواره در تالش است تا اسرائیل را به قدرتمندترین کشـور   کند میراهبردي نگاه 
استراتژي مهار دوگانه جمهوري اسالمی ایران و عـراق کـه از   . خاورمیانه تبدیل کند

یی دیکتـه شـد، در راسـتاي هـدف تقویـت اسـرائیل       ریکاامجانب آیپک به مقامات 
هدفی که با اشغال عراق و تحریم اقتصادي گسترده ج. صورت گرفت

 امریکاشود، هرچند که این اقدامات تبعاتی نیز براي  می
یی به این نکته واقف هستند که چگونه سیاست خـ امریکاصدها میلیون . است

کشورشان در مورد منطقه خاورمیانه توسط اقلیتی قومی که داراي گروه فشاري فوق 
  .شود میباشد، اداره  میالعاده قدرتمند 
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و  امریکـا ، ویـژه روابـط   3 امریکـا 

نقش البی اسرائیل در سیاسـت خـارجی ایـاالت متحـده، از اسـطوره تـا       
126-101 . 

 فصلنامه احمدي، فتاح :مترجم ،»تلویزیونی

 ،»کشـور  ایـن  خـارجی  سیاسـت  

 ،یهودیـان  کنگـره  ها، البی برتس،
  .نور انتشاراتی

، ویـژه  3 امریکـا جایگاه البی یهود در سیاست خارجی ایاالت متحده، کتاب 
  .تهران
ماره ش ،مصباح مجله ،»امریکا خارجی

هـاي   هـا و گـروه   در خاورمیانـه، نقـش البـی   
 .سمت: نشین و رضا سیمبر، تهران

  .سمت: ، تهرانسیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران
: محمدرضا میرزا جـان، تهـران  : ، مترجم

 ،فصلنامه مطالعـات فلسـطین  ، »امریکا

توطئـه انـزواي جمهـوري اسـالمی     

 
هاي فشـار بـر    ثیر گروهتأ: یک ارتباط ویژه

، 24و  23ماره ، شاي مه مطالعات منطقه

  

  کتابنامه
امریکـا روابط استراتژیک، کتاب : و اسرائیل امریکا، )1382( آزادي، نبی

  .تهران موسسه ابرار معاصر: ، تهراناسرائیل
نقش البی اسرائیل در سیاسـت خـارجی ایـاالت متحـده، از اسـطوره تـا       «، )1390(آهویی، مهدي 

126، صص 1ماره ، شفصلنامه مطالعات جهان، »واقعیت
تلویزیونی هاي شبکه بر صهیونیسم سیطره« ،)1373( زیاد ابوغنیمه،

 .126-131 صص ،5 ش ،جاویدان میراث
 بـر  آن آثار و امریکا ریاست انتخابات« ،)1383(کورش  احمدي،

 .523-556 صص ،71ش ،خارجی سیاست فصلنامه
برتس، بناي: اسرائیل و امریکا یهودیان هاي سازمان ،)1376( لی اوبرین،

انتشاراتی و تحقیقاتی موسسه:  تهران ناصري، علی :مترجم
جایگاه البی یهود در سیاست خارجی ایاالت متحده، کتاب  ،)1382(ایزدي، پیروز 

تهران موسسه ابرار معاصر: ، تهرانو اسرائیل امریکاروابط 
خارجی گذاري سیاست فرایند در آیپک نقش« ،)1383( رحیم بابازاده،

 . 183-214 صص ،55
در خاورمیانـه، نقـش البـی    امریکـا سیاست خـارجی   ،)1388(جی . تري، جنیس

نشین و رضا سیمبر، تهران ارسالن قربانی شیخ: ، مترجمنفوذ ذي
سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، )1389(دهقانی فیروزآبادي، سیدجالل 

، مترجمامریکااست و نفوذ یهودیان در هلوک، )1390(دیوك، دیوید
 .هنري قدر والیت –فرهنگی  موسسه

امریکاالملل در آیپک ابزار صهیونیسم بین« ،)1378(رسولی، ابراهیم
 .39-62، صص 10شماره 

توطئـه انـزواي جمهـوري اسـالمی     خطوط کلی  نیرنگ سازي صهیونیسم، ،)1379(رضوي، مهدي 
 . دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ، تهرانایران

  .کتاب صبح: ، تهرانامریکانیمه پنهان  ،)1381(زرشناس، شهریار 
یک ارتباط ویژه«، )1384(سبحانی، نگین و جنسن، تبانی و مولی، رزمن 

مه مطالعات منطقهفصلنا، »در برابر اسرائیل امریکاسیاست خارجی 



و اسرائیل از آغاز  امریکاتحلیل ادواري تعامالت استراتژیک ایاالت متحده 
 ابـرار معاصـر   موسسـه : ، تهـران و اسـرائیل 

دفتـر مطالعـات   : ، ترجمه محمود ملکـی، تهـران  
 

، ویـژه روابـط   3 امریکـا ، کتـاب  

 سـال  ،خارجی سیاست فصلنامه ،

 حسـین  محمـد  :مترجم ،و اسرائیل
 .خارجه امور وزارت

بررسی منافع راهبردي ایـاالت متحـده در حمایـت نامشـروط از اسـرائیل،      
 .تهران موسسه ابرار معاصر

 .روایت فتح: علیرضا عبادتی، تهران
 هـاي  رسانه برابر سلطه روند بازنمایی

: ، قـم تحلیل عناصر قومی، تاریخی و دینی یک فاجعـه 

مجیـد  : ، متـرجم گذار سیاست اسرائیل

سازي رونـد   مدل«، )1390(محمدعلی و کدخدایی، الهام و شفیعی سروستانی، فاطمه 
، سـال  فصلنامه روابط خارجی، »امریکا

 ،امریکـا اسـرائیل و سیاسـت خـارجی    
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