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 چکیده

که در  باشدیم کایدر آمر یاسیس یهاگروه نیرتریو فراگ نیتراز قدرتمند یکی لیاسرائ یالب
 لیسرائا-کایآمر یروابط عموم تهیدارد. کم یمتحد نفوذ قابل توجه االتیا یاسیس یتارهاساخ

حسوب م کایدر آمر یگریالب یهاگروه نیو قدرتمندتر نیاز بزرگتر یکی پک،یمشهور به آ
ار تحت فش وز باکار آمدن جورج بوش تا به امر یبا رو کایدر آمر لیطرفدار اسرائ یب. الشودیم

 نیا، اراست نیا، در دارد رانیا یاسالم یدر مقابله با جمهور یسع کا،یمتحده آمر االتیاقرار دادن 
طر خ ییگنمابزر و رانیا مهوری اسالمیج هیبر عل یشروع به فضاساز لیبه همراه دولت اسرائ یالب

مات اقدا یابر اکیالزم را در آمر یروان یمنطقه و جهان کردند تا فضا ل،یبه اسرائ بتنس رانیا
 یسازحدودمو  رانیخطر ا ییبزرگنما یبرا لیدولت اسرائ استیس یالب نیکنند. ا جادیا یبعد

کرد  یریگیپ متحده با شدت االتیرا در داخل ا یاسالم یجمهور میتحر استیس زین رانیقدرت ا
ه بپاسخ  یپله در مقا نیشد. در ا رانیا هیعل« متحده االتیجامع ا یهامیتحر»آن  ییکه ماحصل نها

رد پ در موترام در دو دولت باراک اوباما و دونالد لیاسرائ یکه تفاوت الب میباشیسوال م نیا
ک لت بارار دود لیاسرائ یهایاست که الب نیمقاله ا هیچه بوده است؟ فرض رانیا یاتوافق هسته

 انریا یاستههبر توافق  یرگذاریتاث ینسبت به دولت دونالد ترامپ برا یاز نفوذ کمتر مااوبا
اوباما و  ت باراکدول در لیاسرائ یهایالب سهیمقا یمقاله به بررس نیدر ا نیبرخوردار بودند. بنابرا

-یفیتوص شرو از تاراس نیکه در ا میپردازی( مرانیبا ا یابر توافق هسته دی)با تاک دونالد ترامپ
 .میریگیبهره م یاو ابزار کتابخانه یلیتحل

 کلیدواژگان
 .یاتوافق هسته کا،یمتحده آمر االتیا ران،یمهوری اسالمی اج سم،یونیصه ،یالب
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 مقدمه
ها و یاستهای اسرائیل بازوی قدرتمند این کشور در آمریکا برای تاثیرگذاری بر سالبی

 فوذ اینیره نرسد نقش و داهای آمریکا و تامین منافع این رژیم هستند و به نظر میجهت گیری
قاط نی از مپ نسبت به دولت باراک اوباما بیشتر شده است. یکها در دولت دونالد تراالبی

ی کردند های فراوانها و هزینهها تالشها در آمریکا مساله برجام بود. این البیتاثیرگذار این البی
ز قدرت نستند انتوا ای دولت اوباما با ایران جلوگیری کنند اما ناکام ماندند وتا از توافق هسته

مدن آکار  ر جهت مقابله با تصمیم کاخ سفید استفاده کنند. اما پس از رویهای خود دالبی
هت جی در ها فضای بیشتردونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا، این البی

جام ایید برتبار  سوق دادن دولت ترامپ برای خروج از این توافق بدست آوردند. ترامپ بعد از دو
گیری در خصوص آن آن را تایید نکرد و ادامه تصمیم 1396مهرماه  21، در روزه 90های در دوره

ترامپ واگذار  روزه آن را به 90را به کنگره آمریکا واگذار کرد. کنگره نیز پس از یک مهلت 
بطور یکجانبه  2018می 8کند، در تاریخ کرد و وی با اعالم اینکه آن را برای آخرین بار تایید می

سوالی که  رداند.ها بر جمهوری اسالمی ایران را مجددا برگخارج شد و فشار تحریماز این توافق 
در  های اسرائیلباشد این است که تفاوت نفوذ البیدر پی پاسخ گویی به آن میمقاله حاضر 

ای که رضیهست؟ فاای با ایران چه بوده دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به توافق هسته
ر دولت دهای اسرائیل به این سوال در نظر گرفته شده است این است که نفوذ البی برای پاسخ

زمایی ستی آباراک اوباما نسبت به دولت دونالد ترامپ کمتر بود. پژوهش مورد نظر برای را
ا اله و بو مق ای و اینترنتیفرضیه موردنظر خود، ضمن بهره گیری از مدارک و اسناد کتابخانه

 ست. ند بخش مطالب مورد نظر را سازماندهی کرده اتحلیلی، در چ-ش توصیفیاستفاده از رو
 

 پیشینه تحقیق -1
روند »ان (، در پژوهشی با عنو1395سیدجالل دهقانی فیروزآبادی و سید محمدعلی علوی )

منظر  کا ازای جمهوری اسالمی ایران توسط البی اسرائیل در آمریامنیتی سازی فعالیت هسته
 راین مقاله ب پردازد.، به فعالیت البی طرفدار اسرائیل در ایاالت متحده آمریکا می«مکتب کپنهاگ

ام به ا اقدگری خود در آمریکاین اساس است که رژیم اسرائیل با بهره گیری از ظرفیت البی
ت در ه پیشرفیدن بای جمهوری اسالمی ایران نمود تا ایران را از رسهای هستهامنیتی سازی فعالیت

 ت که درین اسای بازدارد. تفاوت موجود مابین این پژوهش و مقاله ذکر شده در اامه هستهبرن
رامپ ونالد تا و دگری رژیم اسرائیل در دو دولت باراک اوباممقاله مذکور توجهی به مقایسه البی

 ای ج.ا.ایران نشده است.و تاثیرات آن بر موضوع هسته
راهبرد سیاست خارجی »(، در پژوهشی با عنوان 1392عبدالمطلب عبداله و مصطفی اسماعیلی)
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آمریکا در قبال انقالب اسالمی ایران: تداوم یا تغییر؟ مطالعه موردی سیاست خارجی باراک اوباما 
ای به دنبال این پرسش است که سیاست خارجی اوباما نسبت به برنامه هسته« ای ایرانو مسئله هسته

مهوری او چگونه بوده است. در این مقاله که از تئوری جیمز ایران در دوره چهار ساله ریاست ج
رسدکه اوباما به رغم شعارهایی که مبنی بر تغییر داده بود، روزنا استفاده شده است به این نتیجه می

های روسای هیچگونه تغییری را در روند مقابله با انقالب اسالمی ایجاد نکرده و به همان سیاست
ای ایران ادامه داده است. تفاوت موجود مابین این د موضوع هستهجمهوری گذشته در مور

گری رژیم پژوهش و مقاله ذکر شده در این است که در مقاله مذکور توجهی به مقایسه البی
ای ج.ا.ایران اسرائیل در دو دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ و تاثیرات آن بر موضوع هسته

 نشده است.
بررسی  تحلیل و»ای با عنوان (، در مقاله1396شنا و عارف بیژن)سلمان رضوی، مهدی آ

ه ب، «رامپوره تهای صهیونیستی آمریکا در قبال برجام با تاکید بر دها و اندیشکدهمواضع البی
رجام بال بها در هدایت سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در قها و اندیشکدهنقش این البی

حفظ  واهانخهای صهیونیستی در آمریکا غالبا است که اندیشکده پردازند. تحلیل مقاله آنمی
سه با ها در مقایبیبرجام و اصالح آن هستند اما در شیوه اصالح آن نظرات متفاوتی دارند. اما ال

ا ته دهند ک جلوکنند این توافق را خطرناها از ادبیات تندتری برخورداراند و سعی میاندیشکده
ی به توجه ام تاثیر بگذارند. برخالف این پژوهش، مقاله مذکور هیچبر خروج ترامپ از برج

رده ای ایران نکهگری در دو دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال موضوع هستمقایسه البی
 است. 

تحلیلی بر »ای با عنوان ( در مقاله1395حبیب اله ابوالحسن شیرازی و محمرضا ابراهیمی)
ی وضع البکه م هیونیست در قبال برجام ((، در پی پاسخ به این سوال استعملکرد مواضع البی ص

رداخته په آن بای که در پاسخ به این سوال ای ایران چیست. فرضیهصهیونیستی در مذاکرات هسته
ه یری از بای سعی در جلوگشد نیز عبارتند از اینکه البی صهیونیستی در فرایند مذاکرات هسته

قاله موهش، های غربی داشت. اما برخالف این پژی اسالمی ایران با قدرتتوافق رسیدن جمهور
قبال  رامپ درتنالد ای به قیاس البی رژیم اسرائیل در دو دولت باراک اوباما و دومورد نظر اشاره

 ای ایران نکرده است.  موضوع هسته
 

 مبانی نظری -2
گیری است که اولین بار صمیمهای رایج در اتخاذ سیاست خارجی، نظریه تیکی از نظریه

، 1مطرح شد. در همین چهارچوب هربرت سایمون 1954و همکارانش در سال  1توسط اسنایدر
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به نظریه پردازی پرداختند. آلیسون دو مدل  4و جورج مدلسکی 3، استاین برونز2گراهام آلیسون
کند؛ از مطرح میگذاری خارجی را در مورد سیاست« سیاست دیوان ساالری»و « روند سازمانی»

ای یکپارچه دیدگاه گراهام آلیسون مطابق مدل روند سازمانی حکومت یک کشور مجموعه
گیری است و رفتار خارجی حکومت های مختلف تصمیمنیست. بلکه حکومت هرمی از سازمان

مدل گذرد. در های مسئول به پاسخگویی میدر پاسخ به نیاز منافع ملی ناگزیر از کانال این سازمان
گیری، های ناشی از ساخت سازمان اداری تصمیمسیاست دیوان ساالری، آلیسون عالوه بر جبریت

داند. در تشریح مدل گیری نهایی موثر میگیرنده را نیز در شکلبازی قدرت بین افراد تصمیم
یان برآیند مذاکره م»کند که پیامدهای بازی سیاسی یا سیاست دیوان ساالری آلیسون استدالل می

گیر در سیاست خارجی خواهان دستیابی به های تصمیمچنان است که هرکدام از انسان« افراد
گیرد که تصمیمات و اقدامات هدفی خاص از منافع ملی هستند. از این رو، آلیسون نتیجه می

های سیاست خارجی نتیجه فراگردهای سیاسی مذاکره و بازی قدرت موجود در سازمان
 (. 175: 1384آید )سیف زاده، حساب می گیرنده بهتصمیم

توان پی برد که با نگاهی کوتاه به سیاست خارجی آمریکا و نقش عوامل موثر در آن می
گذاری هستند که ترین عوامل دخیل در هر سیاستدولت )قوه مجریه( و کنگره )قوه مقننه( اصلی

های صهیونیستی بویژه البی یهای صهیونیستی نقشی پر رنگ دارند. البدر هر دوی آنها البی
با نفوذ روزافزونی که در کنگره برای خود ایجاد کرده است نقشی حیاتی در جهت دهی  5آیپک

گذارند. ها تاثیر خود را میبه مصوبات کنگره در مورد برجام داشته است. آنان همچنین بر دولتی
ه آمریکا و با بهره گیری از ها با شناخت دقیق سیاست دیوان ساالرانبه بیان دیگر صهیونیست

 ها به تامین منویات خویش مشغولند. البی
ج.ا.  سائلمیکی از لوازم سیاست خارجی آمریکا و رمزگشایی از آن، بویژه در ارتباط با 

 ر سیاستبگذار ایران، شناخت چگونگی کار البی پرنفوذ صهیونیستی به مثابه یکی از عوامل اثر
ز کار ی آغات که در این بخش به تعریف البی و البیگری و چگونگای  این کشور اسخاورمیانه
 پردازیم.  ها در سیاست خارجی آمریکا میاین البی

شود که هایی گفته میهای ذی نفوذ البی به آن دسته از گروهدر یک تعریف کلی، گروه
 عمل خود صخا منافع تامین و اجتماعی –های سیاسی گیریبرای تأثیر گذاری بر روند تصمیم

                                                                                                                                       
1 Herbert Simon 
2 Graham Allison 
3 Stein bronze 
4 George Meldsky 
5 AIPAC 



 

 

 

35  ...مقایسه نقش البی اسرائیل در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در دوران 

 

عالقگی این ، بیکندمی مجزا حزب یک از را نفوذ ذی گروه یک که آنچه میان این در. کنندمی
 ها برای معرفی نامزد درانتخابات است. به عبارت دیگر در حالی که احزاب در تالش هستندگروه

 أثیر گذاری بردنبال تهای فشار تنها به، گروهکسب قدرت کنندهای مسالمت آمیزاز طریق شیوه تا
 گیری هستند. دولتمردان و روند تصیم

نه خاص ر زمیدگروهی از افراد که »البی در فرهنگ نامه فارسی در اصطالح سیاسی به معنای 
گری اشاره بیو در اصطالح ال« های تبلیغی و توجیهی اشتغال دارند، تعریف شده استبه فعالیت

س ضای مجلس با اعبر دستگاه قانون گذاری از راه تمااعمال نفوذ و فشار »به شیوه و روشی برای 
قاصد یشبرد ما و پسنا یا نمایندگان در آمریکا برای رد یا تصویب لوایح مورد نظر به منظور اجر

 (. 329: 1379دارد )آقابخشی و افشاری راد، « سیاسی و اقتصادی
ژادی های مختلف ناعهای فشار مختلفی از اجتمای مختص یهودیان نیست و گروهالبی پدیده

بی الریکا های خود در قوه مجریه و کنگره ایاالت متحده آمو اجتماعی برای تامین خواسته
 مکزیکی وبایی های ارمنی، چینی، کوتوان از البیکنند. در آمریکا پس از البی اسرائیل، میمی

 .((Ambrosio, 2002:110نام برد 
نی و رزمیو البیگری معنا و مفهوم مخفی، زی در حقیقت، در ایاالت متحده آمریکا البی

ها و ها، انجمنمذمومی ندارد به دلیل آن که در قانون اساسی آمریکا این حق به افراد و گروه
ر چانه ونگذاهای مختلف داده شده است تا برای احقاق حقوق خویش در نزد نهادهای قانسازمان

های پرنفوذ ها و تشکلآن شده است تا جریانزنی و مطالبه خواهی کنند و همین امر خود موجب 
 گیری سیاسی در آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند. بتوانند روند تصمیم

 
 غاز البی اسرائیل در ایاالت متحده آمریکاآ -3

ول ا افها در راستای تشکیل یک دولت یهودی، مصادف بود بهای سیاسی صهیونیستفعالیت
ا، ه آمریکت متحدجهانی اول و دوم و طلوع قدرتی دیگر بنام ایاالهژمونی بریتانیا بعد از جنگ 

های مالآاف و بنابراین سردمداران صهیونیسم درصدد آن برآمدند تا برای تحقق بخشیدن به اهد
 (. 27: 1384تر کنند )عبدی، خویش رشته ارتباط و پیوند خود را با این قدرت نوظهور قوی

 که گرددبر می 1790 الـس به آمریکا حکومت و هودیی جامعه میان رسمی تماس نخستین
های آزادی نـتأمی به ضرورت پیامی در نوپا تـــدول اولین رئیس جمهور 1واشنگتن جرج

کرد.  ریحـتص شهروندان سایر حقوق با تساوی بعد در به ویژه ودــیه اقلیت سیاسی و اجتماعی
((Goldberg. 1996:83 

 سیاسی صهیونیسم حامیان به ویژه و یهود اقلیت اهداف یشبردپ در های مؤثرشخصیت میان در
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 و مهم جایگاهی کشور این وقت بیستم، ویلسون، رئیس جمهور دهه قرن دومین آمریکا، در در
 ساختار بر تأثیرگذار مؤلفه ای به عنوان یهود باید آیین بود معتقد که 1دارد. ویلسون بخش تأثیر

 دولتی باالی به مناصب یهودیان دستیابی برای سازیزمینه ، بهشود تلقی آمریکا سیاسی و فرهنگی
 عضویت و سفید کاخ در یهودی قوی فشار گروه یک گیریشکل آن نمونه که کرد مبادرت

 دوره است. از کشور عالی دیوان آمریکا( در صهیونیسم سازمان وقت )رهبر 2لویس براندس
 یاد واشنگتن در یهود البی زمان یافتهسا گیریعزیمت شکل نقطه به عنوان ویلسون رهبری

 افترا، در با مبارزه اتحادیه آمریکا و یهودیان مانندکنگره های متعددیسازمان که چنان اند؛کرده
 (. 71: 1388اند )کیوان حسینی، گرفته شکل دوره همین

در  برمی گردد. 1950های حامیان رژیم صهیونیستی به دهه اما شروع فعالیت و تحرکات البی
بوجود آمد و به  3"ال سی کنن"کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل )آیپک( توسط  1953سال 

های خود را آغاز کردند. از میان حدودا های پیرامون این رژیم نیز فعالیتتدریج سایر گروه
ترین این سازمان سیصد سازمان و نهاد یهودی در آمریکا، آیپک، یکی از مهمترین و برجسته

های آیپک در بدو امر، متمرکز بر کنگره و تصمیمات آن بود. اما با روی کار . فعالیتهاست
، بستری مناسب در اختیار آیپک برای 2001سپتامبر 11آمدن بوش پسر و حوادثی همچون 

(. در ادامه البی اسرائیل در 1391تاثیرگذاری بیشتر بر تصمیمات کاخ سفید قرار داد )ثمودی،
وباما و دونالد ترامپ هم نفوذ و تاثیرگذاری خودش را بر بروکراسی و جامعه های باراک ادولت

 آمریکا حفظ کرد. 
)نخست وزیر پیشین اسرائیل( 4توان از جمله آریل شاروننفوذ البی یهودیان در آمریکا را می

 داریم.هر زمانی که ما اقدامی را معمول می»دربرابر مقامات منتقد اسرائیل فهمید. که گفت: 
گویید که آمریکا چنین و چنان خواهد کرد. من بسیاری از شما مرا مخاطب ساخته و می

خواهم نکته روشنی را یاآور شوم که از فشار آمریکا بر اسرائیل هراسی نداشته باشید، زیرا ما می
. «ها بخوبی این نکته را میدانندیهودیان هستیم که کنترل آمریکا را بدست داریم و خود آمریکایی

 (. 215-216: 1382)عبداهلل خانی، 
توان در کنگره آمریکا مشاهده کرد. این درواقع نمود اصلی قدرت جامعه یهودیان را می

پادشاه "که مهمترین البی یهودیان در کنگره است، لقب « آیپک»قدرت به حدی است که به 
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ن شده است که آیپک در را داده اند. این حضور همه جانبه در کنگره منجر به آ "کنگره آمریکا
آن بسیار تاثیرگذار و موفق عمل کند. البی آیپک مدعی است که با برگزاری بیش از دوهزار 
مالقات با اعضای کنگره آمریکا، ساالنه بیش از صد قانون طرفدار اسرائیل و یهودیان را به 

 (. 141: 1390رساند )طباطبایی، تصویب کنگره می
 ا نقش ومریکهای ایاالت متحده آاسرائیل تقریبا در تمام دولت گردر مجموع نهادهای البی

ها ین البیااثیر توان گفت در برخی ادوار بصورت مقطعی از تتاثیر بسزایی داشته است. اگرچه می
 د. یکا نبوه آمرشد اما این به معنای کاهش قدرت و نفوذ این نهادها بر جامعتاحدودی کاسته می

 
 ی اسرائیل در آمریکاگرابزارهای البی -4

ها در لیرائیگری و چانه زنی اسعالوه بر نهاد قدرتمند آیپک، عوامل دیگری در قدرت البی
 وطبوعات ون: مآمریکا بسیار تاثیرگذارندکه به چند مورد از آنها اشاره میکنیم. مواردی همچ

 ودجمعیتل، وجاسرائیهای مالی به کاندیدهای انتخاباتی و سفر این کاندیدها به ها، کمکرسانه
 یهودی ثروتمند و پرنفوذ، اعمال نفوذ در مجامع علمی و پژوهشی و غیره. 

 هاطبوعات و رسانهم -1-4
ر دات مهم صمیمافکار عمومی یکی از مهمترین ابزارهای یهودیان برای تاثیرگذاری بر روند ت

بزاری اامل عن است، این ها در دست یهودیاشود. از آنجا که اکثر این رسانهآمریکا محسوب می
بق یک طریکه در خدمت کمک به افزایش نفوذ و تاثیر یهودیان در جامعه آمریکا شده است. بطو

اس کانادا در ر انجام گرفته بود. اسرائیل بعد از بریتانیا و 2009سال نظرسنجی که در ماه می
ایی تند )عطیدانسکشورشان مکشورهایی قرار داشت که مردم امریکا آنها را بعنوان بهترین دوستان 

 (. 261: 1391و عالی، 
منجر  1های تلویزیونی و نفوذ در صنعت فیلم سازی هالیوودها و شبکهرخنه یهودیان در رسانه

به شناخت یهودیان بعنوان مردمانی بلندنظر، نوع دوست، قابل اعتماد و مهربان دربین مردم آمریکا 
درصد نویسندگان، دبیران، سرمقاله نویسان و  25از شده است. براساس آمارهای موجود، بیش 

صاحبان مطبوعات اصلی آمریکا از یهودیان هستند. سه روزنامه از چهار روزنامه مهم و اصلی 
تحت مالکیت و  4«واشنگتن پست»و  3«وال استریت ژورنال»، 2«نیویورک تایمز»آمریکا همچون، 

های ها از معتبرترین و پر تیراژترین روزنامهنامهکنترل یهودیان طرفدار اسرائیل هستند. این روز
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، که NBCو  ABC ،CBSشوند. همچنین سه شبکه بزرگ تلویزیونی شامل، آمریکایی محسوب می
کنند زیرنظر یهودیان قرار دارد. این سه شبکه اکثر تمام اخبار ملی و بین المللی را مخابره می

 (. 128:  1390دهند )طباطبایی، تحت پوشش قرار می های تلویزیونی و رادیویی آمریکا رابرنامه
 های مالی به کاندیدهای انتخاباتیکمک -2-4

بات ی انتخازدهاهای مالی از نامهای مختلفی اعم از حمایتها و راههای اسرائیل از شیوهالبی
سوق  گیرد که هدف آنها صورت میکنگره و ریاست جمهوری، فشارهای تبلیغاتی در رسانه

سرائیل اسوی  گیرنده در آمریکا بسمت وها و نهادهای سیاسی تصمیمان افکار عمومی و دستگاهد
 . (102:  1390است تا بتواند هرچه بیشتر بر تامین منافع خود بیفزاید )آهویی، 

های مالی به کاندیدهای انتخابات کنگره و ریاست جمهوری از مهمترین و ارائه کمک
بیگری اسرائیل برای تاثیر و نفوذ بر انتخابات در ایاالت متحده آمریکاست. پرنفوذترین ابزارهای ال

ها بطور مستقیم در اختیار کاندیدها قرار نمیگیرد، بلکه آیپک، کاندیدها را به البته این کمک
کنند. طبق برآورد روزنامه های اقدام سیاسی طرفدار اسرائیل معرفی میحامیان مالی بویژه کمیته

 8/56کمکی معادل  2006تا سال  1990های حامی رژیم صهیونیستی از سال ، البی1ستواشنگتن پ
درصد این مبلغ به  35اند که های حزبی طرفدار این رژیم کردهمیلیون دالر به کاندیدها و کمیته

های ها تعلق گرفته است. از دیگر اقدامات البیدرصد آن به دموکرات 65حزب جمهوری خواه و 
صهیونیستی، سفرهای مرتب اعضای کنگره و سیاستمداران با نفوذ آمریکایی به مناطق  پیرو رژیم

اشغالی است. تا با آشنا ساختن آنها به ژئوپلیتیک و مقتضیات امنیتی آن منطقه، بتوانند مواضع 
ها را بسمت و سوی خود بکشانند. از سوی دیگر اعضای کنگره و کاندیدهای ریاست آمریکایی

ها دارند چرا که از این مجرا میتوانند منابع مالی یل فراوانی برای سفر به این سرزمینجمهوری هم م
موردنیاز برای شرکت و حضور همه جانبه در انتخابات را کسب کنند. تقریبا تمام نامزدهای 
ریاست جمهوری آمریکا باید برای افزایش شانس خود برای موفقیت در انتخابات، پیشاپیش تعهد 

 (. 1391ی خود را به گسترش همه جانبه روابط با دولت اسرائیل اعالم کنند )ثمودی، و پایبند
 جمعیت ثروتمند یهودی ساکن در آمریکا -3-4

از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار البی یودیان در آمریکا، جمعیت شش میلیون نفری آنهاست. 
سازمان آمار »شوند. بنابر آمار ترین قشر آن کشور محسوب مییهودیان ساکن در آمریکا جزو مرفه

درصد از میانگین درآمد هر  172، میانگین درآمد یک خانواده یهودی در آمریکا «ملی آمریکا
درصد بیشتر از میانگین درآمد هر جمعیت مهاجر  40خانواده آمریکایی بیشتر است. این نسبت 

ر آمریکا منجر به قدرت دیگری در آمریکا محسوب میشود. بنابراین قدرت اقتصادی یهودیان د
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شود )موسسه الدراسات الفلسطینیه، چانه زنی و مطالبه خواهی آنها دربرابر تصمیمات اتخاذشده می
1385 :322 .) 

ه، زجملااند صاحبان بزرگترین و مهمترین مشاغل سیاسی از سوی دیگر یهودیان توانسته
ها را در و ریاست دانشگاههای اقتصادی، روسای مجامع فرهنگی سناتوری، روسای کمپانی

ه سب شدکهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آمریکا کسب کنند. بنابراین باتوجه به موقعیت
ل سرائیهای فشاری را بوجود آورند تا بتوانند در آمریکا حامی منافع اتوانستند گروه

 (. 140: 1385باشند)شیرودی، 
 اعمال نفوذ در مجامع علمی و پژوهشی -4-4

ند. عالی دارفها نیز حضور ها و دانشگاهان اسرائیل در جای جای نهادهای اعم از رسانهطرفدار
یل ز اسرائیکا اهای رادیویی و تلویزیونی معروف آمرهای مشهور و شبکهاکثر تحلیلگران روزنامه

ار و رفتار های آمریکا شیوه گفتواحد سازمان آیپک در دانشگاه 200کنند. بیش از حمایت می
 (. 118: 1390کنند )آهویی، ادان و دانشجویان را درقبال اسرائیل رصد میاست

 
 

 ژیم اسرائیلپیشینه روابط رژیم پهلوی با ر -5
ای هسته حرانهای اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا بر علیه ببرای فهم بهتر تاثیرات البی

 پردازیم.یملوی ی با رژیم پهج.ا. ایران، به بسط مختصری در باب تاریخچه روابط رژیم صهیونیست
 تاریخچه -1-5

ز سالمی اری اروابط ایران و اسرائیل از مسائل حساس و مناقشه برانگیز سیاست خارجی جمهو
ر های دوکشور د( تاکنون بوده است. متفاوت بودن سنخ روابط و ایستار1948زمان حیات اسرائیل)

ارد. امه دع نکاسته بلکه کماکان اددوران پهلوی و جمهوری اسالمی ایران از حساسیت موضو
ار داد. اما در مورد شناسایی قر defacto)اسرائیل را به صورت دوفاکتو ) 1328رژیم شاه در سال 

تثبیت  صدق ودوران دکتر محمد مصدق این شناسایی ملغی و پس گرفته شد. اما با سقوط دولت م
ابین ایران م، پیوندی مجدد 1332د مردا 28های سلطنت محمدرضاشاه پهلوی پس از کودتای پایه

کار سقوط شاه در  در سوئیس برقرار شد. که تا پایان« 2برن »تحت عنوان  1338و اسرائیل در سال 
 (. 284: 1392ادامه داشت )میالنی،  1357سال 

 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران با رژیم اسرائیل  -2-5
ای واگرایی بجای عوامل همگرایی نشست و هاما بعد از پیروزی انقالب اسالمی، مولفه

سفارت اسرائیل به سفارت فلسطین مبدل شد و جمهوری اسالمی ایران از متحد اصلی اسرائیل در 
منطقه به دشمن شماره یک این کشور تبدیل شد. در این دوران، مخالفت با اسرائیل از ارکان 

یاست خارجی کشورمان بدل شد و اصلی هویت جمهوری اسالمی ایران گردید و به محور ثابت س
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های آشکار جمهوری اسالمی ایران مبنی بر نابودی اسرائیل از مقامات اسرائیل با توجه به سیاست
(. جمهوری اسالمی از همان ابتدا Zohar,2014:2کره خاکی خواستار مقابله جهانی با ایران شدند )

و معتقد بود که این رژیم غده اعالم کرد که سیاستش مبنی بر عدم مشروعیت اسرائیل است 
های مختلف بسمت سرطانی است که باید از بین برود. بنابراین نوک پیکان تالش ایران در عرصه

باشد. اما بطورکلی مهمترین تحرکات ایران در ای و بین المللی اسرائیل میتضعیف موقعیت منطقه
تقویت  -2الت لفظی علیه اسرائیل، تشدید حم -1اند از: چهار دهه اخیر بر علیه اسرائیل عبارت

باز کردن پرونده  -3های دولتی و غیردولتی در سطح جهانی بر علیه اسرائیل، حرکت
تقویت بنیه دفاعی و تهاجمی  -5کمک به کشورهای متخاصم با اسرائیل،  -4، 1هولوکاست

ی با سوریه و عقد پیمان دفاع -7جنگ نیابتی از طریق تقویت قدرت حزب اهلل لبنان،  -6کشور، 
تقویت همه جانبه مخالفان  -9اختالل در روند صلح خاورمیانه،  -8حمایت مستمر از این کشور، 

 (. 60: 1391حمایت از مخالفان یهودی و غیر یهودی ضدصهیونیستی )شعرباف،  -10فلسطینی، 
 

 های بین ایران و اسرائیل در منطقهتضاد -6
 مل است.و عادن و رژیم اسرائیل در منطقه ناشی از بطورکلی تضاد بین جمهوری اسالمی ایرا

تیکی. که در ادامه به تشریح هرکدام از این عوامل عامل ژئوپلی -2وژیکی، عامل ایدئول -1
 پردازیم. می

 امل ایدئولوژیکی ع -1-6
های اسالمی مورد تاکید زیادی قرار گرفت و در به دنبال پیروزی انقالب اسالمی ایران، ارزش

ارزشهای ملی بطور نسبی اهیت خود را از دست دادند و گفتمان انقالب اسالمی باعث نتیجه 
تحول هویت ملی و ارائه هویت جدیدی بر پایه ارزشها و باورهای اسالمی برای ایرانیان شد 

(. با پیروزی انقالب اسالمی، سیاست خارجی ایران مختصاتی شیعی 27: 1388)آقایی و رسولی، 
ر متن)قدرت( تشیع در نظام بین الملل بر مفهوم عدالت متمرکز است. عدالتی بخود گرفت. ساختا

که در اتمسفر موعودگرایانه تعریف میشود. اصل و اساس این اندیشه نشان از تمرکز بر عاملیت 
نیروهای ایدئولوژیک در تسخیر دنیای مدرن، بعنوان قسمت آخر داستان قدرت در روابط بین 

تیب، این عاملیت مبتنی بر شکلی گریزناپذیر وارد دو تقابل بنیادین ها دارد. بدین تردولت
گردد. اول اینکه در برابر ساختارهای مشابه اما متفاوت در جهان اسالم )رهیافت حنبلی همچون می

درعربستان(، دوم اینکه در برابر متحدان فرا آتالنتیکی منجمله آمریکا، اروپا، اسرائیل و متحدان 
(. انقالب اسالمی ایران 1145-1154: 1389گیرد )بهزادی، نظام بین الملل قرار می هژمونی ساختار
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های اسالم نشات از آن روی که مبانی رفتاری و فلسفی جدیدی را بنا نهاد که از اصول و انگاره
های اسرائیل و ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت. میگرفت در تقابل و تعارض ماهوی با ارزش

مچون عدالت جویی، صدور انقالب وقاعده نفی سبیل که در سیاست خارجی ایران ارزشهایی ه
های اسرائیل در تضاد بود. گفتمان انقالب اسالمی به لحاظ بعد از انقالب منعکس شد با ارزش

های خاص غیر مادی در قالب یک انقالب فرهنگی، اصول و ارزشهایی متفاوت از داشتن ویژگی
ج که در نظم لیبرال تعین یافته، به نمایش گذارده است. نظم لیبرال به هنجارها و مرسومات رای

همراه نظمی اقتدارگرایانه و ایدئولوژیکی، هریک صورتی از نظم بین المللی وستفالیایی مبتنی بر 
ملت و ناشی از توزیع قدرت بین المللی است که در طول زمان، نظم بین الملل را شکل و -دولت

شود، مبتنی بر هنجارها و نظم که توسط قدرت مدعی هژمونی پیگیری می جهت داده است. این
ها، معیارها و منافع نظم مذکور با آنچه در الگوهای لیبرال است. وجود تضاد و تقابل ارزش

گفتمان انقالب اسالمی تجلی و نمود یافته است، موجب به چالش طلبیدن این نظم توسط انقالب 
 (. 72: 1391)دهقانی فیروزآبادی و ذبیحی، اسالمی ایران گردیده است 

بسیاری از صاحب نظران، مهمترین دلیل به رسمیت نشناختن رژیم اسرائیل توسط جمهوری 
شود که رژیم دانند. براساس این دلیل، چنین استدالل میاسالمی ایران را به دلیل ایدئولوژیک می

روعیتی برخوردار نیست. از این رو اسرائیل غاصب به سرزمین فلسطین است و از هیچگونه مش
جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک حکومت دینی که خود را منادی و پاسدار اخالق انسانی 

داند. به قطع رابطه با رژیم اسرائیل اقدام نموده و خواستار نابودی آن است. در این زمینه امام می
را برای مسلمانان یک فاجعه و برای  خمینی )ره( طرح تشکیل دولت اسرائیل و شناسایی این رژیم

های اسالمی یک انتحار و مخالفت با آن را فریضه بزرگ اسالمی برشمردند و ضمن تاکید دولت
بر قطع رابطه با رژیم اسرائیل و اعالم حالت جنگ بین مسلمانان و این رژیم، هرگونه رابطه ی 

چرا که از نظر ایشان، این رژیم  سیاسی، تجاری و نظامی را با این رژیم حرام اعالم کردند،
(. در همین راستا، 52: 1381نامشروع، غاصب و دشمن تمامی مسلمانان جهان است )حسینی مقدم، 

تنها کشور منطقه که مسئله فلسطین در سیاست خارجی آن از اولویت و ارجحیت برخوردار است، 
ام خمینی مبنی بر مشروعیت جمهوری اسالمی ایر ان است. اخذ چنین سیاستی براساس بیانات ام

زدایی از اسرائیل و وظیفه دانستن تالش برای احقاق حق فلسطینیان در راستای ایدئولوژی اسالمی 
ما همیشه در حد امکانات و قدرتمان از برادران فلسطینی برای پایان دادن به تجاوز »بوده است. 

کنیم و هرگز کمترین یت میاسرائیل و آزادکردن اراضی اسالمی از دست اسرائیل غاصب حما
های ها و آموزه(. بنابراین مفروضه151-152: 1371)امام خمینی، « کمکی به اسرائیل نخواهیم کرد

اجتماعی، از منظومه فکری و سیاسی  -سیاسی ایدئولوژی اسالمی در زمینه رفتار و نظام سیاسی
متمایز بوده و با یکدیگر های سیاسی ازجمله لیبرالیسم و سوسیالیسم متفاوت و ایدئولوژی

سازگاری ندارند. در نتیجه، بروز یک تعارض و تقابل فکری در قالب نوعی جنگ ایدئولوژیک 
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بین جمهوری اسالمی ایران و سایر بازیگران بین المللی همچون اسرائیل که بر ایدئولوژی متمایز 
 (. 51: 1384استوارند، محتمل است )دهقانی فیروزآبادی، 

 ئوپلیتیکی عامل ژ -2-6
هدفی  بعنوان لمللادنباله روی از سیاست گسترش نفوذ با توجه به پارادایم حاکم بر روابط بین 

یهی نماید. بدعمده در سیاست خارجی برای همه کشورها امری منطقی و توجیه پذیر جلوه می
م نظ وهای نظم ساز های قدرتاست اگر این سیاست در جهت تامین منافع موازی با خواست

ظم ه برای نگردد. اما چنانچمورد نظر آنها باشد، حصول و برآورده کردن آن، تسهیل و تضمین می
 ویاروییل و رهای فائقه مسئله ساز باشد، چالش برانگیزترین موضوع و زمینه تقابمطلوب قدرت

 یاستسهداف اخواهد بود. از همین رو به دنبال پیروزی انقالب اسالمی، امام خمینی یکی از 
ا اقعیت روا این م»خارجی را به صراحت گسترش اسالم و مقابله با نظام سلطه جهانی اعالم کرد: 

الم در وذ اسدر سیاست خارجی و بین المللی مان بارها اعالم نموده ایم که درصدد گسترش نف
است را ین سیاجهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم، حال اگر نوکران آمریکا نام 

: 1378ینی، )امام خم« گذارند، از آن باکی نداریموسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراطوری میت
ای ها و موانع منطقهبر اثر تحوالت، جنگ و محدویت 1363(. لذا حتی در زمانی که در سال 169

نگرایی آرما و بین المللی، شاهد تحول گفتمانی در سیاست خارجی، جمهوری اسالمی از گفتمان
رجسته کان بی به گفتمان مصلحت گرایی اسالمی هستیم، بعد فراملی انقالب اسالمی کمااسالم

، ملت –ت ر دولباست؛ زیرا دراین گفتمان نیز مرزهای جغرافیایی ملی و نظام بین الملل مبتنی 
جهان  د تقسیمت بایاصالت ذاتی ندارند. اما با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی موجود، بطور موق

هانی جامعه جاحدهای ملی را پذیرفت. به عبارت دیگر، آرمان نهایی، تشکیل امت واحد و به و
ر دنیز  های رهایی بخش مسلماناسالمی و تاسیس حکومت جهانی اسالم است. حمایت از نهضت

 (. 77-78: 1388گیرد )دهقانی فیروزآبادی، همین راستا صورت می
ت، منابع و موقعیت ژئوپلیتیک خود از این جمهوری اسالمی ایران به لحاظ وسعت، جمعی

ای تبدیل شود. وسعت ایران چنان ویژگی ظرفیت برخوردار است که به قدرت)هژمون( منطقه
استراتژیکی به آن بخشیده که هرگونه حمله و تهاجم زمینی به آن را بسیار دشوار ساخته است. این 

انسانی مطلوب و ماهری نیز برخوردار است.  کشور عالوه بر دارا بودن منابع غنی انرژی، از منابع
همچنین، به لحاظ جغرافیایی، ایران در نزدیکی بزرگترین ذخیره منابع انرژی جهان و مشرف بر 

ها، تحوالت چندساله اخیر در تنگه استراتژیک هرمز یعنی راه انتقال انرژی قرار دارد. عالوه بر این
ای حاکم بر دو کشور همسایه ایران یعنی عراق و همنطقه خاورمیانه همچون : فروپاشی رژیم

های این دو کشور به جمهوری اسالمی ایران، نفوذ ایران در مناطق افغانستان و متمایل شدن دولت
های فلسطینی، حمایت از جبهه مقاومت اسالمی و دوردست خاورمیانه در لبنان و سرزمین
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لبنان، حشدالشعبی، انصاراهلل(، توافق  های اسالمگرا )حماس، جهاد اسالمی، حزب اهللگروه
، بحران داعش و شکست آن در کشورهای عراق و سوریه، 5+1ای میان ایران و گروه هسته

ای با روسیه های منطقهتشکیل هالل شیعی و گسترش اندیشه پان شیعیسم، افزایش همکاری
اراهلل در این کشور، خصوصا در قبال بحران سوریه، جنگ داخلی در یمن و به قدرت رسیدن انص

ای را بیش از پیش به فعلیت نزدیک کرده ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه
 (. 45-46:  1382)ایزدی، است 

ایران،  یاسالم جمهوری با ارتباط برقراری در موفقیت عدم سبب به از سوی دیگر، اسرائیل
اسالمی،  بانقال از بعد سازد منزوی المللیبین  و ای منطقه عرصۀ در کشور را این تا کرد سعی

 این تایراس کرد. در تغییر ایران محاصرة به محاصره ی اعراب پیرامون از محورهای دکترین
 ائتالفهای و آورد در محاصره به طرف هر از را ایران اسالمی میکوشد جمهوری دکترین، اسرائیل

 برخی با ائتالف و گسترده همکاریهای به اقدام راستا، اسرائیل این تشکیل دهد. در آن علیه امنیتی
 این هدف که نمایدتهدید می را ایران ملی امنیت که منطقه کرده از و خارج منطقه کشورهای از

 الگوی نطقه، ارائۀم در ایران نفوذ با اسالمی، مقابله بنیادگرایی با مقابله :از عبارتست ائتالفها
ایران،  علیه یهوای عملیات ایران، انجام زیان به منطقه یراهبرد زدن توازن هم سکوالریستی، بر

 عنوان به را ایران اسالمی جمهوری کندسعی می اسرائیل با ایران. رژیم جنگ به آمریکا تشویق
 راییاصولگ خطر رژیم دهد. این نشان های منطقهدولت های حکومتینظام کنندة تهدید عامل

 خود برای و میدهد جلوه بزرگ مرکزی آسیای ورهایکش را در ایران از گرفته نشأت اسالمی
 بنیاد انونک عنوان به را ایران دولت و است قائل را اسالم گراها خطر با مقابله در اصلی نقش

 ثبات لیهع خطری عنوان به ایران ترتیب این کند. بهمعرفی می جهان و منطقه در اسالمی گرایی
 (. 83-84:  1382انی، میشود)جعفری ولد معرفی کشورها این داخلی

از سوی دیگر اسرائیل در تالش است تا با اتحاد با کشورهای عربی جبهه واحدی علیه ایران در 
منطقه بوجود آورد و نشان دهد که دشمن اصلی برای کشورهای منطقه ایران است نه اسرائیل در همین 

مصاحبه با سایت عربی  رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در "1گادی آیزنکوت"راستا، 
اعالم کرد که رژیم صهیونیستی به دلیل عالیق و منافع مشترک بسیار زیادی که با  2سعودی ایالف

عربستان سعودی دارد آماده تبادل اطالعات با این کشور است. وی همچنین تاکید کرد که تل آویو و 
ت گرفتن جمهوری اسالمی ایران ها در حال حاضر از قدرریاض هیچ دلبستگی به هم ندارند، اما آن

دانند، ترس دارند. بنابراین گیرندگان در هر دو کشور آن را به عنوان دشمن اصلی خود میکه تصمیم
 (. 3/9/1396آنها یک دوست مشترک و یک رقیب مشترک دارند )خبرگزاری تسنیم، 
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و  فوذ خودش نزایبنابراین هر دو کشور جمهوری اسالمی ایران و رژیم اسرائیل به دنبال اف 
. انه انداورمیبالطبع مهار و کاهش نفوذ دیگری و گرفتن دست باالتر وکسب هژمونی در منطقه خ

ه ت متحدایاال کند تا از طریق نهادهای البیگری خود دراز همین رو، رژیم صهیونیستی تالش می
ضعیف  د وبابکاهتر کند تا از نفوذ جمهوری اسالمی آمریکا عرصه را بر ایران در منطقه تنگ

 شدن رقیب بتواند راه را برای هژمون شدن خود هموارتر نماید. 
 

 بی اسرائیل مانعی برای روابط ج.ا.ایران و آمریکاال -7
واضح است که روابط آمریکا و اسرائیل بسیار درهم تنیده است. این روابط عالوه بر تعامالت 

ای اسرائیل در استراتژی آمریکا نیز نقش منطقه نزدیک دولت از عمق استراتژیک نیز برخوردار است و
شک اگر عالیق سیاست خارجی آمریکا را دسته بندی کنیم، باشد. بیاز اهمیت بسیاری برخوردار می

گیرد بطوریکه کمتر مسئول و قانون گذار حمایت و حافظت از منافع اسرائیل در صدر این عالیق قرا می
ند که برخالف منافع تعریف شده از طرف دولت اسرائیل و تواند موضعی اتخاذ کآمریکایی می

های اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا های فشار یهودی در آمریکا باشد. اما در این اثنا نفوذ البیگروه
بویژه در قبال جمهوری اسالمی ایران با وضوح بیشتری قابل درک است به گونه ایی که بیشتر صاحب 

، برنت 2، نیوسام1ئل خاورمیانه و روابط ایران و آمریکا )همچون، جفری کمپنظران و کارشناسان مسا
و... ( به صراحت ابراز داشتند که در  6، جیمز بیل5، نوام چامسکی4گازیورفسکی مارک، 3اسکوکرافت

شود و این کشور عامل اصلی افزایش ها به اسرائیل ختم میروابط ایران و ایاالت متحده، تمامی راه
رت و انزجار فزاینده میان دو دولت ایران و آمریکا است. عدم ارائه یک تحلیل واقعی و نبود تنش، نف

های اسرائیل است که درک و شناخت صحیح از ایران از سوی مقامات آمریکایی ناشی از نفوذ البی
 7ولرگیری یک تحلیل واقعی از اوضاع ایران در کاخ سفید شده است. بعنوان مثال گراهام فمانع شکل

ها در منطقه خاورمیانه و از جمله ایران فعال بوده و همواره مدافع از مقامات برجسته سازمان سیا که سال
هر تالشی  "گوید: و حامی اسرائیل بوده است، در تشریح مشکالت موجود در روابط دو کشور می

است چرا که یک مرکز برای دستیابی به تحلیل واقع بینانه و متعادل از حکومت ایران بسیار مشکل 

                                                           
1 JeffrybCamp 
2 Noseam 
3 Brent Scowcroft 
4 Mark Gasirovsky 
5 Noam Chomsky 
6 James Bale 
7 Graham Fuller 



 

 

 

45  ...مقایسه نقش البی اسرائیل در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در دوران 

 

سخنگویی و تبلیغاتی داغ و پر هیجان البی طرفدار اسرائیل علیه ایران در کنگره و سنا حضور دارند که 
 (. 512: 1395)موسوی فر،  "کنند هرگونه شفافیت در روابط دو کشور را مخدوش و تیره می

 ر غرب وای مد نظنطقهترین تهدید علیه نظم مرژیم صهیونیستی، ایران را بزرگترین و جدی 
های جمهوری تداند که در ماهیت اسالمی و انقالبی سیاسچالشی علیه هژمونی جهانی آمریکا می

، شه داردلی ریهای مقاومت ضد اسرائیاسالمی ایران در حمایت از مردم فلسطین و لبنان و گروه
ها سانهطح رسترده در همچنین این رژیم همواره تالش کرده است با تبلغات و عملیات روانی گس

به  داف خودای اهای ایران را تهدیدی جلوه دهد و به نوعی در راستماهیت برنامه صلح آمیز هسته
سرائیل ود به اا محدای ایران غیرصلح آمیز است و تهدید آن تنهجامعه جهانی بقبوالند برنامه هسته

ر دیونیسم بی صهبویژه از طریق ال های جدی به منظور ترغیب آمریکاشود. در این راستا تالشنمی
ه در کجانبیای ایران انجام داده و از حمالت این کشور برای حمله نظامی به تاسیسات هسته

 (.157: 1396صورت عدم همراهی آمریکا سخن گفته است )نیکو و سویلمی، 
  

 چرا ایران؟  -8
دارد و هند همگام  ایکالهک هسته 100ای است و بیش از پاکستان امروز یک قدرت هسته

ای در دریا، هوا و زمین است: های سه گانه هستهبا چین، آمریکا و روسیه دارای توانمندی
با قابلیت شلیک  1ای سوخو در هوا، زیردریایی آری هانتهای قادر به حمل کالهک هستهجنگده

ای بالستیک ههای بین قارای در دریا و زرادخانه این کشور با موشکموشک هسته 100همزمان 
های این کشور است. سوال اینجاست که پس چرا کسی با پاکستان و در زمین بخشی از توانمندی

 هند کاری ندارد؟
فیت ز ظراای هستند اما بسیاری از کشورها امروزه تنها هشت کشور دارای تسلیحات هسته

ند، چک، فنال کنند: فرانسه، بلژیک، جمهوریای همین صنعت استفاده میصلح آمیز هسته
ی... ، رومانپانیامجارستان، سوئد، اسلواکی، سوئیس، اوکراین، کره جنوبی، ژاپن، بلغارستان، اس

کنند. پس می درصد از انرژی موردنیاز خود را از همین طریق تامین 30بیش از یک سوم برق و 
 ی را بافتاررن ای صلح آمیز ایران برای آمریکا و غرب مساله شده و آنها چنیچرا موضوع هسته
ظامی شود ولی دخالت نکنند؟ یا چرا حضور ایران در منطقه حساسیت زا میسایر کشورها نمی

ا بیران عربستان و ترکیه و مصر حساسیت زا نیست؟ یا چرا عدم رعایت حقوق بشر حکومت ا
 افتد؟ نحریم روبرو میشود ولی چنین اتفاقی برای بحرین نمی

درصد کانون اختالفات ایران با آمریکا و غرب موضوع امنیت  90پاسخ ساده است: بیش از 
های ایاالت متحده نسبت به جهان، گذاریاسرائیل و البی یهودیان در آمریکا است. در سیاست

                                                           
1 Ari Hunt 
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خاورمیانه و ایران، جایگاه یهودیان آمریکا بسیار تاثیرگذار است و این قدرت هم از آنجا ناشی 
درصد کل ثروت کشور آمریکا را در اختیار  50یکایی بیش از شده که سرمایه داران یهودی آمر

ای، بلکه به ای ایران برای غرب مهم است نه بخاطر اهمیت خود موضوع هستهدارند. موضوع هسته
توانند مسائل شان را در دلیل امنیت اسرائیل. یهودیان آمریکایی معتقدند که آمریکا و ایران نمی

و تاریخی حل کنند مگر آنکه ابتدا به مساله اسرائیل بپردازند. ای، اقتصادی های هستهحوزه
شود مگر آنکه نخست یهودیان بر این باورند که اجازه حل هیچ موضوع مدنظر آنها داده نمی

موضوع مدنظر آنها حل شده باشد و این یک واقعیت است که ما باید در نظر بگیریم و تصور 
های صهیونیستی مریکا توافق کنیم، یهودیان آمریکا و البیای با آنکنیم که اگر در مسئله هسته

 (. 1: 1398، کند. )سریع القلمها تخفیف پیدا میدهند و تحریمدیدگاهشان را نسبت به ما تغییر می
 

 ای ایران البی اسرائیل در دوران باراک اوباما بر علیه توافق هسته -9
با  گیریجمهوری اسالمی بعد از گروگان ای ایران بزرگترین مشکلبحران در مسئله هسته

ته یان داشبخود  های اعالمی و اعمالیآمریکا بوده است. با وجود اینکه ایران همواره در سیاست
هبر هم ر ای در دکترین دفاعی آن جایگاهی ندارد و از نظر ایدئولوژیکاست که سالح هسته

عی و های کشتار جماز سالح انقالب اسالمی در فتوایی بر حرمت شرعی ساخت و استفاده
روژه پکمیل ای تاکید کرده اند. غرب به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای تهسته

مه دن برنالوه داجخود، با به راه انداختن جنگ روانی و تبلیغاتی در صدد نظامی « ایران هراسی»
ار یغات قرن تبلز تحت تاثیر ایای که حتی کشورهای همسایه ایران نیای ایران بودند بگونههسته

  (.104: 1392 اند )عبداله و اسماعیلی،ای ایران ایراز نگرانی کردهگرفته و از فعالیت هسته
حتمالی اابی ای را نیز ضامن موجودیت خود داشته و دستیرژیم صهیونیستی بازدارندگی هسته

علیه  ستقیمای را نیز تهدیدی مکشورهای مسلمان عربی یا غیر عربی منطقه به تسلیحات هسته
ر را د ای در منطقه خاورمیانهداند و جلوگیری از گسترش تسلیحات هستهموجودیت خود می

یعنی زمان  1960تی خود گنجانده است. این باور سران رژیم صهیونیستی به دهه راهبرد امنی
ران ن در دوهودیایای باز میگردد که ساخت آن را واکنشی به تجربه دستیابی اسرائیل به بمب هسته

 برابری ود بهشای نباید اجازه داده دانند که مطابق آن به هیچ دشمن منطقهموضوع هلوکاست می
 (. 143: 1396ا کشور تازه تاسیس یهودی دست یابد )نیکو و سویلمی، ای بهسته

ها ای شد غرب به رهبری آمریکا سیاستای ایران رسانههای هستهکه فعالیت 2003اما از سال 
ای ایران انجام دادند از های صلح آمیز هستههای متعددی را برای متوقف کردن فعالیتو استراتژی

اقتصادی و فشارهای سیاسی و منطقه ای. اما پس از روی کار آمدن  های شدیدجمله تحریم
باراک اوباما با شعار تغییر، او سیاست جدیدی را در قبال جمهوری اسالمی ایران به نمایش 
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گذاشت چرا که در ابتدای ریاست جمهوری خود با اقداماتی از جمله ارسال پیام تبریک به 
های آمریکا در ن عذرخواهی از ملت ایران بخاطر دخالتمناسبت عید نوروز ایرانیان و همچنی

و سرنگونی دولت مصدق که برای اولین بار از سوی یک مقام عالی  1332مرداد سال  28کودتای 
های موجود میان ایران و آمریکا برآمد گرفت در تالش برای کاهش تنشرتبه آمریکا صورت می

 (. 105: 1392له و اسماعیلی، تا زمینه مذاکره با ایران فراهم شود )عبدا
در واقع فضای سیاسی واشنگتن نسبت به جمهوری اسالمی ایران در سال نخست دولت اوباما 

گرفت. در یکسو، دیدگاه متاثر از دو دیدگاه متفاوت بود که طیفی از تقابل و مذاکره را در بر می
بر علیه ایران بودند، این دسته های تهاجمی و فشار بیشتر نومحافظه کاران بود که خواهان سیاست

که عمدتا در دولت بوش حضور  2و جان بولتون 1از سیاستمداران آمریکایی همچون، دیکچینی
داشتند از طریق فرافکنی و امنیتی شدن مسئله ایران خواستار روند ادامه تخریب چهره ایران بودند. 

د سعی داشتند با بهره گیری از شعار از سوی دیگر دیدگاه مقابل که متاثر از تیم جدید اوباما بو
هایی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کنند و در چهارچوب تعامل و مذاکره تغییرات، تعدیل

 (. 118: 1389حرکت کنند )متقی و رهنورد،
ه ن راهای اول ریاست جمهوری خود بر ضرورت باز کرددر همین راستا، اوباما در سال

ریکا نافع آممین میران تاکید داشت و این را بعنوان راهی برای تاگفتگوی مستقیم و بالشرط با ا
ابسته و و وضروری عنوان کرد و در عین حال راهبرد دولت بوش مبنی بر تهدید ایران از یکس

 ا ناکامریران اهایی همچون اروپا، چین و روسیه، برای مهار نمودن دیپلماسی آمریکا به واسطه
کن راه مم ه تنهاهای فعال یهودی در آمریکا کموضع نتانیاهو و البیدانست. بنابراین برخالف می

د بود ما معتقدیدند، اوباای ایران را حمله نظامی به تاسیسات کشورمان میبرای توقف برنامه هسته
توان با یه و مهای دیپلماتیک آزمایش نشدکه در مقابل ایران بعنوان یک تهدید، هنوز همه راه

اید یست و بنه ساز آنراوادار به تغییر رفتار کرد. به اعتقاد وی تهدید دیگر چارهای بیشتر مشوق
 (.woodward, 2008: 306ای بشود )یک دیپلماسی قاطع راه گشای موضوع هسته

مهوری اسالمی و ای از توافق میان جهرگاه نشانه 1+5ای ایران و اما در جریان مذاکرات هسته
جمله های یهودی ازشاهد اعتراض مقامات اسرائیلی بودیم. البیآمد، ایاالت متحده بوجود می

، نخست ای، نتانیاهوای غرب با ایران بودند و در آستانه توافق هستهترین مخالفان توافق هستهفعال
ای له هستهدد معامی درصوزیر کنونی اسرائیل، با انتقاد از مذاکره با ایران و اینکه غرب به هر قیمت

یران استیابی از د المی ایران است تاکید کرد که با وجود این، ما متعهد به ممانعتبا جمهوری اس
 (.Haaretz,April, 2016: 10ای هستیم )به سالح هسته

                                                           
1 Diccini 
2 John Bolton 
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باما ک اوتاثیرگذاری اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا به حدی بود که در مواردی بارا
رد و رات بگیر مذاککارشکنی اسرائیل را دکرد تا جلوی مذاکرات با ایران را از نتانیاهو مخفی می

عنی یین خود د دیرمقامات اسرائیلی این مخفی کاری اوباما را به منزله خنجر زدن آمریکا به متح
وشتن برای ن رات وها در هر مرحله از مذاککردند. این در حالی بود که آمریکاییاسرائیل تلقی می

آمدند کردن اسرائیل بر میپیش نویس توافق درصدد جلب رضایت و متقاعد 
(Zuckerman,2015:18.) 

های اسرائیل در ، مراکز البی1+5ای بین جمهوری اسالمی ایران و در طی مذاکرات هسته
کرد تا جریان امنیتی سازی آمریکا بخصوص کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل)آیپک( تالش می

و مانع از هرگونه پیشرفت در مذاکرات شود. اما ای ایران را همچون گذشته دنبال کند فعالیت هسته
رسید که با توجه به اختالف میان قوه مقننه و قوه مجریه آمریکا در رابطه با توافق این بار به نظر می

ها، شرایط مستعدی برای پیاده کردن تصمیمات آیپک همچون ای با ایران یا افزایش تحریمهسته
باما رسما به این نکته اشاره کرد که در خصوص برقراری توافق با گذشته فراهم نبود. بعلت اینکه او

جمهوری اسالمی مصمم است. ضمن آن که اعضای دولت باراک اوباما با تالش خود در کنگره و 
کردند تا در مقابله با اقدامات آیپک فعالیت کنند های مختلف تالش میشرکت در جلسات و نشست

رنامه جامع اقدام مشترک )برجام( برای تصمیم نهایی به کنگره متن ب 1394تیر  23در نتیجه در 
ای در دولت اوباما بود. بر واگذار شد و این به منزله شکست آیپک در جلوگیری از توافق هسته

بعد از آن که »نوشت: « 1الی کلیفتون»ای به قلم همین اساس پایگاه اینترنتی دوبالگ در مقاله
خواه آمریکا برای مقابله با توافق حاصل شده در ماه ژوئیه )تیر( های سناتورهای جمهوری تالش

ای ایران شکست خورد، کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل برای محدود کردن برنامه هسته
)آیپک( مسئول شناخته شد، زیرا نتوانسته بود شمار قابل توجهی از سناتورهای دموکرات را برای 

خالفت با برجام مجاب کند. به بیان ساده، آیپک که به لحاظ همراهی با جمهوری خواهان و م
تاریخی روابط قوی تری با حزب دمکرات آمریکا داشت، شکست سختی خورد بطوریکه فقط 

، با توافق 5و جو مانچین 4، چاک شومر3، بن کاردین2چهار سناتور دموکرات شامل رابرت منندز
 (162: 1395یمی، ای ایران مخالفت کردند )شیرازی و ابراههسته

های صهیونیستی در ها و سازمان، بسیاری از البی1+5ای بین ایران و گروه پس از توافق هسته
                                                           

1 Elly Clifton 
2 Robert Menendez 
3 Ben Cardin 
4 Chuck Shamer 
5 Joe Manchin 
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هایی جداگانه این توافق را به شدت محکوم کردند و خواستار امتناع کنگره از آمریکا در بیانیه
آمریکا و سازمان امضای توافق شده اند. آیپک، فدراسیون یهودیان آمریکا، کمیته یهودیان 

ای ایران و آمریکا های صهیونیستی علیه توافق هستهها و البیصهیونیست آمریکا، مهمترین سازمان
های صهیونیستی در آمریکا که از سوی بودند. آیپک بعنوان یکی از مهمترین و قدرتمندترین البی

اهان آمریکا روابط حزب لیکود یعنی حزب راست گرای اسرائیل و از سوی دیگر با جمهوری خو
تواند تالش توافق کنونی نمی»کند: ای ایران عنوان میبسیار نزدیکی دارد. در مورد توافق هسته

ای را متوقف سازد، بلکه به جای بازدارندگی موجب تسهیل ایران برای دستیابی به توافق هسته
واهد شد. ایران بارها ای و تقویت و تثبیت جایگاه تندروی این کشور خدستیابی به سالح هسته

جنگد. بنابراین ما ثابت کرده که حامی تروریسم بوده و علیه نیروهای آمریکایی و اسرائیلی می
ها، بازه زمانی های بازرسی از ابعاد نظامی ایران، تحریمطی مذاکراتی موارد حیاتی را در زمینه

کردیم که کنگره نیز آنها را ای، را بعنوان خطوط قرمز خود تعیین برچیده شدن تجهیزات هسته
تایید کرد. این در حالی است که در توافق نهایی هیچکدام از بندهای موردنظر ما رعایت نشده 

 (. 41: 1394احمدی، «)است
ای با ایران تهفق هسرد توا»ای را با عنوان ای، برنامهاز سوی دیگر این نهاد پس از توافق هسته

یل شامل، فا 33ای از استا، آیپک در صفحه اصلی سایت خود بستهارائه کرد. در این ر« در کنگره
ه ککرد  تحلیل، یادآوری تاریخی، نقل و قول مقامات رسمی و کلیپ ویدئویی را بارگذاری

 وآبادی )دهقانی فیروز« ها بودهدف آن گوشزد کردن ناقص بودن این توافق در تمامی بخش
 (. 53: 1395علوی، 

 یران غیرادار اشهروندان هو»این بود که گروهی غیرانتفاعی موسوم به از دیگر اقدامات آیپک 
ود. بی ایران ای جمهوری اسالمتشکیل داد که تنها رسالت این گروه مقابله با توافق هسته« هسته ای

رقمی  ،2015ر پتامبدر همین راستا، این گروه وابسته به آیپک از اواسط ماه ژوئیه تا اواسط ماه س
انند، های مختلف تلویزیونی )مهزار دالر برای بخش تبلیغات از طریق شبکه 500لیون و می 14معادل 
ا دوره بقیقا داس( هزینه کرده است که این فاصله زمانی نیز سی، فاکس و سی بیسی، ان بیای بی

فق واتلفت با ه مخادو ماهه البی فشرده در کنگره آمریکا از زمان اعالم برجام در وین تا رد الیح
 . (161: 1395)ابوالحسن شیرازی و ابراهیمی،  ایران در سنای آمریکا هم زمان است

های همچنین، کمیته یهودیان آمریکا که نیویورک تایمز آن را رهبر و پیشکسوت سازمان
های چندسال اخیر ایران بسیار فعال کند و این کمیته در تقویت تحریمیهودی آمریکا معرفی می

، رئیس این سازمان صهیونیستی منتشر کرده، 1ای که به نقل از دیوید هریسیانیهبوده است، در ب
ما پس از مطالعه متن توافق تالش کردیم با مقامات ارشد دولت اوباما در مورد »کند: ادعا می
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معاون  2، وزیر امورخارجه آمریکا و وندی شرمن1ابهامات موجود دیدار کنیم. دیدار با جان کری
 -رجه، همچنین نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات، کارشناسان آمریکاییوزیر امورخا

اسرائیلی و تحلیل گران جهان عرب در راستای این هدف انجام شد. در نهایت ما به این نتیجه 
رسیدیم که باید با توافق به عمل آمده با ایران به شدت مخالفت کرد. ما از اعضای کنگره 

ت روابط استراتژیک آمریکا با متحدان دیرینه خود یعنی اسرائیل، خواهیم با توجه به اهمیمی
مصر، اردن و اعضای شورای همکاری خلیج فارس که در حال حاضر باید بیش از هر زمان 

« دیگری باشد و همچنین با توجه به منافع سیاسی و امنیتی آمریکا از امضای توافق خودداری کند
  (.40: 1394)احمدی، 

ها در ایاالت متحده است و در ترین سازمانست آمریکا که یکی از افراطیسازمان صهیونی
ای با دولت اوباما داشت و به دالیل مختلف اوباما و وزرای های اخیر روابط بسیار خصمانهسال

، وزیر سابق دفاع و جان کری، وزیر امور خارجه را مورد 3دولتش را همچون چاک هیگل
ای ایران، انتقاد باراک د، در بیانیه خود ضمن مخالفت با توافق هستهانتقادات شدید قرار داده بو

، رئیس این 4اوباما از نخست وزیر اسرائیل را ریاکارانه خواند. در همین زمینه، مورتون کلین
رفتار اوباما و اتهام وی علیه نتانیاهو اشتباه و ریاکارانه است. واکنش نتانیاهو به »نویسد: سازمان می

یران کامال محق و منطبق بر وظایف وی بوده است. توافق ایران امنیت اسرائیل و مردم آن توافق ا
داند درحالی که را در معرض تهدید قرار داده است. باراک اوباما سخنان نتانیاهو را دخالت می

های اوباما را مصداق دخالت های اروپاییان در کنگره آمریکا با هدف حمایت از سیاستالبی
 (. 42: 1394احمدی، )«ندنمیدا

صرف  های زیادی راهای رژیم صهیونیستی در آمریکا هزینهبنابراین علی رغم اینکه البی
اما  کنند ای بین جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده جلوگیریکردند تا از توافق هسته

های الشره به تا اشابنتوانستند از توافق به عمل آماده جلوگیری کنند. در همین راستا نشریه نیشن 
 میلیون 20ای آیپک بودجه»نویسد: های اسرائیل در مخالفت با برجام اینگونه میسابقه البیبی

گرفتن  ختیاراای ایران خرج کرد. این کمپین از در دالری برای کمپین مخالفت با توافق هسته
ر ابل دفتر مقی تظاهرات دهای تلویزیونی برای تبلیغات تا برپایبیلبوردها، نشریات و برنامه

 (. 160: 1395شیرازی و ابراهیمی، «)شدنمایندگان کنگره را شامل می
در نهایت، فضای تنش آلود بویژه در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو 
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ازش ای ایران، شهرک سازی در کرانه باختری و به بن بست رساندن مذاکرات سبر سر توافق هسته
اسرائیلی در پی خلف وعده این رژیم برای آزادی زندانیان پیش از قرارداد اسلو و در انتها  -فلسطینی

)توقف شهرک سازی اسرائیل( شورای 2234رای ممتنع ایاالت متحده آمریکا بر تصویب قطعنامه 
د، تقابل کم نظیری یاد کر« شبیخون اوباما»امنیت بر علیه رژیم صهیونیستی، که نتانیاهو از آن بعنوان 

های علیه سیاست 2015را در روابط کاخ سفید و تل آویو بوجود آورد. سخنرانی نتانیاهو در مارس 
ای ایران در کنگره آمریکا، روابط طرفین باراک اوباما و قهر سیاسی وی پس از تصویب توافق هسته

شد. اما پس از این دوره،  را بیش از پیش تیره ساخت و به قطع دیدارهای آنان با یکدیگر منجر
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل فشارهای داخلی و نیز برخی مالحضات همچون ترمیم 
شکاف یهودیان جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا، سیاست صبر و انتظار را درپیش گرفت و 

کند و منتظر پایان ها جلوگیری در عین نبود روابط دوستانه با کاخ سفید، تالش کرد از تعمیق تنش
 (. 58: 1395)احمدی،  دولت باراک اوباما باشد

 
 ای ایرانالبی اسرائیل در دوران دونالد ترامپ بر علیه توافق هسته -10

فردی های تقریبا منحصربآمریکا برای اسرائیل ویژگی 2016انتخابات ریاست جمهوری 
خود  بعدی برای جایگزینی دولت داشت. نخست آن که تل آویو در این انتخابات، یک دولت را

مید ای به کرد بلکه با غضب برای خروج رئیس جمهور کنونی و تیم ودر کاخ سفید بدرقه نمی
های بتی رقاکشید. با این وجود اسرائیل طمحو شدن آنها در دایره سیاست آمریکا انتظار می

سر  عالمانکند. اما  انتخاباتی تالش کرد هیچگونه موضع رسمی را در مورد نامزدها اتخاذ
 ت و نیزز داشهای متعددی که دونالد ترامپ طی رقابت انتخاباتی خود به اسرائیل ابراسپردگی

ای بعنوان ستهافق ههایی همچون، انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس و نام بردن از تووعده
رای بترامپ  کرد که گزینهیک میای که باید هرچه زودتر پاره شود، این باور را به ذهن نزدفاجعه

هان در ی خوااسرائیل نسبت به کلینتون ارجح بوده و این رژیم به دنبال پیروی نامزد جمهور
آینده  ولکرد انتخابات است. اگرچه در حقیقت اسرائیل اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به عم

 ل را درسرائیااز یهودیان  سیاسی کلینتون داشت. چرا که هیالری سابقه طوالنی تری در حمایت
س پتر بود. اما تر و معقوالنهکارنامه خود ثبت کرده بود و قاطعیت وی در حمایت اسرائیل عملی

 های تبریک بهاز انتخاب غافلگیر کننده ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا، پیام
ریک وی تب پیروزی ترامپ بهها اوج گرفت. نتانیاهو اندکی پس از خبر وی از سوی صهیونیست

تقبال اد اسهای صهیونیستی تندرو همچون سازمان صهیونیست آمریکا از این رویدگفت. سازمان
یپک و چون آهایی که در دوره کاندیداتوری ترامپ منتقد و مخالف بودند، همکردند و سازمان

یک راه تبره همکا را بکمیته یهودیان آمریکا آرزوی روابط دوستانه با رئیس جمهور منتخب آمری
 (. 59: 1395)احمدی،  خود به وی اعالم نمودند
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صمانه ضع خبا روی کار آمدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده، مخالفت و مو
 تخود گرفبشتری ای ایران، شدت بیگر آن در آمریکا نسبت به توافق هستهاسرائیل و نهادهای البی

ورش از کش کجانبهی، خروج  کایجمهور آمر سیرئ، 1397 بهشتیارد 18 خیسرانجام در تار»و 
ظهارات محورهای ثابت ا این دورهدر  (Delkhosh, 2018: 34)«اعالم نمود یبرجام را بطور رسم

ه سمت ریعتر بسایران »، «توافق بد»نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه برجام، اصطالحاتی همچون 
ترامپ  بود.« کندامنیت اسرائیل، منطقه و جهان را تهدید می»و « شودای شدن، پیش برده میهسته

ران ا ج.ا. ایبجهانی های ای قدرتخود، توافق جامع هستهخود نیز بارها در جریان مبارزات انتخاباتی 
ماقت رانیان( به حاینکه آنان) ای» و « فاجعه سیاست خارجی» ، «معنی ترین توافقاتیکی از بی» را 

جرای انمودن  ه مختلکدانسته و اظهار نمود « خندندای منعقد نموده ایم میتوافقی که ما در مورد هسته
  (.2:  1397اری، یوی کار آمدن خواهد بود ) های وی پس از ر، یکی از اولویت«مذاکره مجدد» آن یا 
، اسرائیل و نهادهای البی این کشور همواره تالش 5+1ای ایران با گروه از ابتدای مذاکرات هسته 

خود را برای شکست این مذاکرات بکار بردند و ناموفق شدند و پس از توافق نیز مواضع خصمانه خود 
، این توافق 1ا نشان دادند بطوریکه در همین زمینه، آویگدور لیبرمنای با ایران ررا نسبت به توافق هسته

نیز گفت این توافق براساس  2را با قرارداد مونیخ که با آلمان نازی منعقد شد مقایسه کرد و موشه یلعون
دروغ و فریب بنا شده است و آن را یک تراژدی برای همه کسانی که خواهان ثبات منطقه هستند و از 

اما در دوران ریاست جمهوری ترامپ  (Dassa kaye, 2017:2-3ای ترس دارند، دانست.)تهایران هس
گر اسرائیل در آمریکا همچون آیپک، کنگره یهودیان آمریکا، مرکز سایمون نهادهای البی

، کمیته یهودیان آمریکا، سازمان صهیونیستی آمریکا، تالش مضاعف کردند تا با 3ویزنتال
ای ر دولت ترامپ نسبت به دولت اوباما، ایاالت متحده آمریکا را از توافق هستهتاثیرگذاری بیشتر ب

گر اسرائیل آیپک بعنوان قدرتمندترین نهاد البی خارج کنند که درنهایت موفق به این کار شدند. 
های موقتی را بر تهران ای ایران تنها محدودیتدر ایاالت متحده آمریکا، معتقد است پرونده هسته

های ای ایران نداشته است. در سالای بر تجاوز منطقهمال کرده است و هیچ تاثیر تعدیل کنندهاع
ای ایران به آنها اجازه خواهد داد تا در آستانه تبدیل های برنامه هستهآتی برداشته شدن محدودیت

 (. 15: 1396بیژن،  و ای قرار گیرند )رضوی، آشناشدن به یک دولت هسته
اهداف اصلی و »گفت:  1، سخنگوی آیپک به جروزالم پست4«مارشال ویتمان»ه، در این زمین
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های اتمی را کسب نکنند و در برابر رفتار اولیه ما این بوده و هست که ایران توانمندی سالح
  ).1: 1396)دیپلماسی ایرانی،« ای ایران بازدارندگی ایجاد شودمنطقه

مریکا آای است. ز دستیابی ایران به سالح هستهآیپک معتقد است سیاست آمریکا جلوگیری ا
اثیر تایران  قتصاداند که به طور چشمگیری بر اهایی را به وجود آوردهو جامعه بین المللی تحریم

ها، یمدید تحرتواند با تشای ایران ادامه دارد، آمریکا میگذاشته است، با این حال، برنامه هسته
ام دهد ا انجن در کنار متحد خود یعنی اسرائیل، این کار رارائه یک گزینه نظامی و ایستاد

AIPAC, 2013:15).) 
ای را در مورد یه، بیان2017اکتبر  16گر دیگر اسرائیل در کنگره یهودیان آمریکا، نهاد البی

یری از جلوگ ای ایران صادر کرد مبنی بر اینکه این کنگره از تصمیم ترامپ برایتوافق هسته
کا، فع آمریف مناکند. آنها معتقدند این توافق بدی است که مخالی ایران حمایت میامعامله هسته

مضای مان ازاسرائیل و شهروندان جهان است. کنگره یهودیان این نکته را بیان داشت که در 
ای ایران های منطقهاستقرارداد هسته ایی، دولت باراک اوباما بر این باور بود که با این توافق، سی

اد و نیفت ت خواهد کرد، اما واقعیت ساده این بود که این اتفاقــمت میانه روی حرکبه س
تی قبل کند که بایسگره اشاره میـتر شده است. این کنرناکــورتر و خطـــجمهوری اسالمی جس

 ای خود رارنامه هستهاره بــدهد تا دوبساله که به ایران این امکان را می 15های ان تحریمــاز پای
 رسیمفظ امنیت منطقه و جهان تدنبال کند، یک استراتژی جدید در قبال ایران برای ح

 .( (American Jewish Committee, 2017:16کنیم
عضو کنگره آمریکا خواستار این شدند  535ای به در نامه 2از سوی دیگر، مرکز سایمون ویزنتال

نی برای فشار وارد کردن به ایران کوتاهی نکنند. این ای با ایران را باطل کنند و از هر تواکه توافق هسته
ای برای مصارف غیرنظامی مرکز بر این باور است که اگر ایران تنها به دنبال توسعه یک توانایی هسته

ای است، هیچ نیازی به سانتریفیوژ و آب سنگین ندارد. چرا که این دو تنها برای ساخت سالح هسته
ای کشور جهان از کانادا تا اندونزی هستند که از انرژی هسته 19الم کردندکه شوند. آنها اعاستفاده می

کنند. مرکز سایمون برای مصارف غیرنظامی بدون غنی سازی، سانتریفیوژ و آب سنگین استفاده می
کند کشوری که به دنبال ضربه زدن به منافع آمریکا و حامی نابودی دولت یهودی است، اشاره می

ای برای ایاالت متحده و اسرائیل و جهان بسیار خطرناک است و بایستی ه سالح هستهدستیابی آن ب
 (. Marvin And Cooper, 2017:20هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود )

اعالم  2015ای را از سال نهاد البیگر دیگر اسرائیل، کمیته یهودیان آمریکا مخالفت خود با توافق هسته
ای به خوبی اجرا نشده است به دلیل اینکه از زمان توافق تاکنون، تن توافق هستهداشت. از نظر این کمیته م
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های بالستیک ایران با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است همچنین تحرکات و نفوذ ایران توسعه موشک
در منطقه از عراق و سوریه گرفته تا بحرین و غزه گسترش پیدا کرده است و نقض حقوق بشر در این 

ر به هیچ وجه فروکش نخواهد کرد. بنابراین در این برهه زمانی کامال ضروری است که دولت و کشو
کنگره آمریکا، متحدان کلیدی ما در اروپا، خاورمیانه و آسیا، همکاری مشترکی در مورد مقابله با تهدید 

 (American Jewish Committee,2017:17)ای ایران داشته باشندهسته
یی ابیانیه  ای ایران، درریس، مدیر اجرایی این کمیته در قبال توافق هستههمچنین دیوید ه 

ریکا دیان آمه یهوابراز داشت با توجه به ماهیت رژیم ایران و ایدئولوژی تعیین کننده آن، کمیت
دنبال  یران بهایگان تواند چشم انداز این توافق را بپذیرد، زیرا این امکان وجود داردکه همسانمی

 ن است.های متعارف برایند که تهدیدی برای جهاای و سالحدستیابی به سالح هستهظرفیت 
ه ای کنگرز اعضاای ایران و آمریکا است و بنابراین کمیته یهودیان آمریکا مخالف معامله هسته

 (. (David Harris,2015:17خواهند که جلوی این توافق را بگیرند می
ین اام بود. برج های قدرتمند و تاثیرگذار در بحثاز البی سازمان صهیونیستی آمریکا یکی دیگر

یران باشد علیه ا های بیشتر برهای ایاالت متحده باید تحریمسازمان معتقد بود یکی از مهمترین برنامه
این  وده است ن کننهای ایران نگراتا از لحاظ اقتصادی فشار مضاعفی بر آن وارد شود. ابطال تحریم

ازرسی بن، ضمن ن میاای را به نفع جمهوری اسالمی به پایان برساند. درایتوافق هسته تواندقانون می
ای ستههیسات های بالستیک و رشد تاسای و نظامی ایران، باید از توسعه موشکاز تاسیسات هسته

سبت نرامپ های صنعتی جلوگیری کرد. از سوی دیگر این سازمان به دولت تاین کشور برای بخش
ود که بمعتقد  زیرا ای بر علیه ایران اصرار داشتهای مجدد غیرهستهای و تحریمل توافق هستهبه ابطا

ی به ونیستجمهوری اسالمی در حال حاضر برخالف این توافق عمل نموده است. این سازمان صهی
فایده بی وکند که نگهداشتن ایاالت متحده در این معاهده، غیرمنطقی دولت ترامپ گوشزد می

 2017یه ژانو های ایران در ماهکند که آزمایش موشکهد بود. همچنین، این سازمان اشاره میخوا
های مربوط به تسازمان ملل متحد است زیرا فعالی 2231بدون تایید شورای امنیت، خالف قطعنامه 

ت د ساخای قادر خواههـهای هستهای بالستیک طراحی شده، ایران را برای تحویل سالحموشک
The Zionist organization of America, 2017: 19)) 

اما در نهایت حرکت دیگر اسرائیل مبنی بر متقاعد کردن دولت ترامپ برای خروج از برنامه 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم  2018آوریل  30جامع اقدام مشترک )برجام( این بود که در 

دفاع اسرائیل، مدعی شد که دستگاه صهیونیستی، طی یک کنفرانس خبری از مقر وزارت 
ای در تهران ای ایران را از یک محلهجاسوسی موساد، مقادیر زیادی از اسناد آرشیو برنامه هسته

 183هزار فایل در قالب  55هزار صفحه،  55سرقت کرده است. نتانیاهو این اطالعات را که حاوی 
یخ اسرائیل معرفی کرد. بر همین اساس، حلقه دی وی دی بود را مهمترین دستاورد اطالعاتی تار
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ای موجه دونالد ترامپ اعالم کرد که سخنرانی نتانیاهو نشان داد که انتقاد او)ترامپ( از توافق هسته
توجهی به آژانس بین الملی انرژی اتمی که بارها پایبندی ایران را به برجام تایید بوده است و با بی

ای میان ایران و سما کشورش را بطور یکجانبه از توافق هستهنیز ر 2018می 8کرده بود درتاریخ 
شش قدرت جهانی خارج کرد. او همزمان با خروج از برجام، فرمانی را امضا کرد که براساس آن 

ای ایران که به موجب برجام تعلیق شده بودند، طی یک دوره زمانی مجددا های هستهتحریم
های جدید علیه اشخاص طریق دستورات اجرایی و تحریم اعمال شود. او همچنین تالش کرد تا از

ها های برون مرزی، شرکتهای ایرانی و یا از طریق هدایت خزانه داری به اعمال تحریمو شرکت
های اروپایی و آسیایی که با ایران تعامالت تجاری دارند را از دسترسی به سیستم مالی و بانک

ای پای میز را مجبور کند که دوباره برای حل موضوع هستهآمریکا منع کند و بدین ترتیب ایران 
این به (. 117: 1395مذاکره با ایاالت متحده آمریکا بنشیند. )سلیمان زاده، امیدی و عنایتی، 

از برجام را از اهداف خود قرار  رانیا یاقتصاد یترامپ محدود کردن دستاوردها»ترتیب، 
 .(Mousavian and Mahmoudieh, 2018: 159«)داد

 
 جدول نهادهای البی اسرائیل در دولت اوباما و ترامپ

تحرکات در  دولت ترامپ دولت اوباما نهادهای البی
 دولت اوباما

تحرکات در 
 ترامپ دولت

تالش برای جلوگیری  آیپک
از توافق هسته ای با 

 ایران
-1کارهایی از قبیل: 

تشکیل گروهی غیر 
انتفاعی موسوم به 

شهروندان هوادار ایران 
 -2غیرهسته ای 

فایل  در  33بارگذاری 
سایت اصلی خود بر 

 -3علیه توافق هسته ای 
 20اختصاص بودجه 

میلیون دالری برای 
وافق کمپین مخالفت با ت

 هسته ای

تالش مضاعف برای 
بیرون آمدن دولت 

دونالد ترامپ از توافق 
 هسته ای با ایران
-1کارهایی از قبیل: 

تبلیغات رسانه ای در 
سطح وسیع  برای ناقص 
نشان دادن توافق هسته 

تالش   -2ای با ایران 
برای تحریم های مجدد 
هسته ای و غیرهسته ای 

 ج.ا. ایران

دامنه تحرکات: 
 زیاد

 قدرت نفوذ: کم
 نیمه فعال

دامنه عملکرد: 
 زیاد

قدرت نفوذ: 
 زیاد
 فعال

کمیته یهودیان 
 آمریکا

تالش در راستای عدم 
توافق بین آمریکا و 

 ایران
کارهایی از قبیل: 

مخالفت با توافق هسته 
یران از سال ای با ا

2015 
 -1کارهایی از قبیل: 
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دیدارهای مرتب با تیم 
مذاکره کننده باراک 

اوباما و نمایندگان 
جمهوری خواه و 

 دموکرات

مخالفت با توسعه برنامه 
موشک های بالستیک 

مخالفت با  -2ایران 
نفوذ ایران در عراق و 

 -3سوریه و یمن 
انتقادات شدید به 

اوضاع حقوق بشر در 
 ایران

سازمان 
صهیونیست 

 آمریکا

یکی از افراطی ترین 
سازمان های 

صهیونیستی بر علیه 
ه ای ایران توافق هست

 بود
کارهایی از قبیل: بیانیه 
ها و انتقادات شدید بر 
علیه تیم مذاکره کننده 
 هسته ای باراک اوباما

 

تالش برای متقاعد 
کردن دولت دونالد 

ترامپ برای برهم زدن 
 توافق هسته ای با ایران

کارهایی از قبیل: تالش 
برای برگشت تحریم 

 های موشکی ایران
 تالش برای متهم کردن

ایران بعلت نقض 
 2231قطعنامه 

دامنه تحرکات: 
 زیاد

 
 قدرت نفوذ: کم

 
 نیمه فعال

دامنه 
 تحرکات: زیاد

 
قدرت نفوذ: 

 زیاد
 

 فعال

کنگره 
یهودیان 
 آمریکا

تالش در جهت به 
چالش کشاندن 

مذاکرات هسته ای با 
 ایران

 کارهایی از قبیل:
م مذاکره انتقاد به تی-1

کننده هسته ای باراک 
 اوباما

قاعد تالش برای مت-2
کردن کنگره برای 

تحریم های هسته ای و 
 غیرهسته ای ایران

حمایت از خروج 
ترامپ از توافق هسته 

 ای با ایران
 کارهایی از قبیل:

ریم تالش برای تح-1
 های موشکی ایران

تالش برای  -2
جلوگیری از نفوذ 

منطقه ای جمهوری 
 اسالمی ایران

دامنه تحرکات: 
 زیاد

 : کمقدرت نفوذ
 

 نیمه فعال

دامنه 
 تحرکات: زیاد
قدرت نفوذ: 

 زیاد
 

 فعال

مرکز سایمون 
 ویزنتال

تالش برای باطل کردن 
توافق هسته ای با 

 ج.ا.ایران
تالش برای برگشتن 

تحریم های هسته ای و 
 غیرهسته ای ایران

 

تحریک کردن دولت 
ترامپ برای خروج از 

ه ارسال نامه ب-1توافق : 
عضو کنگره  535
یکا برای باطل آمر

 کردن توافق
 ش برای برچیدهتال-2

 ای شدن تجهیزات هسته

دامنه تحرکات: 
 زیاد

 
 قدرت نفوذ: کم

 
 نیمه فعال

دامنه 
 تحرکات: زیاد

 
قدرت نفوذ 

 زیاد
 

 فعال



 

 

 

57  ...مقایسه نقش البی اسرائیل در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در دوران 

 

               یریگنتیجه
 رانهاالسوان های صهیونیستی که نقش قابل توجهی در نظام دیبا بررسی و تحلیل مواضع البی

بدیلی در یبتوان به دو نکته اصلی اشاره کرد. اول اینکه این مراکز نقش آمریکا دارند می
های مهمی از توان مدعی شد که رگهگذاری نظام آمریکا دارند و در حقیقت میسیاست

ه واضعی کمه به توان در این مراکز مشاهده کرد. دوم اینکه با توجتصمیمات دولت آمریکا را می
 وافق راتاین  توان گفت که اغلب آنهاهای صهیونیستی در قبال برجام اتخاذ کرده اند، میالبی

ران افق، ایین تودانند و معتقدند که روند ابرای امنیت اسرائیل، آمریکا و کل جهان خطرناک می
 تر کرده است. تر کند، جسورتر و خطرناکرا به جای اینکه متواضع

های اسرائیل در آمریکا ، مراکز البی1+5ن جمهوری اسالمی ایران و ای بیدر طی مذاکرات هسته
الیت زی فعکرد تا جریان امنیتی سابخصوص کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل)آیپک( تالش می

ار به نظر ما این بود. اای ایران را همچون گذشته دنبال کند و مانع از هرگونه پیشرفت در مذاکرات شهسته
ای با ایران یا ستهوافق هتبا توجه به اختالف میان قوه مقننه و قوه مجریه آمریکا در رابطه با رسید که می

د. بعلت م نبوها، شرایط مستعدی برای پیاده کردن تصمیمات آیپک همچون گذشته فراهافزایش تحریم
ست. امی مصمم اسال اینکه اوباما رسما به این نکته اشاره کرد که در خصوص برقراری توافق با جمهوری

های شستضمن آن که اعضای دولت باراک اوباما با تالش خود در کنگره و شرکت در جلسات و ن
متن برنامه  1394تیر  23کردند تا در مقابله با اقدامات آیپک فعالیت کنند. در نتیجه در مختلف تالش می

 آیپک در شکست این به منزلهجامع اقدام مشترک )برجام( برای تصمیم نهایی به کنگره واگذار شد و 
اهو رو به و نتانی وباماای روابط بین اای در دولت اوباما بود. پس از توافق هستهجلوگیری از توافق هسته

های باراک اوباما و قهر علیه سیاست 2015سردی گرایید بطوریکه در طی سخنرانی نتانیاهو در مارس 
ر یره و تاتز پیش در کنگره آمریکا، روابط طرفین بیش اای ایران سیاسی وی پس از تصویب توافق هسته

 شد و به قطع دیدارهای آنان با یکدیگر انجامید. 
وضع و م اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده، مخالفت

 تریت بیشای ایران، شدگر آن در آمریکا نسبت به توافق هستهخصمانه اسرائیل و نهادهای البی
 رجام،بخود گرفت. بطوریکه محورهای ثابت اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ب

و « شودیای شدن، پیش برده مایران سریعتر به سمت هسته»، «توافق بد»اصطالحاتی همچون 
 ا ایرانوافق ببود. ترامپ خود نیز بارها ت« کندامنیت اسرائیل، منطقه و جهان را تهدید می»

چنین . او همارج شدعنوان کرده بود که باید هرچه زودتر از آن خ« ن توافق تاریخ آمریکابدتری»را
دن بر چیره ش ر حالای هستند. آنها دمعتقد بود، ایرانیان در حال برخوردار شدن از تسلیحات هسته

ای ستهههایی از جهان هستندکه باورکردنش غیرممکن است و این امر به یک هولوکاست بخش
 خواهد شد. منجر 

گر اسرائیل در آمریکا همچون آیپک، کنگره یهودیان آمریکا، در این دوره، نهادهای البی
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مرکز سایمون ویزنتال، کمیته یهودیان آمریکا، سازمان صهیونیستی آمریکا، تالش مضاعف کردند 
ا از توافق تا با تاثیرگذاری بیشتر بر دولت ترامپ نسبت به دولت اوباما، ایاالت متحده آمریکا ر

دونالد ترامپ بطور یکجانبه از این توافق بین المللی  2018می 8ای خارج کنند درنهایت در هسته
های اسرائیل از نفوذ کمتری نسبت به دولت خارج شد. بطورکلی در دوره باراک اوباما البی

 ای با ایران برخوردار بودند.  ترامپ در قضیه توافق هسته
 

 منابع
 شارات چاپار. ران: انتته، فرهنگ علوم سیاسی (، 1379علی و افشاری راد، مینو ) ی،آقا بخش -
ری اسالمی انگاری و سیاست خارجی جمهوسازه»(، 1388داوود و الهام رسولی)سیدآقایی،  -

 . 1388، بهار 1، شماره 39دوره ، فصلنامه سیاست، «ایران در قبال اسرائیل
االت متحده؛ از اسطوره تا ارجی ایخاسرائیل در سیاست نقش البی »(، 1390آهویی، مهدی ) -

 . 1، شمارهفصلنامه مطالعات جهان، «واقعیت
رد و مواضع البی تحلیلی بر عملک»(، 1395شیرازی، حبیب اله و محمدرضا ابراهیمی )ابوالحسن -

 ،11ه ، سال سوم، شمارفصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، «صهیونیست در قبال برجام
 پاییز. 

بان نامه دیدهماه، «ای و همگرایی عربستان و اسرائیلتوافق هسته»(، 1394احمدی، وحیده ) -
 . 31-38، ص 4، سال چهارم، شماره ملی امنیت

، سال راهبردی فصلنامه مطالعات، «راهبرد اسرائیل در مورد برجام»(، 1395احمدی، وحیده ) -
 . 72، شماره 1395نوزدهم، بهار 

 ، تهران:(3) مریکاکتاب آ، «البی یهود در سیاست خارجی آمریکاجایگاه »(، 1382پیروز ) ایزی، -
  .موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر

رابر نظم بمقاومت در  سیاست خارجی ایران در عصر پسا شوروی:»(، 1389بهزادی، ابوذر ) -
 . 4ه ، شمارفصلنامه سیاست خارجی، «جدید جهانی

 جام جم، «تحدهمها در نظام سیاسی ایاالت ینقش و تاثیرگذاری الب»(، 1391ثمودی، علیرضا ) -
 www. Jamejamonline. Ir: آنالین

انتشارات  ،، تهرانارجی ایران بعد از انقالب اسالمیروابط خ(، 1382جعفری ولدانی، اصغر ) -
  آوای نور.

، امه نگین ایرانفصلن، «سرائیل در جنگ ایران و عراقبرد اراه»(، 1381حسینی مقدم، محمد ) - 
 .3شماره 

در: ، «اتحاد عربستان و اسرائیل علیه ایران در منطقه» (،1396) تسنیمخبرگزاری  -
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http://www.tasnimnews. com/fa/media/3/9/1396 
، 22، جلد ()رهصحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی(، 1371اهلل )خمینی، سیدروح -

 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
، 16جلد ، ()رهصحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی(، 1378اهلل )خمینی، سیدروح -

 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
عدم مطلوبیت  وانقالب اسالمی ایران »(، 1391رضا ذبیحی )و  دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل -
  .71-90، صص31سال نهم، شماره ، مطالعات انقالب اسالمی، «ظم بین المللی موجودن

طالعات سیاسی، ا ،«ای ایران و اروپاگفتگوهای هسته»(، 1384ی فیروزآبادی، سیدجالل )دهقان -
 اردیبهشت.  ، سال نوزدهم، فروردین واقتصادی

جمهوری  ی در سیاست خارجیامنیت هستی شناخت»(، 1388نی فیروزآبادی، سیدجالل )دهقا -
 (. 1)1، فصلنامه بین المللی روابط خارجی ،«اسالمی ایران

زی فعالیت روند امنیتی سا»(، 1395علوی ) علیهقانی فیروزآبادی، سیدجالل و سیدمحمدد -
صلنامه ف، «گای جمهوری اسالمی ایران توسط البی اسرائیل در آمریکا ازمنظر مکتب کپنهاهسته

 (، تابستان. 47) 17، سال پنجم، شماره بردی سیاستهای راهپژوهش
ر: د ،«بال ایرانقنقش فعال آیپک در ترسیم راهبرد جامع ترامپ در » (،1396)دیپلماسی ایرانی  -

http://irdiplomacy.ir/fa/page/1972358 
ها و حلیل و بررسی مواضع البیت»(، 1396)عارف بیژن  و آشنامهدی رضوی، سلمان،  -

، شماره 1396ان بهار و تابست ،مطالعات فلسطین، «های صهیونیستی آمریکا در قبال برجامهاندیشکد
 . 33و  32

ر: د ،«اسرائیل است نود درصد دعوای آمریکا با ایران بر سر قضیه»(، 1398سریع القلم، محمود ) -
www.america.blog.ir 

انگارانه ایران هراسی در تحلیل سازه»(، 1395یزدانی ) اهللعلی امیدی و عنایتزاده، سعید، سلیمان -
شم، ، سال شهای راهبردی سیاستفصلنامه پژوهش ،«سیاست خارجی آمریکا در دوران پسابرجام

 . 24شماره 
، تهران: ی در سیاست خارجیگیرهای تصمیممبانی و مدل(، 1384حسین )زاده، سیدسیف -

  .انتشارات وزارت امورخارجه
صلنامه ف، «موازنه تهدید؛ جمهوری اسالمی و رژیم صهیونیستی»(، 1391شعرباف، جواد ) -

  .4شماره، دفاعی دیپلماسی
، لنامه مربیانفص ،«نقش اروپا و آمریکا در حیات سیاسی اسرائیل»(، 1385شیرودی، مرتضی ) -

 . 20شماره 
رکز م ، تهران:دیان آمریکا کارگزار تحریم ایرانالبی یهو(، 1390) طباطبایی، سیدعلی -



 

 

 

60   المللیفصلنامه مطالعات بین (ISJ ،)1398(، تابستان 61) 1، شماره 16ال س 
 

 . تحقیقات استراتژیک
ن، موسسه تهرا ،اسرائیل-یژه روابط آمریکا( و3) کتاب آمریکا(، 1382خانی، علی )عبداهلل -

 ابرار معاصر، تهران. 
ا در قبال راهبرد سیاست خارجی آمریک»(، 1392عبدالمطلب، عبداله و مصطفی اسماعیلی ) -

ای ستههمسئله  ما ودی سیاست خارجی باراک اوباانقالب اسالمی ایران: تداوم یا تغییر؟ مطالعه مور
 .103-123ن، صص، تابستا7سال دوم، شماره  ،فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، «ایران

، «ائیلکا در فرآیند تشکیل کشور اسرنقش ایاالت متحده آمری»(، 1384عبدی، زهرا ) -
 . 23و  22شماره  سال هفتم، بهار و تابستان، ،تاریخ پژوهشیدوفصلنامه 

پیشینه، ی درباره رابطه ویژه آمریکا و اسرائیل: پژوهش»(، 1391یی، فرهاد و زهرا عالی )عطا -
 . 1، شماره فصلنامه سیاست، «ماهیت و گستره این رابطه

تصویرسازی ید بر البی یهود و سیاست خارجی آمریکا )با تاک(، 1388حسینی، اصغر )کیوان -
  موسسه مطالعات اندیشه سازان نور.ان: تهر ،البی یهود علیه ایران(

-10اوباما ) ها و فرآیندهای سیاست خارجینشانه»(، 1389رد )متقی، ابراهیم و حمید رهنو -
 ، تابستان. 6، سال دوم، شماره المللی روابط خارجیفصلنامه بین، «(2009

ه: علی رجم، تساختار دولت صهیونیستی اسرائیل(، 1385موسسه الدراسات الفلسطینیه ) -
 المللی ابرار معاصر. سه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینموس جنتی، تهران:

، 46دوره  ،صلنامه سیاستف، «روابط ایران و آمریکا؛ مسئله اسرائیل»(، 1395فر، رضیه )موسوی -
 ، تابستان. 2شماره 

 کانادا/ تورنتو، نشر پرشین سیرکل.  ،نگاهی به شاه(، 1392میالنی، عباس ) -
منیتی رژیم اای ایران در دکترین جایگاه برنامه هسته» (،1396نیکو، حمید و مرتضی سویلمی )

-137ص، ص1396، بهار37، سال دهم، شمارهالمللفصلنامه مطالعات روابط بین، «صهیونیستی
171 . 

تی امنی -ای سیاسیجام و پیامدهسیاست ایاالت متحده آمریکا در قبال بر»(، 1397یاری، احسان ) -
 .ن، سال نهم، شماره سی و پنجم، تابستاالمللیی و بینهای سیاسفصلنامه پژوهش ،«آن

English 
- AIPAC (2013), “Iran’s Nuclear Threat an American Strategy for Prevention,” at: 
http://www.aipac.org./media/Publications/Policypercentage20andpercentage20Politics/ 
AIPACpercentage20Analyses/ Issuepercentage20 Menos/2013/03/Iran. pdf .  
- Ambrosio, T. (2002), Ethnic Identity Groups and Foreign Policy, London: Praeger. 
- American Jewish Committee (October 16 ,2017), “ AJC Backgrounder: Future of the 

http://www.aipac.org./media/Publications/


 

 

 

61  ...مقایسه نقش البی اسرائیل در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در دوران 

 

Iran Deal”, at: https://www.Ajc.org/sites/Default/Files/pdf/2017-10/AJC%20 
Background%20-%20future%20F%20the/20Iran/%20DEAL.PDF. 
- Dassa Kaye, Dalia (2017), “Israels Iran Policies After the Nuclear Deal Rand 
Corporation”, at: http://www.rand.org /Pubs/Oerspectives/Pe207.html .  
- Delkhosh, Alireza (2018), JCPOA: The Participants and International Law. International 
Studies Journal (ISJ), Vol. 57, No. 57, pp 34-62. 
- Harris, David (August /5/2015), AJC on the Iran Nuclear Deal”, at: http://www.AJC-on-
the-Iran-Nuclear-Deal . 
- Goldberg, J. J. (1996), Jewish Power: Inside the American Jewish Establishment, 
Massachusetts: Addison-Weslley.  
- Haaretz (28/12/2014), “Dagan: Iran Will Become Independent in its Nuclear Program 
within Months”. 
- The American Jewish Committee (Monday, October 16, 2017), “A j Congress 
Statement- Iran- Deal,” at: https://Ajcongress.Org/Content/Ajcongress-Statement-
IranDeal . 
- Mousavian, Seyed Hossein, Mahmoudieh, Younes (2018), The Nuclear Deal: A 
Crossroad or Deadlock in Relations with Iran. International Studies Journal (ISJ), Vol. 
14, No. 56, pp. 159-189. 
- Woodward (2008), Bob Bush at war, Newyork: Simon and Schuster. 
- ZOA (October 11,2017), “ZOA to Pres. Trump: Decertify Disastrous Iran Deal, 
Reimpose Non-Nuclear Sanctions”, at: https://zoa.org/2017/10/10376867-zoa-to-pres-
trump-decertify-disastrous-iran-deal-reimpose-non-nuclear-sanctions/ .  
- Zohar, Sean (2014), An Exploration of Critical Discourse: The Iranian Nuclear 
Debate, New York: Masters Research paper. 
- Zuckerman, Mortimer (2015), “Iran: the Last Lap, Available”, at: http://www.usnews. 
com/news/the-report/articles/2015/06/19/5-key-issues-in-nuclear-negotiations-with-Iran. 

http://www.ajc.org/
http://www.rand.org/
http://www.ajc-on-the-iran-nuclear-deal/
http://www.ajc-on-the-iran-nuclear-deal/



