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 چکيده

در شکل گیری سیاست خارجی یک کشور متغیرهای مختلف داخلی و بین المللی تاثیر 

گذار می باشد ساختار و ماهیت نظام بین الملل در سطح کالن و قواعد و منطق حاکم بر 

جهانی تاثیر مستقیم بر رفتار یک دولت دارد در سطح خرد و داخلی عوامل مختلف  نظام

از جمله موقعیت ژئوپلتیکی ، قدرت نظامی و منابع طبیعی و .. بر رفتار سیاست خارجی 

تاثیر گذار است در کنار عوامل فوق گروههای ذی نفوذ تاثیر نیز می توان بر جهت گیری 

ثیر گذار باشد در نظام سیاسی امریکا البی صهیونیسم های سیاست خارجی یک کشور تا

تاثیر شگرفی بر جهت گیری های سیاست خارجی امریکا دارد البی صهیونیسم در امریکا 

به شدت در ساختار قدرت ایفای نقش می کند و بخصوص در در دوره جمهوری خواهان 

صهونیستی و حمایت از توانسته اند اهداف جهانی خود را دنبال کنند موضوع امنیت رژیم 

این دولت پادگانی از اولویت های امریکا با تاثیرگذاری البی صهیونیسم می باشد شبکه 

قدرت صهیونیستی در سطح جهانی و بخصوص در امریکا توانسته است مطالبات خود را از 

دولت امریکا پی گیری نماید فشار بر ایران و منزوی تمودن ایران یکی از مهمترین اهداف 

البی صهیونیسم می باشد که به شدت پی گیری می شود خروج از برجام نیز در همین 

راستا قابل پی گیری می باشد .در این نوشتار به ابعاد نقش آفرینی البی صهیونیسم در 

  سیاست خارجی امریکا خواهیم پرداخت .

 سیاست خارجی، سبک زندگی، برجام. اژگان کليدي:و
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 مقدمه
 البی و البيستتعریف 

 البی به گروهی گویند که در اوضاع سیاسی کشوری از طرق مختلف قانونی سعی در اعمال نفوذ و پیشبرد دیدگاه خود را داشته باشد.

انند البی هتل البی مجلس و ...در اخبار و محاورات روزنامه به معنی راهرو استخراج شده است )از این رو الفاظی م Lobbyrun البی از کلمه

مداران بویژه بر نمایندگان مجالس است. اولین بار کلمه (. این واژه در ادبیات سیاسی به معنی اعمال نفوذ بر سیاستشودینگاری به کار برده م

)اشپیگل،  ست.رده و فراگیر ابسیار گست البی در ایاالت متحده آمریکابکار گرفته شد.  ایاالت متحده آمریکاالبی و البی گری در فرهنگ سیاسی 

6002 :26.) 

شود که برای تأثیر گذاری بر روند تصمیم گیریهای هایی گفته میهای ذی نفوذ البی به آن دسته از گروهدر یک تعریف کلی، گروه

 کند، بی عالقگیجزا میذی نفوذ را از یک حزب م گروه یک که آنچه میان این در. کنندمی عمل خود خاص منافع نیتأم و اجتماعی –سیاسی 

های مسالمت آمیز قدرت ها برای معرفی نامزد درانتخابات است. به عبارت دیگر در حالی که احزاب در تالش هستند از طریق شیوهاین گروه

گری یک ، البیعلوم سیاسیدر  دنبال تأثیر گذاری بردولتمردان و روند تصیم گیری هستند.های فشار تنها بهوارد ساخت قدرت شوند، گروه

فکار امشغله و حرفه ویژه است که منظور آن تالش برای گسترش نفوذ یک دیدگاه و نقطه نظر مشخص در دستگاه حکومتی یک کشور یا در 

ارند که در ازای دریافت پول به تالش برای پیشبرد حمایت وجود د« گریدفاتر البی»ای به نام در برخی از کشورها دفترهای ویژه است. عمومی

وابط رهای حقوقی و مدیریت مفید گرها با کمک و بکارگیری روشالبی پردازند.و افکار عمومی می دولتوسیله نفوذ در از یک دیدگاه خاص به

 (Mearsheimer & Walt, 2006: 46 ). کوشش در رسیدن به اهداف خود دارند. اجتماعی

 یاهژیر پارلمان یا مجلس و حتی در دولت دارای نفوذ زیادی باشند و از قدرت و اقتدار وکه د شودیدر کل البیست به افرادی گفته م

و شناسایی همه این افراد ذی نفوذ در هر  شوندیروحانیون و اشراف و نخبگان م -سرمایه داران  -برخوردار باشند و بیشتر شامل نظامیان 

عالیت البته ف ور آمریکا البیستها عمداً دارای دو گروه اقتصادی و اجتماعی هستند.در کش .دینمایگونه نظام سیاسی کاری سخت و ناممکن م

گیرد. به عنوان مثال، یک گروه عالوه بر شود و ابعاد مختلفی رادر بر میهای ذی نفوذ تنها به یک موضوع خاص محدود نمیبسیاری از گروه

وذ های ذی نفزمان خواهان برابری اقتصادی نیز است. گروهو یا اینکه هم کندمسائل اقتصادی موضوعات محیط زیستی را نیز پیگیری می

شوند، اما همگی آنان منافع خاص اقتصادی نظیر افزایش حقوق، بهبود شرایط کار، ارتقاء تر تقسیم میاقتصادی خود به چند دسته کوچک

های ها وموسسات اقتصادی نیز به مثابه گروهارخانجات، شرکتکنند. دراین بخش، حتی کسطح اشتغال و توسعه خدمات اقتصادی را دنبال می

 سرائیلاالبی  کنند.های گروهی، منافع اقتصادی خود را دنبال میمداران و یا رسانههای کالن به سیاستنمایند و با پرداخت پولفشار عمل می

یافته یهودی و صهیونیستی هستند های سازمانها و گروهدر ایاالت متحده به دو صورت رسمی و غیر رسمی وجود دارد: البی رسمی، سازمان

میته کها، ترین آنکنند. مهمو دستگاه حاکمه آمریکا، به طور مستقیم، اعمال فشار می گذاری آمریکامجلس قانونهای گیریکه در تصمیم

است. البی غیر رسمی به صورت مشارکت گسترده یهودیان در انتخابات و  کنگره جهانی یهودیان)آیپک( و  روابط عمومی آمریکایی اسرائیلی

 در شده فیتعر و خاص گروه کی کا،یآمر در لیاسرائ یالبگیرد.  همانطور که ذکر شد های حساس آمریکا شکل میحضور یهودیان در پست

 لعم هماهنگ و شده یدهسازمان کامالً صورت به که شودیم شامل را( پکیآ مثل) یبزرگ یهاسازمان از یفیط بلکه ست،ین متحده االتیا

 ینسبت چیه( 0۳% حدود) آنها از یاریبس رایز دانست، کشور نیا در لیاسرائ یالب لشکر جزو را کایآمر انیهودی همه توانینم اصوالً .کنندیم

 جرأت هب که یطور به دارد؛ پررنگ کامالً یحضور کشور نیا کنگره در متحده، االتیا در لیاسرائ یالب. نندیبینم لیاسرائ اهداف و خود انیم

 داندیم یالب نیا البته. دارد قرار یلیاسرائ یالب کنندهخفه سلطه ریز ،(مقننه قوه یعنی) کایآمر یحکومت ساختار رکن سه از یکی گفت، توانیم

 ییهاسازمان و اشخاص ائتالف یاختصار عالمت عنوان به «یالب» از ما .درآورد لیاسرائ منافع خدمت در زین را هاشاخه گرید ،ییهاراه چه از که

 که ستین نیا اشیمعن. دهند سوق لیاسرائ یهاخواسته سمت به را کایآمر یخارج استیس تا کنندیم تالش فعاالنه که میکنیم استفاده

 همه. ندارند اختالف هم با خاص موضوعات با ارتباط در آن، درون اشخاص ای است، یمرکز تیرهبر با منسجم حرکت کی یالب م،ییبگو

 مثال، عنوان به. ستین مهم و برجسته موضوع کی لیاسرائ آنها از یاریبس یبرا رایز شوند،ینم محسوب یالب نیا از یبخش کایآمر انیهودی

 ای و ندارند لیاسرائ به نسبت یاحساس «اصالً» ای که کردند اعالم کایآمر انیهودی 2۳% باًیتقر گرفت، صورت 600۲ سال در که یقاتیتحق یط

 اما .نندیبینم لیاسرائ خاص یهااستیس و خود انیم ینسبت چیه هم کایآمر انیهودی از یاریبس. ستین «یقو» آنها در یاحساس نیچن

 ،یهودی یاصل یهاسازمان یرؤسا کنفرانس و( پکیآ) یلیاسرائ -ییکایآمر یعموم امور تهیکم مثل ،یالب نیا یدیکل یهاسازمان از یاریبس

 لواس صلح روند با حزب نیا مخالفت جمله از کود،یل حزب طلبانه توسعه یهااستیس از معموالً که شوندیم یرهبر ییتندرو افراد توسط

 از هاگروه از یتعداد و کند؛ کسب یشتریب ازیامت انینیفلسط از لیاسرائ که است نیا کایآمر انیهودی تیاکثر لیتما ضمناً. کنندیم تیحما

 ا،تندروه هم و روهاانهیم هم ،ییهاتفاوت نیچن رغمیعل حال، هر به. کنندیم یندگینما را ییهاشیگرا نیچن «صلح یبرا هودی یصدا» جمله

 (Mearsheimer & Walt, 2006: 50 ). .استوارند و قدم ثابت ل،یاسرائ از تیحما در
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 اهداف ردشبیپ باعث اقداماتشان که شوند مطمئن تا کنندیم مشاوره یلیاسرائ مقامات با اغلب کایآمر یهودی رهبران که ندارد یتعجب

 نیا وردم در ما استیس م،ییبگو که است آسان ما یبرا: »نوشت یهودی بزرگ سازمان کی به وابسته فعال کی که طورهمان. شودیم لیاسرائ

 نیچن دیبا مواقع، همه در جامعه، کی عنوان به ما. میکن هماهنگ هایلیاسرائ اهداف با را خود دیبا حال هر به اما است؛ خصوص به موضوع،

 ،یداور شیپ نیا جهینت در و است یلیاسرائ یهااستیس به نسبت انتقاد گونه هر هیعل دیشد یداور شیپ کی نیا.« میباش داشته یاهیرو

 رد که یوقت هود،ی یجهان کنگره سیرئ آر، اس برونفمن ادگار. شودیم دانسته قاعده از خارج یامر عنوان به ل،یاسرائ دادن قرار فشار تحت

 «متهم» دارد، باز یجنجال «یتیامن وارید» جادیا از را لیاسرائ تا خواست مصرانه یو از و نوشت بوش جمهور سیرئ به یانامه %600 سال انهیم

 و ندک یالب متحده االتیا جمهور سیرئ با که است زشت یزمان هر در هود،ی یجهان کنگره سیرئ یبرا: »گفتند یو منتقدان. شد انتیخ به

 (Mearsheimer & Walt, 2006: 54 ). .«ستدیبا ل،یاسرائ یحام یهااستیس مقابل در وادارد، را یو

 سیرا زایکاندول از 600۲ سال نوامبر در کا،یآمر در لیاسرائ یبرا یگذاراستیس أتیه سیرئ چ،یر موریس که بود یزمان زین آن مشابه

 منتقدان و شد؛ حیتقب ،«مسئوالنه ریغ» عمل کی عنوان تحت هم یو اقدام. کند ییبازگشا را غزه نوار یبحران مرز بخواهد، لیاسرائ از تا خواست

 یبرا چیر.« شود فعال لیاسرائ...  یتیامن یهااستیس هیعل نظر کسب جهت در دینبا یهودی یاصل انیجر از یبخش چیه مطلقاً: »گفتند یو

 .ندارد مفهوم و یمعن باشد، لیاسرائ با ارتباط در که یوقت ،یلغت فرهنگ چیه در «فشار» کلمه که کرد اعالم حمالت نیا زدن پس

(Friedman, 2007: 10.) 

 دهند قرار ریتأث تحت را کایآمر یخارج استیس بتوانند قیطر نیا از تا اندکرده جادیا را مؤثر یهاسازمان از رشته کی کایآمر انیهودی

 خواست کارمندانش و کنگره یاعضا از فورچون مجله ،۷۹۹2 سال در. است آنها نیمشهورتر و نیقدرتمندتر پکیا ها،سازمان نیا انیم در و

 «ازنشستهب افراد ییکایآمر هیاتحاد» از پس و دوم رتبه در پکیآ مذکور، فهرست در. کنند ارائه واشنگتن در را هایالب نیقدرتمندتر فهرست تا

 به زین داد انجام 6000 سال مارس در ژورنال نشنال که یقاتیتحق. گرفت قرار «دارانتفنگ یمل هیاتحاد» و «اُ یآ یس آل اف یا» از جلوتر و

 یالب نیا .گرفت قرار «رومندانین رده» در و واشنگتن در دوم گاهیجا در( یآرپ یا همراه به) پکیآ هم قاتیتحق نیا در د،یرس جهینت نیهم

 انرهبر ،یدل تام و یآرم کید عالوه به و روبرستون پت د،یر رالف فالول، یجر اوثر، با یگار مثل پروتستان مذهب برجسته افراد نیهمچن

 و کندیم لیتکم را مقدس کتاب ییگوشیپ ل،یاسرائ دوباره تولد که بودند معتقد آنها همه. دادیم یجا خود در را کنگره در تیاکثر سابق

 دیجد انکارمحافظه. است یاله اراده با مخالفت برنامه، نیا با مخالفت که معتقدندها آن کنند؛یم تیحما لیاسرائ طلبانهتوسعه برنامه از آنها

 قدم ثابت انیحام از هم لیو جرج نفوذ یذ سینو ستون و ژورنال تیاستر وال سابق ریسردب ،یبارتل روبرت بولتون، جان مثل یمیکل ریغ

 (. Friedman, 2007: 13) .هستند لیاسرائ

 نفعیذ یهاگروه. کندیم فراهم ،گذاریاستیس روند در نفوذ اعمال جهت فعاالن، یبرا را یادیز نفوذ یهاراه هم کایآمر دولت ساختار

 افکار دهند؛ یأر هاآن به انتخابات در کنند؛ کمک آنها به یانتخابات غاتیتبل در کنند؛ یالب هیمجر قوه یاعضا و منتخب ندگانینما با توانندیم

 موضوع آن به نسبت هم مردم از یادیز عده و شوندیم یموضوع متقبل هاآن که یزمان در... .  و دهند شکل خود اهداف یراستا در را یعموم

 گذاراناستیس بیترت نیبد. کندیم لیمتما خود سمت به را آنها و ردیگیم بهره خود اندازه و حدیب نفوذ از مذکور یالب هستند، تفاوتیب

 رارق خیتوب مورد اقدامشان خاطر به مردم هیبق جانب از هستند، مطمئن که چرا شوند؛ هماهنگ شتریب گروها، نیا با کنند،یم دایپ لیتما

 (.Benhorin, 2012: 17) .رندیگینم

 یتیومق یهایالب گرید ای و ینساج کارگران یهاهیاتحاد فوالد، صاحبان داران،مزرعه یالب با شان،یاساس و مهم اتیعمل در لیاسرائ یالب

 در. ندارد وجود یمانع رند،یبگ خود سلطه تحت را کایآمر استیس بخواهند اگر آنها، یحیمس مانانیپهم و کایآمر انیهودی یبرا. کندینم یفرق

 را یاماتاقد فقط ند،یآیم شمار به لیاسرائ یالب جزو که ییهاگروه و افراد ها،بخش شتریب در شود،ینم محسوب توطئه یزیچ ،هاآن یگریالب

 در که اعراب، طرفدار مؤثر یهاگروه مقابل، در. دهندیم انجام( بهتر یلیخ شکل به البته) نفع یذ خاص یهاگروه گرید که دهندیم انجام

 را ستردهگ یاستراتژ دو لیاسرائ یالب .شود ترآسان لیاسرائ یالب تیفعال که شودیم باعث امر نیهم و هستند فیضع دارند، وجود حاضر حال

 ره خاص دیعقا. دهدیم قرار فشار تحت را هیمجر قوه و کنگره و ردیگیم کار به واشنگتن در را اشتوجه قابل نفوذ نخست،. ردیگیم یپ

 کی نهاآ یبرا لیاسرائ از تیحما که بقبوالند آنها به و کند عوض را آن کندیم تالش یالب نیا باشد، که هرچه گذار،استیس ای و گذارقانون

 ینظرها نقطه جیترو با و لیاسرائ یریگشکل یچگونگ به مربوط یهاافسانه تکرار با تا کندیم تالش یالب نیا دوم. است «هوشمندانه» انتخاب

 .است مثبت گاهیجا کی یدارا لیاسرائ کا،یآمر مردم عامه گفتمان در که سازد متقاعد را همه ،یگذاراستیس به مربوط مباحثات در آن

(Friedman, 2007: 22.) 

 نکهیا لتع به مورد نیا. دارد تیمصون انتقادات مقابل در لیاسرائ که ییجا است، کنگره در آن نفوذ ،یالب نیا یاثرگذار در یدیکل رکن

 وطمرب لیاسرائ به و شودیم مطرح کنگره در که یموضوعات در حال، هر به. دارد یادیز تیاهم شودیم یجنجال موضوعات وارد ندرت به کنگره

 یهاستیونیصه جمله از یآرم کید مثل کنگره یدیکل یاعضا از یبعض که است نیا آن لیدل کی. هستند سکوت به مجبور منتقدان است،

http://www.rassjournal.ir/


 270 -283  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 عالوه.« است لیاسرائ از تیحما ،یخارج استیس در من نخست تیاولو: »گفت 6006 سال سپتامبر در که است یکس یآرم. هستند یحیمس

 ااجر به لیاسرائ منافع از تیحما در کایآمر یخارج استیس که آوردیم وجود به را نانیاطم نیا کنگره، در یهودی یسناتورها حضور آن، بر

 پک،یآ قساب سیرئ یتاریآم سیمور مثل است، کنگره در لیاسرائ طرفدار کارمندان از یریگبهره ل،یاسرائ یالب قدرت گرید منبع .دیآیم در

.. .لندیما و هستند یهودی و کنندیم تیفعال -کنگره عمارت -یعال سطوح در که دارند وجود یادیز افراد جا نیا در: »کرد اعتراف یزمان که

 یهاحوزه در یریگمیتصم گاهشانیجا که هستند یافراد جا نیا در... کنند ژهیو توجه شود،یم آنها خود به مربوط که یخاص موضوعات به

 :Benhorin, 2012) .«دیابیب کنگره یکارمند سطوح در را هاآن از یریکث تعداد دیتوانیم شما... است سناتورها یبرا لیاسرائ به مربوط

21.) 

 زا دسته آن به پاداش یاعطا در اشییتوانا خاطر به آن، تیموفق. دهدیم لیتشک را کنگره در یالب نفوذ هسته پکیآ صورت، هر در

 در. ندکیم هیتنب کنند، مخالفت برنامه نیا با که هم را ییآنها و ندینما تیحما شیهابرنامه از که است کنگره یداهایکاند و گذارانقانون

 یمال کمک ل،یاسرائ طرفدار یهاتهیکم از یاریبس جانب از دوستانش که دهدیم نانیاطم پکیآ و دارد یقاطع تیاهم «پول» کایآمر انتخابات

 یو یاسیس یرقبا به ماًیمستق پکیآ که باشد مطمئن تواندیم شود، شناخته لیاسرائ دشمن عنوان به که هم یکس هر. شوندیم گسترده

 طرفدار یداهایکاند که کندیم قیتشو را هاروزنامه رانیسردب و اندازدیم راه هم ینگارنامه جنگ پکیآ. کرد خواهد یانتخابات -یمال کمک

 نیا» پک،یآ سابق کارمند لدیف بلوم داگالس گزارش طبق. است نیا از شتریب یحت کنگره در پکیآ نفوذ. دهند قرار تیحما مورد را لیاسرائ

 ه،کنگر کتابخانه به آنکه از قبل اطالعات، کسب به ازین صورت در که است افتاده جا یامر آن کارمندان و کنگره یاعضا انیم در موضوع

 و دهش متذکر او که را یزیچ.« ندینما مراجعه پکیآ به دیبا نخست کنند، رجوع یادار کارشناسان ای یستاد تهیکم آن، یقاتیتحق سیسرو

 و اتقیتحق انجام ها،کیتاکت مورد در مشاوره ،یگذارقانون ها،تیفعال ها،یسخنران اههیس معموالً پکیآ از که است نیا دارد یشتریب تیاهم

 (.AIPAC Web Site, 2007) .شودیم درخواست یگروه هاییاریهم

 در کنگره، رد گاهچیه نیبنابرا دارد؛ یاکنندهخفه تسلط کنگره بر و است یخارج دولت کی بالفعل عامل پکیآ که است نیا گرید نکته

. اشدب داشته جهان همه یبرا را یمهم یامدهایپ استیس نیا چند هر شود،ینم ییوگوگفت و بحث ل،یاسرائ به نسبت کایآمر استیس مورد

 موکرات،د سابق سناتور نگز،یهول ارنست که طورهمان. است لیاسرائ از تیحما به متعهد کامالً دولت، یاصل شاخه سه از یکی گر،ید عبارت به

 یاسیس کردیرو دیتوانینم شما شود،یمارائه  شما به نجایا در پکیآ طرف از که یاسیس یکارهاراه جز به: »شد متذکر یندگینما ترك روز در

 پرسند،یم من از مردم که وقت هر: »گفت ییکایآمر کی به یزمان شارون لیآر که طورهمان ای.« دیباش داشته لیاسرائ مورد در را یگرید

 رد یهودی دهندگان یرأ به هم نفوذ نیا از یبخش.« دیکن کمک پکیآ به: میگویم هاآن به من کنند، کمک لیاسرائ به توانندیم چطور

 لیتشک را کایآمر تیجمع ۳% از کمتر انیهودی هرچند. دارد هیمجر شاخه در را یمهم اهرم یالب نیا. شودیم مربوط یجمهور استیر انتخابات

 کرد برآورد پست واشنگتن یزمان. کنندیم اهدا حزب دو هر یداهایکاند به یانتخابات مبارزات در را یادیز یهامساعدت آنها یول دهند،یم

 ؛«هستند وابسته انیهودی یهاتیحما به خود، یانتخابات بودج 20۳ بر بالغ کردن فراهم یبرا» دموکرات، حزب یجمهوراستیر یداهایکاند که

 وركیوین ز،ینو یلیا دا،یفلور ا،یفرنیکال مثل یدیکل یهاالتیا در و دارند اریاخت در را داتیتول یباال نرخ یهودی دهندگان یرأ که نیا خاطر به و

 یدیکل یهاسازمان .کنند مخالفت آنها با توانندینم شند،یاندیم پست نیا به که یجمهور استیر یداهایکاند هستند، متمرکز ایلوانیپنس و

 یخارج استیس در را مهم یهاشغل توانندینم لیاسرائ منتقدان که آورند وجود به را نانیاطم نیا دانند،یم خود فهیوظ فوق، یالب در فعال

 یبال و است لیاسرائ منتقد بال د،یفهم نکهیا از پس اما کند، خود خارجه ریوز نینخست را بال جرج خواستیم کارتر یمیج. آورند دست به

 منازعه در کایآمر یبرا «یترطرفانهیب نقش» خواستار نید هوارد که یزمان .شد منصرف اقدام نیا از کرد، خواهد مخالفت انتصاب نیا با مذکور

 «نهمسئوال ریغ» نید هوارد اظهارت که گفت و است داده تن لیاسرائ فروش به که کرد متهم را او برمنیل جوزف سناتور شد، لیاسرائ -اعراب

 (.Cohen, 2007: 33) .بود شده انتقاد نید اظهارات به آن در که کردند امضا را یانامه زین کنگره در دموکرات سران همه. است

 پکیآ قساب سیرئ ،یانتخابات مبارزات در یو یکرس شود؛یم محسوب طلب جنگ کی ن،ید قتیحق در: است موردیب ینگران نیا البته

. هستند یونکن طیشرا در صلح طرفدار که ترمعتدل یهاییکایآمر تا بود پکیآ نظرات کننده منعکس شتریب انه،یخاورم مورد در او نظرات و بود

 به. ندک عمل طرفیب و منصف یانجیم کی عنوان به دیبا واشنگتن و «کرد کینزد هم به دیبا را جناح دو نیا» که بود داده شنهادیپ صرفاً او

 خشب نتون،یکل یجمهور استیر خالل در. کندینم تحمل را یطرفیب مذکور یالب یول دانست، کالیراد دهیا کی را او نظر توانیم یسخت

 داشتند لیائاسر طرفدار برجسته یهاسازمان با ای و لیاسرائ با یکینزد مناسبات که گرفتیم شکل یمقامات توسط ،یاانهیخاورم استیس اعظم

 یبرا تنواشنگ لیاسرائ از تیحما مؤسسه گذارانانیبن از و پکیآ یقاتیتحق ریمد سابق مقام قائم ک،یاند نیمارت به توانیم آنها جمله از که

 یزندگ لیاسرائ در که لر،یم آرون و شد ملحق نپیو به 600۷ سال در دولت ترك از پس که ،رأس سیدن و ،(نپیو) کینزد شرق استیس

 در دیوید کمپ سران نشست در نتونیکل مشاوران نیترکینزد جمله از افراد نیا. کرد اشاره کند،یم دنید کشور نیا از اغلب و است کرده

 دگاهید یول بودند، ینیفلسط یدولت جادیا به عالقمند و کردند تیحما اسلو صلح روند از افراد نیا سه هر چند هر. بودند 6000 سال یجوال
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 باراك هودیا از را خود یهاییراهنما ییکایآمر أتیه. بود هم لیاسرائ رشیپذ مورد هاتیمحدود نیا که شدیم ییهاتیمحدود شامل آنان

 که ندارد یتعجب. کردینمارائه  یمستقل یشنهادهایپ و نمودیم هماهنگ لیاسرائ با شیشاپیپ را خود یمذاکرات مواضع و کردیم افتیدر

 گرید میت و اردد دست در یلیاسرائ پرچم میت کی کنند؛یم مذاکره یلیاسرائ میت دو با» آنها که کردندیم تیشکا ینیفلسط کنندگانمذاکره

 (.Cohen, 2007: 38.« )ییکایآمر پرچم

 زیویل یآ ث،یف داگالس بولتون، جان آبرامز، وتیال مثل لیاسرائ حرارت پر طرفداران شامل مقاماتش که بوش دولت در تیوضع نیا

 که اندکرده اجرا را ییهااستیس وستهیپ مقامات نیا. است انینما شتریب شوند،یم ورمسر دیوید و تزیولفوو پل پرل، چاردیر ،یبیل( اسکوتر)

 را یآشکار مباحثات خواستینم یالب نیا البته .شوندیم تیحما مذکور یالب در موجود یهاسازمان توسط و است بوده لیاسرائ عالقه مورد

 ردهگست تیحما به نسبت هاییکایآمر در پرسش جادیا به منجر یمباحثات نیچن رفت،یم احتمال که چرا دهد، صورت لیاسرائ از تیحما در

 نقش نیشتریب که کنند نفوذ اعمال یمؤسسات در تا کردندیم تالش یسخت به لیاسرائ طرفدار یهاسازمان ن،یبنابرا. شود لییاسرا از یالب نیا

 بحث سد،ینویم نگار روزنامه آلترمن کیار: است حاکم زین یارسانه یاصل انیجر بر یالب نیا دگاهید  .داشتند یعموم افکار به یدهشکل در را

 2۷ امن او.« کنند تصور را لیاسرائ از انتقاد یحت توانندینم که ردیگیم صورت یافراد توسط» انه،یخاورم کارشناسان انیم گو و گفت و

 تنها که است افتهیدر او متقابالً،. «رندیگ قرار لیاسرائ انیحام زمره در شرط و دیقیب توانندیم» که کندیم فهرست را مفسر و سینوستون

 التمقا صورت به را یمطالب یگاهگاه هاروزنامه. دهندیم قرار دییتأ مورد را اعراب مواضع ای و کنندیم نقد را لیاسرائ اقدامات کارشناس پنج

 ینیسنگ( آن از تیحما) گرید طرف سمت به وضوح به هانگرش وزنه اما کشند،یم چالش به را لیاسرائ استیس که کنندیم منتشر وارده

 (.Bolton, 2009: 17. )کندیم

 هاوقت یبعض و انتقاد لیاسرائ یهااستیس از یگاهگاه که است نیا معموالً زین مزیتا وركیوین مثل ییهاروزنامه شیگرا گر،ید طرف از

 ریسردب لفرانک ماکس که ییهاادداشتی در. ستین طرفانهیب کردیرو کی نیا اما دارند، را تیشکا تیمشروع هاینیفلسط که شود قیتصد هم

 جرأت که آنچه از شتریب من: »کندیم وارد خود یهامقاله سر در را خودش خاص یهایتلق طرز که کرد اعتراف نوشت،یم روزنامه نیا سابق

 اًشخص من آنجاست؛ در هم من یهایدوست و رودیم کار به لیاسرائ تیتقو یراستا در من دانش... هستم لیاسرائ نثار جان م،یبگو کنمیم

 رفدارط کی نگاه از آنها یبرا من هستند، من مطالب خواننده اعراب ان،یهودی از شتریب که آنجا از. سمینویم را مانروزنامه ریتفاس از یاریبس

 طرفیب کوشندیم گزارشگران که است خاطر نیبد یحدود تا نیا و است ترطرفانهیب یخبر یهاگزارش البته .«سمینویم مطلب لیاسرائ

 اطق،من نیا در لیاسرائ اقدامات گرفتن دهیناد بدون ،یاشغال یهانیسرزم در دادهایرو دادن پوشش که است نیا لشیدل آن، بر عالوه. باشند

 نتشارا و زندیم تظاهرات و یسینو نامه جنگ به دست شود، گرفته ینامطلوب یهاگزارش نیچن یجلو که آن یبرا مذکور یالب. است مشکل

 اوقات، یخبر یو که بود گفته «ان. ان. یس» ریمد بار کی. کندیم میتحر شوند،یم دانسته یلیاسرائ ضد مفادشان که را ییخبرها از دسته آن

 تهیکم» ،%600 سال مه ماه در. شودیم تیشکا خبر کی با ارتباط در فقط آنها در که کندیم افتیدر یکیالکترون امیپ 2000 روز کی یط تنها

 کرد؛ یدهسازمان شهر 0% در ویراد یمل یهاستگاهیا مقابل را یتظاهرات( کامرا) «کایآمر در انهیخاورم از قیدق یگزارشگر ل،یاسرائ طرفدار

 یاانهیخاورم یخبر پوشش که یزمان تا ،ییویراد یهاستگاهیا نیا از را خود تیحما د،ینما بیترغ را دهندگاناعانه تا نمود تالش نیهمچن کامرا

 به را اعانه ردال ونیلیم کی از شیب( وبور) بوستون یمل یویراد ستگاهیا هاگزارش طبق. کنند قطع شود، تردلسوزانه لیاسرائ به نسبت آنها

 صورت کنگره در لیاسرائ دوستان جانب از شود،یم یمل ییویراد هایستگاهیا متوجه که ییفشارها شتریب. داد دست از یاقدامات نیچن خاطر

 ,Bolton. )هستند اخبار نیا از ییهابخش گرفتن دهیناد و انهیخاورم یخبر پوشش در شتریب دقت خواستار که یکسان یعنی رد؛یگیم

2009: 20.) 

 زین دارند یعمل یهایگذاراستیس و عامه مباحثات به یدهشکل در را یمهم نقش که یتفکر یهاحوزه بر ل،یاسرائ از یجانبدار دهیا

. شود سیتأس «نپیو» تا کرد کمک کیندیا نیمارت که یزمان یعنی کرد، مسلط ۷۹۹۲ سال در را خود خاص نگرش مذکور یالب. است مسلط

مسائل  اب ارتباط در «یواقع و متوازن» دگاهید کی جادیا صدد در که است یمدع یول دارد،یم نگه یمخف لیاسرائ با را ارتباطاتش نپیو هرچند

 نفوذ حال،هربه .دانندیم متعهد قاًیعم لیاسرائ برنامه شبردیپ به را خود که شودیم اداره و یمال هیتغذ یکسان توسط نهاد نیا است؛ انهیخاورم

 یگذارهیسرما مؤسسه چون یینهادها در لیاسرائ طرفدار یروهاین گذشته، سال 6۲ خالل در. است رفته فراتر هم نپیو از نظر مورد یالب

 هیتجز سهمؤس هودسون، مؤسسه راث،یم ادیبن ،یخارج استیس قاتیتحق مؤسسه ،یتیامن یگذاراستیس مرکز نگز،یبروک مؤسسه ،ییکایآمر

 ا،نهاده و مؤسسات نیا. اندکرده پا و دست خود یبرا را یاآمرانه حضور( سا نیج) یمل تیامن امور یهودی مؤسسه و ،یخارج استیس لیتحل و

 انه،یخاورم امور در را آن ارشد کارشناس. دیریبگ نظر در را نگزیبروک مؤسسه .دهندیم قرار انتقاد مورد را لیاسرائ از کایآمر تیحما ندرت به

 قیطر از زنگیبروک هیتغذ اکنون اما،. میبخوان طرفیب را یو که است ستهیشا و بود «یس. اس. ان» سابق مقام کانت امیلیو ،یطوالن مدت به

. ردیگیم ورتص شود،یم یمال تیحما تندرو ستیونیصه و یلیاسرائ -ییکایآمر تاجر سبان میح توسط که «یاستاد ستیا دلیم سنتر سبان»

http://www.rassjournal.ir/


 270 -283  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 دارانطرف کننده هماهنگ به اکنون د،یورزینم تعصب یاستیس چیه به نسبت یزمان که یامؤسسه. است کیندیا نیمارت مرکز نیا ریمد

 (Mearsheimer & Walt, 2006: 74 ). .است شده لیتبد لیاسرائ

به افکار عمومی درباره رژیم صهیونیستی و خاورمیانه نیز شکل دهد.  کوشدیدولت، م یهااستیآیپک عالوه بر نفوذ در سدر مجموع 

 هاییای ممکن است باعث شود تا آمریکا، چراکه چنین مباحثهخواهدیآیپک، مباحثه آزاد درباره مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی را نم

شدت طرفدار رژیم صهیونیستی به یهاآیپک و سایر سازمان رونیرا از رژیم صهیونیستی مورد پرسش قرار دهند. ازا شانیسطح حمایت فعل

ها، گروهی متفکران و دانشگاهیان را تحت نفوذ قرار دهند، چراکه این نهادها در شکل دادن به افکار عمومی، نقش تا رسانه کنندیفعالیت م

 (.2۹: ۹۲%۷)خادمی بهابادی،  بسزایی دارند.

 

 امریکا يهااستينقش یهودیان صهيونيست در س

بلیغاتی، ت یهاایاالت متحده مرکز اصلی یهودیان در جهان است البی یهودی در امریکا نه تنها در حیات سیاسی و اقتصادی بلکه بر بخش

یات حایاالت متحده مرکز اصلی یهودیان در جهان است. البی یهودی در امریکا نه تنها در  اندسینمایی و کالً فرهنگی امریکا نیز نفوذ کرده

به عنوان  اند. به رسمیت شناخته شدن اورشلیمتبلیغاتی، سینمایی و کالً فرهنگی امریکا نیز نفوذ کرده یهاسیاسی و اقتصادی بلکه بر بخش

پایتخت دولت اسراییل از سوی کنگره امریکا یکی از دالیل نفوذ البی یهودی در فرآیند و دستگاه سیاستگذاری و تصمیم گیری امریکا است. 

مالی را از امریکا  یهامیلیارد دالر در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین کمک %هم اکنون اسراییل با دریافت کمک ساالنه 

صهیونیستی در درون ساختار سیاسی امریکا باعث شده است سیاست خارجی این کشور در انتخاب میان منابع  یهای. نفوذ البکندیدریافت م

منافع اسراییل دچار سرگشتگی شود و همین مساله خود باعث دل نگرانی واعتراض متحدین عرب امریکا شده به طوری که  ملی امریکا و

 (.۲0: ۹6%۷، المسیری) .چالش عجیبی را بین اعراب و امریکا سبب شده است

کشور پرداخت کرده است. نفرت مردم ، بهای گزافی برای حمایت از این داندیایاالت متحده که اسراییل را حامی استراتژیک خود م

خاورمیانه از ایاالت متحده، اقدامات اعتراض آمیز متعدد، خیزش فرهیختگان غرب و شرق علیه واشنگتن و تنها بخشی از بهای گزافی است 

قی، امریکا متفکران شرصهیونیستی آنچنان گسترده است که برخی از  یهاتی. دامنه فعالکندیکه حمایت از اسراییل بر کاخ سفید تحمیل م

ها برسیاست های اقتصادی، سیاسی و نظامی واشنگتن، در ساختار قدرت امریکا، نقش و تاثیرگذاری آن های. البدانندیرا حیاط خلوت اسراییل م

 یهاازمانعداد سصهیونیستی خواهیم شد. در آخرین آمار منتشر شده ت یهاشگرف سیاستگذاران واشنگتن از این سازمان یریرپذیمتوجه تأث

را نیز افزود. مراکز عبادی یهودیان امریکا، امروزه به عنوان مؤسسات  هاسهی. به این تعداد باید کنشودیمورد بالغ م ۲۹%یهودی امریکایی به 

 کرده و هر یک به فراخورمتنوع و متعددی را برای یهودیان ارائه  یها، بلکه برنامهروندیاجتماعی مدرن نه فقط مرکزی برای عبادات به شمار م

 توانیها ماز نقطه نظر اجتماعی، فرهنگی و حتی بعضاً سیاست به فعالیت در راستای اهداف کالن بپردازند. از دیگر سازمان کنندیتوان، سعی م

یهودیان امریکا ضرب  اشاره کرد. در جامعه ?ارتباطی، مؤسسات خیریه، لژهای برادری و یهابه مواردی چون مراکز مخصوص جوانان، آژانس

ها باشد، یهودی بودن یعنی نشان دهنده نوعی نگرش عام یهودیان به این سازمان تواندیالمثلی وجود دارد که گذشته از طنز موجود در آن م

 (.۲6: ۹6%۷، المسیری) .عضویت در یک سازمان یهودی

 ست:داندر موارد زیر  توانیها را متبلیغاتی این سازمان یهاتیرئوس فعال

 دولت اسراییل و تالش برای توجیه آن در افکار عمومی ماتیدفاع از تصم 

 سیاسی و تالش برای موجه جلوه دادن حکومت اسراییل با استفاده از انعکاس این اخبار یهاتیدعوت از شخص 

 مختلف امریکایی و مانور وسیع تبلیغاتی یهادعوت مکرر از رهبران اسراییلی برای بازدید از مؤسسات و سازمان 

 متعدد یهاییمایتالش برای متحدسازی جامعه یهود ساکن امریکا با برپایی تظاهرات و راهپ 

 صهیونیستی و تالش برای کسب اعتبار برای دولت اسراییل در سایه  یهاخیریه سازمان یهاتیانعکاس وسیع اخبار در مورد فعال

 این اقدامات

 ود:در موارد زیر خالصه نم توانیمرا نیز  هاسازمانتخریبی این  یهاتیفعال ▪

 تاکید بیش از حد بر نقش حیاتی نفت در اقتصاد جهان به ویژه امریکا 

 تاکید به نقش کشورهای عرب صادرکننده نفت در کنترل بهای نفت 

 تاکید بر نقش دالرهای نفتی اعراب در حمایت از مبارزان فلسطینی 

  خصومت میان اعراب و امریکا با تاکید بر اختالفات مذهبیایجاد احساس 

 تاکید بیش از حد بر ضربات ناشی از باال رفتن قیمت نفت بر اقتصاد امریکا و ایجاد توهم توطئه علیه دولت امریکا 
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 تروریست جلوه دادن مبارزان فلسطینی 

 بر صلح جهانی ییهاات وجود چنین گروهتروریستی و تاکید بر خطر یهامبارز فلسطینی به گروه یهاتشبیه گروه 

 میان فلسطینی با نظا یهاایجاد ارتباط عاطفی میان شهروندان یهودی وامریکایی االصل و اسراییلی و مرتبط دانستن مبارزه سازمان

 اسراییلی و مبارزه با مردم امریکا

 تاکید بر عدم تمایل اعراب به مذاکره و متجاوز و خشن جلوه دادن اعراب 

صهیونیستی اظهار نگرانی کرده و معتقدند نیروهای طرفدار  یهایی از متفکران آزاداندیش امریکایی نیز بارها نسبت به نفوذ الببرخ

 و حتی برخالف داندیاند ایاالت متحده برخالف موازین اخالقی که خود را اساساً پایبند به آن ماسراییل با اعمال قدرت خود، عمالً باعث شده

ایاالت متحده نیز با توجه به استراتژی کلی  یها. دولتدهدیسیاسی خود به حمایت نامحدود خود از دولت اسراییل ادامه م -تصادی منافع اق

اند و خود کامالً باز گذاشته یهاصهیونیست را برای پیگیری خواسته یهایکشور که بر حمایت از اسراییل استوار بوده است، عمالً دست الب

اند. از سوی دیگر احزاب ایاالت متحده نیز به صورت ها در ساختار سیاست خود نشان ندادهمخالفت جدی با گسترش نفود این گروهعمالً هیچ 

 .یهودی در ساختار قدرت این کشور برخوردارند یهامستقیم از مواهب حضور سازمان

ها توجه چندانی به حضور نمایندگان خود در قدرتمند سیاسی اسراییل در ایاالت متحده باعث شده است این سازمان یهایوجود الب

 یهایخود را معطوف به تاثیرگذاری بر افراد انتخاب شده نمایند در حقیقت الب یهاکنگره و یا سنای امریکا نداشته و در عوض تمامی تالش

 ها دنبالاز حضور در مقابل عامه مردم خودداری کرده و مقاصد سیاسی خود را از پس پرده دهندیره ترجیح مصهیونیستی در این کشور، هموا

به طوری که مبارزه با البی اعراب در  .صهیونیستی معطوف به خارج از کنگره و در سطح جامعه است یهایکنند. اما قسمت عمده فعالیت الب

، دانشجویان و عامه هابرالید معطوف کرده بود. احساس همدردی شدید در میان دانش آموختگان لتوجه محافل یهودی را به خو ۷۹۹0دهه 

هودی را ی یهایمردم نسبت به مردم فلسطین و همزمان افزایش آگاهی مردم از اقدامات اسراییل علیه فلسطینیان از جمله مسایلی بود که الب

 یهود برای مبارزه با این یهایمیته امور عمومی آمریکایی ـ اسراییلی به عنوان یکی از البتحت فشار قرار داده بود. بر این اساس ک داًیشد

، تصمیم گرفت از همان حربه قدیمی استفاده کند. به همین دلیل تبلیغات وسیعی شدیاحساس همدردی که باعث قدرت گیری البی اعراب م

، المسیری) .حیت آنان برای رهبری بر کشور خود به شدت زیر سؤال رفتدر مورد فساد اخالقی و مالی رهبران عرب صورت گرفت و صال

۷%۹6 :۲۲.) 
 

 ارتباط نظري و عملی البی صهيونيستی با سياست خارجی آمریکا
هاست دهی به سیاست خارجی آمریکا هیچ گاه به نتیجۀ واحدی نرسیده است. سالبحث دربارۀ میزان نقش البی صهیونیستی در جهت

ت ای از نظرهای متفاواند؛ اما به تعداد همین افراد نیز طیف گستردهنظران داخل و خارج از آمریکا در این باره گفته و نوشتهصاحبمنتقدان و 

کمبود اطالعات دقیق و ترس از عواقب احتمالی، باعث شده  )و گاهی هم متصاد( دربارۀ نقش این البی و گسترۀ نفوذ آن به وجود آمده است.

کم در داخل آمریکا، بسیاری از افراد در این باره سکوت کنند. به این ترتیب، البی صهیونیستی، خود را به منزلۀ واقعیتی به جامعۀ است، دست 

ای از ابهام و به شکلی رمزآلود باقی کند؛ در حالی که گسترۀ نفوذ و میزان قدرت آن در هالهگذاری آن تحمیل میآمریکایی و نظام سیاست

ترین سابقه، یکی از بی6، استاد برجستۀ دانشگاه شیکاگو، و همکار او در دانشگاه هاروارد، استفن والت۷سه سال پیش، جان مرشایمر .مانده است

انتقادها را از نقش و عملکرد البی صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا مطرح کردند. پس از آن، در درون محافل علمی و سیاسی آمریکا، 

مرشایمر و والت ـ که از نظر اندیشۀ سیاسی، به جناح  گفتمان انتقادی در موافقت یا مخالفت با آرای این دو نفر پدید آمد. حجم عظیمی از

 ارجیخ سیاست هاییگیرجهت اصلی عامل را صهیونیستی البی ایسابقهبی طور به ـ دارند تعلق آکادمیک محافل گرایموسوم به راست

 تایاال ملی منافع با صهیونیستی البی هایخواسته و هاهدف مواقع، از بسیاری در شدند مدعی کرده، معرفی خاورمیانه در ویژه به آمریکا،

، استاد برجسته و معروف دانشگاه %ها نوآم چامسکیگرا ـ که مشهورترین آننظران چپیرت داشته است. در مقابل، طیفی از صاحبمغا متحده

ی نمایی نقش البسیاست خارجی آمریکا است ـ برخالف انتظار، با نظرهای مرشایمر مخالفت کرده، او را به بزرگ ام.آی.تی و از منتقدان جدی

 تواند میزانهای اخیر در محافل علمی و دانشگاهی جریان داشته است، میهایی که در سالتأمل در مجموعۀ بحث صهیونیستی متهم کردند.

حقق متر کرده، بسیاری از ابعاد آشکار و پنهان آن را تبیین نماید. به همین منظور، آمریکا را روشن نقش البی صهیونیستی در سیاست خارجی

هایی را که هر یک از دیدگاه بر آن است ضمن مروری گذرا بر این مباحث، در فصل دوم از تحقیق حاضر که به مبانی نظری اختصاص یافته،

                                                           
1 John Mearsheimer 
2 Stephen Walt 
3 Noam Chomskey 
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نموده و از این رهگذر به بخشی از پاسخ یکی از گیری خود را در این باره ارائه و در پایان، نتیجه اند، نقد کندها مطرح کردهاطراف این بحث

 (.20: ۹6%۷، المسیری) .سؤاالت فرعی که در ارتباط با البی صهیونیستی بود پاسخ دهد

ژیک با اسرائیل، برخاسته از اهمیت استراتآیا روابط خاص و بسیار نزدیک ایاالت متحده آید این است که ی که در این زمینه پیش میسؤال

یابد. به یا از فشار و نفوذ البی صهیونیستی در درون آمریکا نشأت میرژیم صهیونیستی در تأمین منافع آمریکا در منطقۀ خاورمیانه است، 

درك  الملل قابلبیرونی در عرصۀ روابط بینهای عبارت دیگر، آیا روابط ویژه و منحصر به فرد آمریکا و اسرائیل، با توجه به عوامل و واقعیت

احتماالً هم عوامل بیرونی و هم  گفت توانیمدر پاسخ به چنین سؤالی،  های داخلی آمریکاست.ها و سیاستای برآمده از جریاناست یا پدیده

 را برتر از دیگری دانست. یعنی اگر رژیمتوان نقش یکی اند و نمیدهی به روابط کنونی آمریکا و اسرائیل نقش داشتهعوامل داخلی در شکل

ن گذاری آمریکا، از چنیداشت، البی اسرائیل نیز در درون نظام سیاستاش، در منطقۀ خاورمیانه وجود نمیصهیونیستی با مختصات کنونی

رائیل ت، احتماالً روابط آمریکا و اسشد. از سوی دیگر، اگر البی قدرتمند صهیونیستی در آمریکا وجود نداشای برخوردار نمیقدرت نفوذ گسترده

المللی و قدرتمندی البی صهیونیستی در درون ایاالت میان نزدیکی آمریکا و اسرائیل در عرصۀ بین تا این حد به هم نزدیک نبود. بنابراین،

ار ضعف و قوت البی اسرائیل را در کنکوشد با رویکردی انتقادی، نقاط می محقق در ادامه توان رابطۀ دوسویۀ مستقیمی تصور کرد.متحده، می

 هم بسنجد و نظرهای موافقان و مخالفان تأثیرگذاری بدون قید و شرط البی صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا را بررسی کند.

 

 متحده ایاالت در سازيگيري و تصميمتصميم فرآیند  عملکرد البی در

، شود. در نظر مردمهای آمریکا از اسرائیل استفاده میای توضیح علت جانبداریتعبیری است که بر« قدرت یهود در آمریکا»اصطالح 

های مخفی در طول تاریخ کنندۀ فراماسونری و دیگر انجمنای از رمز و راز قرار دارد؛ از این رو، تداعیدر آمریکا در هاله« البی یهود»ابعاد 

 رود. قدرت سیاسی درهای غیر قانونی و زیرزمینی به شمار نمیندارد و از فعالیت واقعیت این است که در آمریکا، البی مفهوم مذمومی است.

دهد های مختلف حق میها و سازمانآمریکا بیش از هر کشور دیگری غیر متمرکز توزیع شده است. قانون اساسی ایاالت متحده به افراد، گروه

کنند یا چانه بزنند. این امر موجب شده  ۲«خواهیعریضه»به اصطالح یی آن کشور، گذاری و اجرابرای دفاع از منافع خود، نزد نهادهای قانون

: ۹0%۷، )آهویی .دهند قرار تأثیر تحت را آمریکا در سیاسی گیریتصمیم بغرنج و پیچیده روند بتوانند پرنفوذ هایتشکل و  هااست، جریان

۷06.) 

ای ههای مختلف نژادی و اجتماعی )به ویژه مهاجران و اقلیتختلفی از اجتماعهای فشار مای مختص یهودیان نیست و گروهالبی پدیده

های ترین البیکنند. از مهمهای مجریه و مقننۀ آمریکا البی میهای خود نزد قوهدینی یا حتی اصناف و صنایع بزرگ(، برای تأمین خواسته

 .البی چینی )تایوانی(، البی کوبایی و البی مکزیکی اشاره کرد ه البی ارمنی،توان بپس از البی اسرائیل، می قومی موجود در ایاالت متحده،

 (.Ambrosio, 2002) رود.های فشار مهم به شمار میسازی نیز از جمله گروههمچنین البی صنایع نفتی و البی صنایع اسلحه

تواند بهتر و با مهارت بیشتری از ابزار بازی سیاسی های مختلف یکسان نیست و هر گروه یا سازمانی که بشیوۀ توزیع قدرت میان البی

به شار، های فتأثیر و نفوذ بیشتری داشته باشد. گروهگذاری در حوزۀ مربوط به خود، تواند بر روند سیاستمیهای فشار استفاده کند، گروه

ز های خود را اهای معموالً خواستهالبی را پیگیری کنند.توانند به طور مؤثری منافع خود ویژه در مواقعی که بر هدف خاصی تمرکز دارند، می

 اند از:ها به طور خالصه عبارتکنند؛ این راههای مختلفی دنبال میراه

های البی در عرصۀ . برقراری ارتباط نزدیک با نمایندگان کنگره )مجلس و سنا( و تالش برای ترغیب آنان به حمایت از خواسته۷

رود. های انتخاباتی نیز به منزلۀ تاکتیکی مؤثر به کار میهای مالی از نمایندگان در هنگام مبارزهگاهی حمایتن زمینه، گذاری. در ایقانون

 اهمیت بسیاری دارد. توانند برای یک نامزد نمایندگی کنگره فراهم کنند،همچنین تعداد آرائی که طرفداران هر البی می

های کلیدی در سطوح محلی، ایالتی و فدرال، و جریه، از راه وارد کردن افراد مورد نظر البی به پست. تالش برای اعمال نفوذ در قوۀ م6

های مالی و تبلیعاتی و هم از نظر هدایت آرای طرفداران البی به نفع فرد مورد نظر( از نامزدهایی که با نظرهای البی حمایت )هم از نظر کمک

 اری تا ریاست جمهوری( همسو هستند.های انتخاباتی )از فرمانددر مبارزه

های گوناگون؛ برگزاری ها و مقالهها و مطبوعات؛ نشر کتابهای: کنترل رسانه. تالش برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی، از راه%

 ها و جذب دانشجویان.های سخنرانی عمومی؛ تبلیغ در سطح دانشگاهجلسه

 های خودبه طور کلی در دو سطح رسمی )حکومتی( و غیر رسمی )اجتماعی( برای منافع و هدف هاتوان گفت البیبه این ترتیب، می

های فشار مختلف باشد. واقعیت این است که ممکن است با سایر گروههای خود، یابی به هدفکنند. البته توفیق هر البی در دستتبلیغ می

 های قدرت )سطوح تأثیرگذاری(، متفاوت است.ع قدر )به ویژه منابع مالی( و نیز الیهاین توفیق، متناسب با میزان دسترسی هر البی به مناب

                                                           
4 Petition 
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ها لتبینانۀ عیکی از لوازم درك سیاست خارجی آمریکا و رمزگشایی از آن، به ویژه در ارتباط با مسائل خاورمیانه، شناخت عینی و واقع

رنفوذ صهیونیستی در آن کشور )به مثابۀ یکی از عوامل اثرگذار بر سیاست ها در آمریکا و چگونگی کار البی پو عوامل قدرت صهیونیست

 های اقدامات آمریکا و کسب امکاناتی برای تأثیرگذاری بر آن است.تردید چنین شناختی الزمۀ درك علتای آمریکا( است. بیخاورمیانه

اند و وظیفۀ خود را ست که به طور رسمی به ثبت رسیدهالبی رسمی اسرائیل در آمریکا، شامل چند گروه فشار معدود، اما پرقدرت ا

توان از کمیتۀ امور عمومی ها میترین این گروهاند. از مهمهای هیئت حاکمۀ آمریکا در رابطه با اسرائیل اعالم کردهتأثیرگذاری بر تصمیم

 (.۷0۲: ۹0%۷)آهویی،  ه یهودی هستند.نام برد. بیشتر اعضای رسمی و رهبران این کمیت« آیپک»آمریکا ـ اسرائیل موسوم به 

 است یهودی غیر و یهودی از اعم هاییجریان  های اجتماعی وها، گروهاما البی صهیونیستی در آمریکا )به معنای اعم(، شامل سازمان

صورت  ع اسرائیل، بهمناف تأمین هدف با واشنگتن، در سیاسی هایگیریتصمیم بر تأثیرگذاری برای مستقیم، غیر و مستقیم طور به که

ان ها را تحت عنوتوان آنشمار و نیرومندی دارند که نمیهای بیها و تشکلکنند. از سوی دیگر، یهودیان آمریکا سازمانای تالش میگسترده

ها جمله تشویق آنها فقط به حفظ اتحاد عمل یهودیان )در طیف وسیعی از امور، از بندی کرد. تعداد زیادی از این تشکلدسته« البی»کلی 

 (. ,۷۹۹2Goldbergای و فدرال( مشغولند )های سیاسی محلی، منطقهبه شرکت در فعالیت

های دیگری نیز در آمریکا وجود دارند که بدون اینکه ها در آمریکا به عملکرد یهودیان محدود نیست. گروههمچنین قدرت صهیونیست

کوشند. در این باره، از مسیحیان های یهودی، در حفظ منافع اسرائیل میگاهی بیش از گروهها را یهودیان تشکیل داده باشند، اعضای آن

ی نام البرسد، توان یاد کرد. از این رو، به نظر میکاران میدست راستی )که به مسیحیان صهیونیست نیز شهرت دارند( و نیز نومحافظه

 تری باشد.اصطالح دقیق« یهودی»مورد بحث، از عنوان البی  برای اشاره به موضوع« صهیونیستی»یا البی « اسرائیل»

 

 گذاريگيري، تصميم سازي و سياستتصميمعاملی فرعی در ؛ البی صهيونيستی
های طرفدار اسرائیل )در داخل و خارج از آمریکا( نسبت به کتاب مرشایمر و والت بدون در نظر گرفتن انتقادهای فراوانی که گروه

ای دیگر و با هدفی غیر از دفاع از ه دور از انتظار هم نبود(، گروهی از اندیشمندان صاحب نام و معتدل آمریکایی نیز از زاویهداشتند )که البت

گرا های موسوم به چپها از چهرهانتقاد این گروه از این نظر مهم بود که برخی از آن اند.البی صهیونیستی، نظرهای مرشایمر و والت را نقد کرده

گرانۀ ایاالت متحده هستند. چهرۀ مشهور این دسته از های سلطهروند و از منتقدان سرسخت سیاستمحافل آکادمیک آمریکا به شمار میدر 

، استاد تاریخ اندیشه سیاسی معاصر عرب در دانشگاه کلمبیا، ۷۷منتقدان، نوآم چامسکی و تعداد دیگری از همفکران )همچون جوزف ماساد 

هایی دالیل مخالفت خود را با نظرهای مرشایمر و والت ، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سان فرانسیسکو(، در سلسله مقاله۷6و استفان زونس 

 های البیهای زیادی به منافع ایاالت متحده کرده است و به همین دلیل، اقدامات و خواستهبه گمان ایشان، اسرائیل کمک تشریح کردند.

های عالی آمریکا در سطح جهان و در خاورمیانه نبوده است. به گفتۀ آنان، آمریکا در حمایت از نیز برخالف سیاستصهیونیستی در آمریکا 

اسرائیل، منافع استراتژیک دارد. به عبارت دیگر، اگرچه نقش البی صهیونیستی )اعم از طرفداران یهودی و غیر یهودی اسرائیل در آمریکا( 

بال های آمریکا در قرسد منافع استراتژیک آمریکا نیز در تداوم سیاستکننده بوده، به نظر میاطعی تعیینبسیار مهم، مؤثر و حتی در مق

اگر اهمیت اسرائیل برای واشنگتن تنها از قدرت مالی، تشکیالتی و سیاسی طرفداران آن رژیم در . ای داشته استکنندهاسرائیل نقش تعیین

کرد؛ یبود و متناسب با افزایش آن رشد مباید تابع قدرت البی صهیونیستی در آمریکا میاز اسرائیل می گرفت، حمایت آمریکاآمریکا نشأت می

 (.,6002Chomsky,   ;6002 ; Zunes, 6002 Massad)  حال آنکه در عمل چنین نبوده است.

ه ب دهی به سیاست خارجی آمریکا،شکلچامسکی، ماساد و زونس برای رد نظر مرشایمر و والت دربارۀ اهمیت نقش البی اسرائیل در 

 توان به این ترتیب خالصه کرد:ها را میترین آنکنند که مهمدالیلی اشاره می

هایی در میان جامعۀ یهودیان آمریکا وجود دارند که برخالف حمایت کلی از اسرائیل، با ادامۀ روند اشغالگری، توسعۀ ها و سازمان. گروه۷

 ون قید و شرط ایاالت متحده از اسرائیل مخالفند.سازی و حمایت بدشهرك

مند وجود دارد؛ به این معنا که های این کشور در دیگر نقاط جهان ارتباط نظامهای آمریکا در خاورمیانه و سیاست. میان سیاست6

ی های البتواند فقط از خواستهنمیای آمریکا چیزی جدا از مجموعۀ سیاست خارجی آمریکا به طور اعم نیست. بنابراین، سیاست خاورمیانه

ای جویانه و امپریالیستی دارد؛ اسرائیل نیز وسیلهگیری سلطهاسرائیل نشأت گرفته باشد. به طور کلی، آمریکا در سیاست خارجی خود جهت

 د.شووجه استثنایی بر قاعده محسوب نمیهیچهای سیاست خارجی آمریکا در این راستا است و بهبرای تأمین هدف

های گذشته، به منافع ایاالت متحده در خاورمیانه خدمت بسیاری شوند و در دهه. اسرائیل دارایی استراتژیکی برای آمریکا محسوب می%

 کرده است.

اند؛ بدون های اشتباهی را اعمال کردهخواه، بارها برخالف منافع بلندمدت ایاالت متحده، سیاست. هر دو حزب دموکرات و جمهوری۲

 ها ربطی به اعمال نفوذ البی صهیونیستی داشته باشد.نکه آن سیاستای

http://www.rassjournal.ir/


 270 -283  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

های مختلف مقاومت کند و سیاست خود را مستقل از اعمال توانسته است در برابر فشار البی. حکومت آمریکا هر وقت اراده کرده، ۲

عربستان سعودی )برخالف میل البی اسرائیل( و نیز به  افزارهای پیشرفته بهتوان به فروش جنگها تنظیم نماید. برای مثال، میفشار البی

 برقراری روابط دیپلماتیک با چین )برخالف نظر البی تایوانی( در دهۀ هفتاد میالدی اشاره کرد.

د بر روند توانکننده نیست. بنابراین، نفوذ البی اسرائیل در کنگره، نمی. نقش کنگره در تدوین سیاست خارجی، محوری و تعیین2

 گذاری خارجی آمریکا تأثیر فراوانی بگذارد.یاستس

اباتی های انتخهای مالی البی صهیونیستی به مبارزه. تمام نظرهای جانبدارانۀ نمایندگان مجلس آمریکا نسبت به اسرائیل، از کمک2

گیری شود که با روند شکلیی ناشی میهاهای لیبرالیستی افراطی آنگیرد؛ چنین نظرهایی، در برخی موارد، از گرایشنمایندگان نشأت نمی

 کنند.پنداری میذاتاسرائیل، از موضع یک آمریکایی هم

توان به تنهایی مسئول سیاست خارجی ناموفق گیرند که البی اسرائیل را نمیبر این اساس، چامسکی و سایر همفکرانش نتیجه می

ن وجود البی اسرائیل هم کامالً بعید بود ایاالت متحده در سیاست خارجی خود به آمریکا در خاورمیانه قلمداد کرد. به عقیدۀ آنان، حتی بدو

شاره سازی( اهای نفتی و صنایع اسلحههای قدرتمند )مانند شرکتالملل احترام بگذارد. آنان همچنین به سایر گروهحقوق بشر و حقوق بین

 طور به شد،نبا اسرائیل البی از بیشتر اگر میانه،سیاست خارجی آمریکا در خاورها بر کنند و معتقدند میزان نفوذ و تأثیر ایدئولوژیک آنمی

 .نیست کمتر قطع

به نظر این منتقدان، البی اسرائیل در آمریکا دقیقاً به این سبب قدرتمند شده است که اسرائیل با منافع ایاالت متحده در سطح جهان 

تنهایی  توانست بهگرا و ضد امپریالیستی حاکم بود، وجود البی نمییل حکومتی کامالً چپهمسویی دارد. به عبارت دیگر، اگر فرضاً در اسرائ

گذاری و اجرایی آمریکا، به دلیل اهمیت اسرائیل در حمایت از منافع به روابط آمریکا و اسرائیل گرمی بدهد. پس نفوذ زیاد البی در نظام قانون

 (.,6002Chomsky,   ;6002 ; Zunes, 6002 Massad). آمریکاست، نه برعکس

 

 

  

 

 نتيجه گيري
دهی به سیاست خارجی ایاالت متحده در خاورمیانه، نقش پررنگ و نفوذ بسیاری دارد. البته این مطالب، نباید در جهت صهیونیسمالبی 

 باعث غفلت از این حقیقت شود که رژیم صهیونیستی نیز به طور ذاتی جایگاه استراتژیک واالیی برای آمریکا دارد و این کشور برای تضمین و

میانه به کمک اسرائیل نیازمند است. عالوه بر منافع استراتژیک اسرائیل برای آمریکا در خاورمیانه )در دورۀ قبل و تأمین منافع خود در خاور

 بعد از جنگ سرد(، بدون در نظر گرفتن نقش البی طرفدار اسرائیل در آمریکا، مجموعۀ عوامل دیگری نیز در ایجاد روابط استراتژیک میان دو

ستگی آمریکا به نفت، مسئلۀ تروریسم، مهار ایران و عراق و این ادعای رایج در آمریکا که گویا اسرائیل تنها دموکراسی کشور مؤثر بوده است. واب

البی طرفدار اسرائیل در آمریکا )اعم از یهودی و غیر یهودی(،  در خاورمیانه است، در تقویت مبانی روابط استراتژیک میان دو کشور داشته است.

دهندۀ این البی در آمریکا، از خود به منزلۀ ای داشته است. عناصر تشکیلکنندهرار این روابط نقش بسیار مهم و تعییندر تقویت و استم

های موجود در آمریکا هم امکان داده است تا کنند. زمینهشهروندانی که برای پیشبرد منافع و نظرهایشان حق تشکل و تالش دارند، یاد می

توان این گونه نتیجه گرفت که می های موجود در نظامی دموکراتیک، برای پیشبرد نظرهایشان استفاده کنند. در مجموع،ها از ابزار و اهرمآن

ائیل رتلفیقی از نظرهای مرشایمر و والت با نظرهای منتقدان آنان )از جمله چامسکی، زونس و ماساد(، بهترین دیدگاه را دربارۀ جایگاه البی اس

ذاری و گکند، نقش و نفوذ البی صهیونیستی در ساختار قانوناز سویی، براساس آنچه مرشایمر ترسیم می دهد.ما قرار می در آمریکا فراروی

عبیر تاجرایی آمریکا انکارشدنی نیست و بدون تردید، در مقایسه با هر اقلیت قومی دیگری در آمریکا، قدرت بیشتری دارد. اما از سوی دیگر، به 

کند که آرزویش را دارند؛ یعنی تسلیم و انفعال بسا در عمل همان چیزی را ارزانی اعضای آن میبیش از حد بر قدرت البی، چهمنتقدان، تأکید 

د و تواند هر کاری بخواهد، انجام دهافکار عمومی در برابر این تصور که البی صهیونیستی در آمریکا گردانندۀ اصلی صحنۀ سیاست است و می

ایی مردان آمریکتواند برای دولتفایده و محکوم به شکست است. همچنین تأکید بیش از حد بر نقش البی میا آن، بیهر نوع مخالفتی ب

 ها به نفوذ البیهای خود را در خاورمیانه، با فرافکنی و نسبت دادن آنهای سیاستها و اشتباهدستاویزی باشد تا به واسطۀ آن، تمام نقص

یا تأخر یکی بر  توان تقدمای پیچیده است که به درستی نمیبی صهیونیستی و پیوند میان آمریکا و اسرائیل، رابطهرابطۀ نقش ال توجیه کنند.

ای دیگری را اثبات کرد. اما مهم این است که البی صهیونیستی در پی اعمال نفوذ در سیاست خارجی آمریکا )به طور اعم( و سیاست خاورمیانه

ردن تر کو این هدف را به طور کامالً آشکاری اعالم کرده است. البی صهیونیستی به دنبال نزدیک و مستحکم آمریکا )به طور اخص( است
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زمان، روابط گرم آمریکا و اسرائیل ـ که در حوادث تاریخی گذشته، به ویژه تاریخ قرن بیستم ریشه آویو است. به طور همروابط واشنگتن و تل

 دهد.الیت در اختیار البی قرار میدارد ـ فضای بیشتری را برای فع
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 نتيجه گيري 
 اطالعاتی از تلویزیونراه  یعنی جایی که یک بزرگ رودکه با سرعت شتابان به پیش می  کنیم می زندگی جهانیما اکنون در  همه 

کان تولید اجتماعی در جوامع سنتی توسط م به نظر گیدنز باز .شوند می فرهنگ هاگرفته تا اینترنت سبب افزایش ارتباط مادی و نمادی میان 

 اکنون اما.  بود استوار مکانی موقعیت پایه بر آگاهیتجربه و . دوردست محدود بود هایمشروط شده و دسترسی افراد به مردم و سرزمین 

 و طهنق هرشود که نتایج کنش انسانی را به  شده اتفاق میافتد و رسانه سبب میجهانی تجربه و عملکرد در یک زمینه ی  روزمره، یھآگا

 ببرد. جهان گوشه

شدن نفت، های مشروطیت، ملی های صدساله اخیر در ایران، طبقه متوسط بوده است. نهضتها و نهضتمرکز ثقل همه تحوالت، قیام

 -های موتلفه اسالمی، احزاب چپ و ملیقیام پانزدهم خرداد، انقالب اسالمی و بسیاری دیگر از جریانات سیاسی همانند؛ فدائیان اسالم، هیئت

ی العالوه بر نگاه تاریخی، طبقه متوسط نقش سازنده، آگاهی بخش، متعادل کننده، انتق .گیرندمذهبی همگی در حوزه طبقه متوسط قرار می

های مذهبی، قومی، صنفی، شغلی و های پایبندی به سنتهای جامعه مدنی را در جامعه ایفا کرده است. همچنین براساس شاخصهو کار ویژه

ها و هنجارهای سنتی، طبقه همچنین برخورداری از تحصیالت عالیه، گرایش به تجدد و غرب و گرایش به فن ساالری و گسست از ارزش

شد این باتقسیم کردیم. اما آنچه در سرانجام سخن بایسته تامل می« طبقه متوسط جدید»و« طبقه متوسط سنتی»مقطع متوسط را به دو

 : است که

رسد و تحول در ارزش ها و های اجتماعی در پروسه تدریجی و تاریخی به انجام میگیری طبقه متوسط مانند سایر پدیدهشکل -۷

های تحول را به طور دقیق بتوان شناسایی کرد و شود نقطه عطفآید. طوالنی شدن تحوالت سبب میهنجارهای اجتماعی به تدریج پدید می

 .تری از مجموعه طبقه متوسط با تحوالت همراه شوداز جهت کمی نیز، گستره کامل و یا جامع

اید گفت اما ب. شودنده میگیرد تقریبا هویت طبقه سنتی مضمحل شده و یا به حاشیه راهنگامی که طبقه متوسط جدید شکل می -6

که به هیچ عنوان وضعیت طبقه متوسط در ایران در یکصد ساله اخیر از این دو ویژگی بارز برخوردار نیست، زیرا تحول اساسی در درون آن 

ی مدرن بود هامشروطیت که نقطه آغاز تحول طبقه متوسط است جنبشی متاثر از افکار و اندیشه .پروسه طبیعی نبوده است منبعث از یک

که فرهنگ سیاسی و شرایط اجتماعی کامال سنتی بود، طبقه متوسط ها بعد و در حالیکه بسترهای آن در جامعه فراهم نیامده بود و تا سال

نمود. طبیعی نبودن این طبقه سبب شده است تا رشد تدریجی هم نداشته در وضعیتی از تجدد قرار گرفت که با هویت سنتی آن ناهمگون می

شود. زمانیکه همه متفکران طبقه های طبقه سنتی هم مشاهده می ها و ویژگیباشد و به همین دلیل است که در اوج تجدد این طبقه رگه

 شد،دانستند و تحصیالت عالی، غربگرایی، فن ساالری و گسست ظاهری از سنتها شاخصه آن محسوب میمی« مدرن»متوسط در ایران را

 فکر و همراهی همه ب اسالمی با اهداف کامال دینی به رهبری روحانیت و همکاری تنگاتنگ دو قشر روحانی و روشنگیری انقالناگهان شکل

های طبقه متوسط سنتی و مدرن را های سنتی و مدرن همچون بازار، سیستم اداری و اجرایی و بوروکراتیک در آن، تمام مرزبندیطیف

های رفیتها و ظتوان ادعا کرد، طبقه متوسط در حالیکه مدرن است و با ابزار و روشگیرد که میکرد. بدین ترتیب تلفیقی شکل میمخدوش می

ها و هنجارهای سنتی خود نیز هست. البته این نوع تعامل و تلفیق تنها مختص به جریان انقالب کند پایبند به سنتعصر مدرن حرکت می

ردن نفت به رهبری دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی وجود داشت، بیانگر آن است که اسالمی نیست. نوع همکاری که در جریان نهضت ملی ک

قه متوسط طب»های آغاز شکل گیری و پایان جریانهای فوق امری بسیار دشوار است. بنابراین اصطالحاتدر جامعه دینی مانند ایران تعیین نقطه

 .باشدتسامح همراه می های غالب و با قدریبراساس شاخصه« طبقه متوسط جدید»و« سنتی

هایی با سطح تحصیالت باال)که دارای شناخت از رشد طبقه متوسط شهری در جهانی شدن بسیار موثر است زیرا این طبقه، از انسان

ا ه آنها به طرز فزاینده ای از وضعیت خود در جهان امروز آگاهی یافته اند و نیروی پویایی در ذهن  پیرامون هستند( تشکیل شده است. آن

ها را با انگاره های نظم و مسیر حرکت جهانی در قالب انباشت اطالعات رهنمون می سازد و چنان  به وجود آمده است، این نیروی پویایی آن

کند تا از درهم فشردگی جهان در راستای مرتفع کردن نیازها، عالیق و خواست خود قدم بردارند و عام انرژی و حرکتی در ایشان ایجاد می

ن طبقه متوسط در ایران، به دنبال یافت. گرایی ها را تبدیل به خاص کرده و به یک باره فرهنگ خاص خود را به عنوان الگویی عام معرفی کنند

در مرحله گذار از سنت به مدرنیته قرار دارد و هنوز رنگ غالب را بدست  الگویی جهانی برای انطباق با پیشینه فرهنگی و بومی خود است و

ورده است لذا سرعت تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران بسیار باال است، طبقه متوسط ایرانی هنوز نتوانسته است آموزه های فرهنگی نیا

های فرهنگی( را مطابق با الگوهای عام شده در دنیای مدرن بازتولید کند لذا می توان گفت که بشر ایرانی)با پیش تازی اصیل خود)خاص

روز خود را از نو می فهمد و هنوز نتوانسته است، فرهنگ خود را به صورت یک عام در مسیر حرکت جهانی معرفی و تثبیت  طبقه متوسط( هر

ایی و شکوف« ایده های فرهنگی»مثال در ایران هنوز درك درستی از ثروت و سرمایه ملی به عنوان ابزاری برای تولید و به ظهور رساندن. کند

ایران ثروت به عنوان وسیله خوشبختی و تفریح شناخته می شود. در ایران هنوز به مصرف فرهنگی توجه ویژه ای  آن وجود ندارد، بلکه در

وجود ندارد سیاست های اقتصادی با سیاست خارجی ما که بر مبنای اخالق گرایی اسالمی است همخوان نیست که البته همان طورکه اشاره 
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ای در افق جامعه ایرانی برای جتماعی که در جامعه امروز ایران وجود دارد، حرکت های امیدوار کنندهشد با توجه به تداوم فرهنگی و تداوم ا

 .ورود به عرصه های جهانی دیده می شود

 :های پژوهش حاضرر اساس یافتهب

 ان اسالم داشته است.فرایند جهانی شدن در ابعاد مختلف خود آثار قاطعی بر رفتارها و هویت اجتماعی مردم در نواحی مختلف جه -

 های مختلف هویت افراد در عصر جهانی شدن رابطه دارد.سبک زندگی با تغییر در بخش -

 در جامعه ایران بنا به بافت و ساختار مذهبی، دین و اعتقادات در اساس هویت افراد ریشه دارد. -

توجهی توجهی و گاه کمنسلی و بیعیت، تحوالت خاص میاناسالمی با توجه به موقعیت استراتژیکی آن، جوان بودن جم -جامعه ایرانی -

 .های فرهنگی بسیاری استها و اختاللهای بیگانه از طرق مختلف در عصر جهانی شدن، مستعد آسیبدر مواجه با نفوذ فرهنگ

بک زندگی، اشکال خاصی از هویت در فرایند مدرن شدن و جهانی شدن شکل گرفته است که بیشتر ناشی از مادی شدن س -

 .گرایی و ضعف اعتقادات اسالمی افراد استمصرف

پردازد و فرهنگ غرب را تقویت های بومی مردم در جهان اسالم میپدیده جهانی شدن به تضعیف و زوال فرهنگ دینی و سنت -

 .کندمی
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 مراجعمنابع و 

 ،اول دورۀ. فصلنامه مطالعات جهان، متّحده ایاالت خارجی سیاست در اسرائیل البی نقش(. ۹0%۷آهویی، مهدی. ) [۷]

 .۷62 تا ۷0۷. صص، ۷ شمارۀ

 یها پژوهش و مطالعات مؤسسه ترجمه ، سمیونیصه و تیهودی ، هودی المعارف رهیدا (.۹6%۷. )عبدالوهاب ، یریالمس [6]

 . اول چاپ ، ششم جلد ، نیفلسط انتفاضه از تیحما یالملل نیب کنفرانس رخانهیدب ، انهیخاورم خیتار

 .)مقاله اساتید جعل ( 26صفحه  6002سال  ۷%شماره   /آلمان اشپیگل هفته نامه سیاسی [%]
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