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 2007شود. )این کتاب در سال انتخابات آمریکا سال آینده برگزار می

یعنی آخرین سال دولت جرج بوش نوشته شده است(. نامزدهای دموکرات و 

با هم اختالف دارند.  گوناگونهای تند. آنها در زمینهمشغول رقابخواه جمهوری

مسئله سقط های اجتماعی سالمت، بیمهمثالً موضوع کاهش یا افزایش مالیات، 

گرایان، خطر روسیه، خطر خیزش چین، خطر تروریسم جنسجنین و حقوق هم

ای ایران. اما فقط یک های هستهو القاعده و نحوه برخورد با تهدید بلندپروازی

بر آن توافق دارند و آن موضوع مقدس وجود دارد که نامزدهای هر دو حزب 

شرط از اسرائیل است. در این زمینه نه تنها اختالف نظری وجود قیدوحمایت بی

خود  تاربایند گوی سبقت را از همدیگر میندارد، بلکه نامزدهای هر دو حزب 

 ر نشان دهند.ترا در دفاع از اسرائیل مصمم

خواهان و دموکراتها درباره یکاندیداهای اصلی جمهور سخنانبه 

خواه و کاندیدای میت رامنی از رهبران اصلی جمهوریاسرائیل توجه کنید: 

امنیت »: چنین گفت 1ایپک ستیاحتمالی این حزب خطاب به البی صهیونی

ه این قضی؛ و من کنیمای را درک میاسرائیل امنیت ماست. ما خطر ایران هسته

توقف ایران شدنی کنم: در سه جمله عرض می .م دادرا در اولویت قرار خواه

کین دیگر جام مک. «شودایران متوقف می ،ایران باید متوقف شوداست، 

ما بر روی »گوید: خواهان در انتخابات سال آینده میکاندیدای اصلی جمهوری

هیالری کلینتون از «. نخواهیم کردامنیت اسرائیل با احدی مصالحه و معامله 

رسالت ما دفاع از اسرائیل »گوید: مهمترین کاندیداهای دموکرات نیز اینگونه می

، رادیکالیسم، بعنوان سمبل جهان آزاد و دموکراتیک در سرزمین تروریسم

سناتور دیگر کاندیدای مهم دموکراتها، «. استگرایی، استبداد و تحجر افراط

ای درباره مردم فلسطین که گاهی سخنان دلسوزانه اوباماسیاهپوست باراک 

جمهور شوم، روابط اگر من رئیس»گفته، در اجالس ایپک آشکارا اعالم کرد: 

 .«خوب با اسرائیل را حفظ خواهم کرد

                                                           
1 (AIPAC) American Israel Public Affairs Committee 
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های خواه و دموکرات که در تمام زمینهجمهوری سیاستمدارانچرا 

دارند، در موضوع اسرائیل یکصدا اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با هم اختالف 

وشرط از اسرائیل گوی سبقت را از قیدالقولند، بلکه در در حمایت بیو متفق

شود، همه چیز بجز امنیت چرا وقتی که خاورمیانه مطرح می ربایند؟همدیگر می

توجه به افکار بی یی؟ چرا سیاستمداران آمریکاشودمیاسرائیل، بی اهمیت 

 با اسرائیل نرد عشق می بازند و ،انه و حتی مردم آمریکاعمومی مردم خاورمی

حفظ منافع اسرائیل را اولویت خود حتی باالتر از منافع آمریکا در روابط  آشکارا

 شمارند؟اسالم میعرب و با جهان 

از  آمریکا شرطقیدوبی حمایتهای سخاوتمندانه و کمکهایتوجیه برای 

پاسخهای مختلفی به سوال باال داده شده. در این کتاب بحث خواهیم  ،اسرائیل

دریغ آمریکا از اسرائیل را توجیه حمایتهای بی ،کرد که هیچکدام از این پاسخها

ممکن است برخی استدالل کنند که اسرائیل یک سرمایه استراتژیک  کند.نمی

سرائیل مهمترین متحد گویند اگرانبها برای آمریکا در خاورمیانه است. برخی می

کنند آمریکا در جنگ با تروریسم در قلب جهان اسالم است. برخی نیز ادعا می

، زیرا اسرائیل تنها کشور آزاد و اسرائیل وظیفه انسانی و اخالقی ماست دفاع از

 دموکراتیک منطقه است که ارزشهای مشترکی با ما دارد.

قادر به توجیه رفتار سیاستمداران آمریکایی  ی باالهاهیچکدام از فرضیه

در همراهی، همدلی و همصدایی با اسرائیل نیست. مثالُ اسرائیل، کار آمریکا در 

-زمینهتر؛ زیرا حمایت از اسرائیل کند نه آسانتر میجنگ با تروریسم را مشکل

ه دشمنی مسلمانان با آمریکا شده و کار گروههای تروریستی نظیر القاعد ساز

تر کرده است و حمالت را آسان در جهان اسالم در عضوگیری و محبوبیت

برای مردم کنندگان را تروریستی یازده سپتامبر را توجیه کرده است و حمله

این ادعا که آمریکا از نظر  همچنیننشانده است.  در جایگاه قهرمانمنطقه 

دعوای اسرائیل  متعهد به دفاع از اسرائیل است، درست نیست؛ چون دراخالقی 

و فلسطین، این اسرائیل است که جایگاه قدرتمندتری دارد و پیوسته مرزهای 

مورد تایید آمریکا و سازمان ملل را نادیده گرفته است و سرزمینهای فلسطینیان 

کند که آمریکا جانب طرف را اشغال کرده است. اتفاقاً الزامات اخالقی ایجاب می

طرف باشد. لکن ما هیچ وقت نشنیدیم که القل بی مظلوم این دعوا را بگیرد یا
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طرف، وارد گود رقابتها در بیبا موضع حتی کاندیدای طرفدار فلسطین یا 

 جمهوری یا حتی سنای کنگره آمریکا شود.-انتخابات ریاست

تنها پاسخ به سوال باال، نقش البی قدرتمند اسرائیل در آمریکاست. 

و  تجاری رقابت آمریکا، بازار آزاد،ی حاکم بر همانطور که در لیبرالیسم اقتصاد[

 شود، دراصل اساسی محسوب می عدم دخالت مستقیم دولت در اقتصاد،

حق ای حاکم است و رحمانهنیز رقابت آزاد و بی ،سیستم سیاسی لیبرال آمریکا

مجازند برای نیل به اهداف و منافع خود و گروهها  شهروندان گرفتنی است؛ لذا

 و رقابت تالشها و البی با سیاستمداران و توجیه افکار عمومی تشکلبا ایجاد 

البی  ]ها وجود ندارد. مترجمکنند و قیدهای قانونی چندانی برای مقابله با البی

هاست که فعاالنه در تالشند که تشکلافراد و  زیادی اسرائیل شامل تعداد

البی یک سازمان سیاست خارجی آمریکا را به نفع اسرائیل سوق دهند. این 

گر هم نیست. بلکه یک واحد با رهبری مشخص نیست. یک گروه نفوذی توطئه

یهودیان و صهیونیستهای قدرتمند است که اعضای آن یعنی  2گروپاینترست

کنند و چون این مسیحی اهداف مشترکی در پیگیری منافع اسرائیل دنبال می

و احزابی که بدنبال باال رفتن از  العاده قدرتمند و با نفوذ است، افرادالبی فوق

های این البی در سیاست کوشند که مواضع و دغدغهنردبان قدرت هستند، می

خواهان و دموکراتها از در خارجی در خاورمیانه را در نظر بگیرند. جمهوری

ای آن نیز ترسند و به کمکهای سیاسی، مالی و رسانهافتادن با این البی می

نند که هر شخصیتی که بخواهد بجایی برسد باید رضایت داچشم دارند و می

 این البی را کسب کند تا شانسی برای نشستن بر کرسی قدرت را بیابد.

 

 کند؟آمریکا چقدر به اسرائیل کمک می

تا  1948یعنی سال  از آغاز تاسیس اسرائیلدهد که برآوردها نشان می

میلیارد دالر  154ش از ی)یعنی دو سال قبل از اتمام این کتاب( آمریکا ب 2005

هم اکنون دولت آمریکا سالیانه مبلغ   کمک کرده است وبه اسرائیل مستقیماَ

این کمکها غالباَ بصورت کمک نظامی  کند.سه میلیارد دالر به اسرائیل کمک می

                                                           
2 Interest Group 
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 اطالعاتی و، ولوژیکی و پژوهشیاین مبالغ غیر از وامها، کمکهای تکناست. 

این فقط بخشی از کمکهای آشکار آمریکا ای است. حمایتهای تبلیغی و رسانه

کند اما هیچکدام قابل هم کمک میسایر کشورها به اسرائیل است. آمریکا به 

ا به تدریج و ب کشورهای فقیرمقایسه با اسرائیل نیست. مثالً کمکهای آمریکا به 

اما کمکها به اسرائیل، یکجا و  ،گیرداقساطی است که آمریکا تصمیم می شرایط

در شرایطی که یعنی  ،شودسال مالی پرداخت می ابتدایماه  اولیندر کمتر از 

دریافت نکرده،  ییاز مالیات دهندگان آمریکا چندانی دولت آمریکا هنوز درآمد

یک کارمند تمام  کند. مثل این است کهسهم اسرائیل را یکجا پرداخت می

کمکهای ژانویه یکجا دریافت کند! ماه یعنی  ،حقوق سالیانه خود را را اول سال

آمریکا به اسرائیل همواره با باالترین تخفیفها و شامل بهترین کیفیت کاالهاست. 

خالف سایر کشورها مثل مصر و اردن و پاکستان، کمکهای آمریکا به اسرائیل بر

 چگونگی است و الزم نیست اسرائیل به آمریکا دربارهبدون قید و شرط و نظارت 

 همسایه اسرائیلمصارف این پولها گزارش دهد. حال آنکه کمک به کشورهای 

مشروط به اقداماتی در جهت بهبود روابط با اسرائیل است و  ،مثل مصر و اردن

کمک غیر مستقیم  شود؛ و به نوعیامنیت اسرائیل پرداخت می راستای تامیندر 

 شوند.اسرائیل محسوب می به

یکی دیگر از موارد کمکهای آمریکا به اسرائیل، دریافت وام از نهادهای 

اسرائیل  1990ل بانک جهانی و بهداشت جهانی و... است. در دهه مللی مثالبین

مبلغ ده میلیارد دالر از بانک جهانی وام با ضمانت آمریکا به بهانه سکنی دادن 

اسرائیل دریافت کرد. عالوه بر کمکهای متعددی یهودیان شوروی در خاک 

سالیانه حدود دو میلیارد دالر توسط بخش خصوصی دولت آمریکا به اسرائیل، 

شود. گروههایی مثل دوستان سربازان و صاحبان سرمایه به اسرائیل کمک می

آوری کمکهای برای سربازان و نظامیان اسرائیلی ، اقدام به جمع3مدافع اسرائیل

برای  شده را آوریمیلیون دالر جمع 18 چند روز پیشند. این گروه کنمی

به  4کمکهای کلیسای بزرگ ایونجلیکالکسی اسرائیل ارسال کرد. تاکنون 

ده است. اسرائیل کشور فقیری مثل نیجر، سیرالئون و را محاسبه نکراسرائیل 

                                                           
3 Friends of Israel Defense Forces 
4 evangelical 
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بیست و نهمین اقتصاد ، رغم جمعیت اندکعلی امروز افغانستان نیست. اسرائیل

متوسط  .و باالتر از مجارستان، پرتقال، کره جنوبی و تایوان استبزرگ دنیا 

است. با تمام  یا آمریکایی درآمد یک اسرائیلی بیشتر از یک شهروند انگلیسی

کند. این اوصاف، اسرائیل بیش از هر کشور دیگری از آمریکا کمک دریافت می

-ستانه، موجب این کمکهای سخاوتمندانه، همههای بشردوانگیزه پس قاعدتاً

جالب اینکه این کمکها هیچگاه توسط کنگره،  قیدوشرط نیست.جانبه و بی

 اند.جمهور و یا هیچ نهاد دیگری مورد سوال و تفحص قرار نگرفتهرئیس

اگر در قبال کمکهای سخاوتمندانه اقتصادی، سیاسی و نظامی به 

جود داشت، قابل توجیه بود. اگر این کمکها برای اسرائیل، منافعی برای آمریکا و

امنیت آمریکا مفید بود یا اگر اسرائیل منابع ارزشمندی از گاز و نفت و معادن 

بازی آمریکا قابل درک بود. اما متاسفانه اینطور ودلداشت، این همه دستمی

نیست. اگر آمریکا در این منطقه رقیب قدرتمندی مثل شوروی سابق داشت، 

ک به اسرائیل، منطقی بود. اگر کمکهای آمریکا به اسرائیل همانند کمکهای کم

اندازی طرح مارشال، چشمآمریکا به اروپا پس از جنگ جهانی دوم در قالب 

انداز برای بازگشت این سرمایه داشت، باز هم قابل قبول بود، اما چنان چشم

 اقتصادی وجود ندارد.

 

 چه زمانی باب شد؟های آمریکا به اسرائیل از کمک

به اسرائیل باب  ی آمریکااین کمکها هاییو با چه بهانه از چه زمانی

، (1948)سال  تاسیس اسرائیل روزگار؟ تا زمان جنگ جهانی دوم و اندشده

نقش اساسی در این انگلستان بود که کرد. آمریکا کمک خاصی به اسرائیل نمی

فرانسه مهمترین تامین کننده سالح  1967تا سال  تاسیس اسرائیل داشت.

کردند که مسئوالن دولتهای ترومن و آیزنهاور خیلی احتیاط می اسرائیل بود.

مبادا حمایت از اسرائیل به روابط آمریکا با اعراب آسیب زند و بخصوص زمینه 

ر را برای نفوذ شوروی در خاورمیانه را فراهم کند و جریان انرژی منطقه به خط

ای بر سیاست البی اسرائیل ضعیف بود و نفوذ گسترده ،در آن روزگار افتد.

خارجی آمریکا نداشت و مسئوالن آمریکا منافع ملی خود را بطور منطقی دنبال 
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المللی دولت اسرائیل قصد داشت برخالف موازین بین 1953کردند. در سال می

ند. دولت آیزن هاور آب رودخانه اردن را به مسیر مورد نظر خود منحرف ک

مخالفت صریح خود را اعالم کرد و کمکهای مالی آمریکا به اسرائیل را تعلیق 

شد و کمکهای آمریکا هم از  پروژهنشینی از این کرد. لذا اسرائیل ناچار به عقب

وزیر گوریون نخستدیوید بن 1956سال بعد یعنی در سال سر گرفته شد. سه 

پیش آمده در جنگ بدنبال طرح تقسیم کشور  اسرائیل با استفاده از فرصت

هاور قاطعانه مقابل این اردن بین عراق و اسرائیل بود. لکن بار دیگر دولت آیزن

بلندپروازی اسرائیل ایستاد و کمکها را تعلیق کرد. دولت اسرائیل نیز پذیرفت 

 نشینی کند.، عقبیدر ازای تضمین امنیت

آمریکا بطور محسوس از دوره نفوذ البی اسرائیل بر سیاستمداران 

اقلیت یهودیان  1960 ی سالانتخاباترقابتهای فشرده  کندی شروع شد. در

های خود و کمکهای مالی و مشاوره و تبلیغاتاسرائیل با حمایت یکپارچه و آراء 

نقش مهمی  ، با اختالف آراء اندک،هاوردر پیروزی کندی بر نیکسون معاون آیزن

 دانستدریغ این اقلیت میخود را مدیون حمایتهای بیداشتند. کندی پیروزی 

ای به اسرائیل کرد. مثالً دولت کندی به بهانه و کمکهای سخاوتمندانه و متقابالً 

فروش سالح شوروی به مصر، هواپیماهای جنگی پیشرفته به اسرائیل فروخت 

کهای ، آلمان تانصوریو سپس با تبانی آلمان غربی واسطه شد که در یک معامله 

آمریکا تانکهای جایگزین را در پشت پرده، زیادی به اسرائیل بفروشد، درحالیکه 

نفوذ البی اسرائیل بر سیاست خارجی  ،از آن زمان به بعدبه آلمان داده بود. 

  آمریکا در خاورمیانه همواره تداوم و گسترش یافته است.

اسرائیل به کمکهای آمریکا به اسرائیل، غالباً به انگیزه راضی کردن 

توافق  مذاکرات در ازای 1975حفظ صلح با همسایگان عرب است. در سال 

کمپ دیوید با مصر، آمریکا تامین نفت اسرائیل را تضمین کرد و تاکنون به این 

میلیارد  2.3مصر کمکهای آمریکا به 1978در سال است.  ماندهتعهد خود پایبند 

دالر بود. سال بعد که توافق مصر و اسرائیل نهایی شد، این کمکها به حدود 

شش میلیارد دالر افزایش یافت و با این سیاست سخاوتمندانه کسینجر، اوالً 

مصر از نفوذ شوروی دور نگه داشته شد و ثانیاً امنیت اسرائیل از جانب مصر 

یانه حدود دو میلیارد دالر از آمریکا کمک تامین گردید. در حال حاضر مصر سال
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کند و این کمک را باید در راستای امنیت اسرائیل تلقی کرد و در دریافت می

 شود.آویو محسوب میواقع کمک غیر مستقیم به تل

 

 منافع اسرائیل منافع آمریکا نیست

کند که اسرائیل از تریبونها مختلف بوق و کرنا میحامی البی ایپک 

آنها ادعا . «رکی در برابر تهدیدات مشترک دارندتاسرائیل و آمریکا منافع مش»

المللی ترین متحد آمریکا در مقابله با تروریسم بینکنند که اسرائیل مطمئنمی

اسرائیل »کار حامی اسرائیل مدعی است که پاناک دیگر البی نومحافظهاست. 

المللی است. تروریسم بین ترین متحد راهبردی آمریکا در مقابله بامطمئن

همکاری استراتژیک آمریکا و »کند که اندیشکده امنیت اسرائیل نیز ادعا می

مارتین کرامر از اندیشکده «. اسرائیل برای امنیت آمریکا و جهان حیاتی است

حمایتهای آمریکا از اسرائیل فقط بخاطر »نویسد: مرکز شالم اسرائیل می

ت یا ارزشهای دموکراتیک مشترک نیست. بلکه مظلومیت یهودیان در هولوکاس

ترین راه برای اسرائیل تمثال آمریکا در شرق مدیترانه است و ارزانترین و کوتاه

افرین اینبار نیز  ،گر اسرائیلیتحلیل«. حفظ امنیت و ثبات در خاورمیانه است

اسرائیل متحد راهبردی آمریکا در موقعیتی راهبردی برای حفظ »نویسد می

تمام این ادعاها «. نظامی و تکنولوژیکی گرانبهایی است ت سیاسی و سرمایهثبا

و توخالی هستند و واقعیت ندارند و این ادعا که منافع اسرائیل با منافغ  پوچ

 آمریکا یکی است، صحت ندارد.

شاید روزگاری کمک به اسرائیل اندک منافعی هم برای آمریکا داشته 

مان همواره کمتر و کمتر شده است اما جالب اینکه است. اما این منافع در گذر ز

های کمکهای آمریکا به اسرائیل بیشتر و بیشتر شده؛ و البته ضررها و هزینه

سیاسی و اقتصادی همراهی با اسرائیل برای آمریکا بیشتر و بیشتر هم شده. 

برعکس تمام ادعاهای باال، اسرائیل نه تنها یک متحد استراتژیک گرانبها برای 

طرفه برای سیاست خارجی آمریکا نیست، بلکه یک بار گران مسئولیت یک

آمریکا در خاورمیانه است. کمک به اسرائیل نه تنها امنیت آمریکا را تامین 

منظور ما این نیست که آمریکا اندازد. کند، بلکه آمریکا را به خطر هم مینمی
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منظور این است که کمکهای اسرائیل را رها کند تا موجودیت آن به خطر افتد، 

 شرط آمریکا به اسرائیل با استداللهای استراتژیک قابل توجیه نیست.قیدوبی

علیه  داین استدالل که اسرائیل متحد راهبردی آمریکا در جنگ سر

شوروی بود و سپس متحد راهبردی آمریکا در جنگ با تروریسم بوده است، 

اسرائیل در روزگار جنگ سرد  هرگز درست نیست. بلکه حمایتهای آمریکا از

باعث دور شدن اعراب از آمریکا گردید. مصر سوریه و عراق از ترس اسرائیل و 

آمریکا به دامان شوروی پناه بردند و نفوذ مسکو در منطقه افزایش یافت. 

کسینجر موفق شد با کمکهای -خوشبختانه شاهکار دیپلماسی نیکسون

معقوالنه آمریکا خارج کند. حمایت غیر چنگال شورویمصر را از  ،سخاوتمندانه

از اسرائیل موجب شد محبوبیت و اعتبار آمریکا که روزگاری حامی ملتهای 

رهایی یافته از استعمار انگلیس پس از جنگ جهانی اول در مستعمرات باقیمانه 

اقدامات آمریکا از امپراتوری عثمانی بود را زایل کرد و موجب شد که مسلمانان 

 ینک بشردوستانه، بلکه با همان عینک استعمار و دشمنی نگاه کنند.را نه با ع

 

 باطل است استداللهای اخالقی در حمایت از اسرائیل

ش در اجالس البی ایپک جمهور جرج بوبه جمالتی از سخنرانی رئیس

آمریکا و اسرائیل مثل هم هستند. برخالف تمام کشورهای دنیا، »توجه کنید: 

اند. هر دو کشور تالش آگاهانه پدران بنیانگذار تاسیس شده آمریکا و اسرائیل با

نظیر کشتارهای اند که از آزار و اذیتهای مذهبی توسط مهاجرانی تاسیس شده

هایی مبتنی بر اند. ما هر دو دموکراسیبه سرزمین جدید گریختههولوکاست 

اور مشترک ایم. هر دو کشور بر اساس این بقانون و بازار آزاد و رقابتی ساخته

ایم که زندگی همه انسانها ارزشمند است و خدا بر رفتار ما ناظر و آگاه ساخته

این ، آمریکا و اسرائیل را متحدانی طبیعی ساخته است و پیوندهااست. این 

کهنه نخواهند شد. یک تفاوت وجود دارد: آمریکا پس هرگز ارزشهای مشترک 

به عنوان یک کشور کوچک در  در امنیت بوده است اما اسرائیل ،از تاسیس

اند. محیطی ناامن قرار دارد که دشمنان و تروریستها از هر سو آن را احاطه کرده
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-اما ملت اسرائیل قهرمانانه از خود دفاع کرده است و به همین دلیل ما آمریکائی

 «.مانیمنگریم و کنار شما میها با احترام به شما می

قیدوشرط آمریکا دریغ و بیحمایتهای بی مطابق استداللهای اخالقی،

مورد ظلم قرار گرفته از اسرائیل طبیعی و منطقی است چرا که اسرائیل همواره 

فلسطین،  -های انسانی باشد، در جدال اسرائیلاست. اما اگر بنا بر اخالق و ارزش

ار بسی اسرائیل .طرف باشیمها را بگیریم و یا بیقاعدتاً ما باید جانب فلسطینی

قدرتمندترین و مجهزترین ارتش خاورمیانه را در اختیار دارد  است وثروتمندتر 

از آن اسرائیل  نیزای بیشترین قدرت بازدارندگی و با توجه به تسلیحات هسته

کننده جنگ علیه اسرائیل نبوده، و در تمام است. تاکنون هیچ کشوری شروع

فلسطین با چوب و سنگ و جنگها اسرائیل آغازگر بوده است. اگر انتفاضه 

تانکهای ضدزره  ته،فهای جنگی پیشربمبهای دستی بوده است، اسرائیل با جت

پاسخ داده است. همواره این اسرائیل بوده که خطوط قرمز  ،زنموشکهای نقطه و

مورد تایید سازمان ملل و آمریکا را نادیده گرفته است و سرزمینهای رسمیت 

 قرار گرفته است. متجاوزاشغال کرده است و در جایگاه یافته فلسطین را 

( اسرائیل با مصر و اردن پیمانهای صلح مطمئنی 2007امروز )سال 

اش یعنی شوروی را از دست داده است و روسیه دارد. سوریه متحد قدیمی

امروزی که در سوریه حضور دارد، روابط صمیمی خوبی با اسرائیل دارد و خطری 

های شود. تنها اختالف سوریه با اسرائیل بر سر بلندیمحسوب نمیو یآوبرای تل

جوالن است. عراق پس از سقوط صدام، گرفتار بحرانهای داخلی و جدالهای 

مذهبی و قومی است و خطری برای اسرائیل ندارد. ایران صدها مایل با اسرائیل 

حمله اسرائیل به  تاکنون رهبرانش، هرگز انقالبیرغم ادبیات فاصله دارد و علی

شروع  در شرایطی نیست که نکرده است و با توجه به مشکالت داخلی خود

ها هم هرگز باشد. پلیس فلسطینی با قدرتمندترین ارتش منطقه کننده جنگ

 کور و بی هدف شود. عملیاتهای انتهاریخطر تظامی برای اسرائیل محسوب نمی

ها تهدیدی برای موجودیت و اقتصاد اسرائیل نیست و گروههایی مثل فلسطینی

قادر به خسارات و تلفات  اند ودر الک دفاعی خود فرو رفتهحزب اهلل لبنان 

چندانی علیه اسرائیل نیستند بلکه مردم آنها به شدت در معرض خطر و در 

رین تیررس تجهیزات پیشرفته نظامی اسرائیل قرار دارند. مطابق معتبرت
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های اسرائیلی، امروز این کشور در قدرتمندترین برآوردهای انظامی اندیشکده

دست باالتری نسبت به تمام همسایگان  و موضع بازدارندگی نظامی قرار دارد

کند اما غالب همسایگان دارد و هیچ خطری موجودیت این کشور را تهدید نمی

ار دارند و با چالشهای عمیق و دشمنان اسرائیل بر لبه پرتگاه سقوط و بحران قر

و این اسرائیل است که در  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... دست به گریبانند.

 گیرد.کند و آرامش را از منطقه میامور داخلی این کشورها دخالت می

 

 کند؟چه میالبی اسرائیل 

موثری نقش  5جودر سپهر سیاسی آمریکا از دیرباز گروههای منفعت

 حتی در رقابت با گروههای دیگر،کنند و در تصمیمات سیاستمداران ایفا می

کنند. شهروندان و گروهها جامعه آمریکا، منافع خود را دنبال می به زیان گاهی

ها و البی با سیاستمداران مجازند برای نیل به اهداف و منافع خود با ایجاد تشکل

کنند و قیدهای قانونی چندانی برای مقابله و توجیه افکار عمومی تالش و رقابت 

با استفاده از نفوذ خود  "6انجمن حامیان تفنگ"ها وجود ندارد. مثالً البی با البی

در توانسته است مانع تصویب قوانین کنترل و حمل و خرید و فروش سالح 

اما امنیت شهروندان را به تولیدکنندگان سالح است  آمریکا شود، این به نفع

البی "باری شده است. مثال دیگر انداخته و موجب بروز خشونتهای فاجعهخطر 

های محیط زیستی در زمینه گازهای های فعاالن انجمنگزارش "صنایع نفتی

-برد تا مانع تصویب قوانین زیستکند و به حاشیه میای را بی اثر میگلخانه

فعالیت صنایع نفتی  محیطی در کنگره آمریکا شود زیرا این قوانین تاخت و تاز و

البی صنایع "در درازمدت به زیان مردم آمریکاست.  نیز این .کنندرا محدود می

مانع تصویب قوانین ممنوعیت استفاده از برخی مواد مخدر اعتیادآور  "دارویی

های حامیان تفنگ، صنایع نفتی و صنایع البی اسرائیل همچون البی شود.می

کوشد ره قانونی بر منافع خاصی متمرکز است و میدارویی با استفاده از این حف

ای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را به از طریق نفوذ سیاسی و رسانه

                                                           
5 Interest Groups 
6 National Rifle Association  
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-کار این البی بسیار باالتر از سایر البیسطح مسیر دلخواه خود هدایت کند. اما 

گیرندگان سیاست خارجی در تصمیم و. این البی ذهنیت سیاستمداران هاست

اگر این البی نبود، رفتار آمریکا  زند.قیدوشرط از اسرائیل را رقم میحمایت بی

و مطابق منافع ملی آمریکا  منطقی همانند سایر مناطق جهان، در خاورمیانه

داد و هزاران میلیارد دالر خسارت به آمریکا وارد رخ نمی بسیاری جنگها بود،

شدند و ر این جنگها تلف نمیشد و صدها هزار نفر از کشورهای مختلف دنمی

 شد.امنیت و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی در این منطقه ثروتمند حاکم می

ما مخالف حمایت آمریکا از حق موجودیت اسرائیل نیستیم. این امر 

کشور دنیا پذیرفته شده است. مسئله ما ابعاد این حمایتها  160بدیهی با امضاء 

اسرائیل سیاست خارجی آمریکا در  قیدوشرط آنهاست. البیو ماهیت بی

خاورمیانه را به گروگان گرفته است. اصطالح البی اسرائیل شما را به اشتباه 

گسترده و پیچیده است  یائتالف تشکل خاص نیست، بلکه نیندازد. این البی یک

گیرد. آنها سالیق و اهداف متفاوتی دارند که افراد و گروههای مختلف را در برمی

هایی از این البی بخشموارد اختالف جدی بین آنها وجود دارد. و در برخی 

؛ کنندگری نمیهرگز در تماس با سیاستمداران منتخب مردم نیست و کار البی

ها سروکار دارد و ذهنیت مردم و سیاستمداران بلکه با افکار عمومی و رسانه

کلمه البی از دهد. شاید بهتر بود بجای آمریکا را به نفع اسرائیل شکل می

کردیم زیرا کار یا جنبش طرفدار اسرائیل استفاده می "جامعه حامیان اسرائیل"

 گری با مسئوالن دولتی است. آنها فراتر از البی

شناسایی  راحتیبهشود ها و اشخاص عضو این البی را میبرخی سازمان

ازمان ، یا ملکم هوملین، رئیس س7های آمریکاکرد. مثالً سازمان صهیونیست

ها و اشخاص دیگری هم هستند که شناسایی . اما سازمان8بزرگ یهودیان آمریکا

آنها دشوار است و فقط در موارد خاصی با البی اسرائیل همگام هستند. البی 

گر اسرائیل سازمان مشخص و چارت مدیریتی از باال به پایین ندارد. یک فرد البی

یا اعضای سازمان مسیحیان ک، عضو ایپک، یا موسسه سیاست در خاور نزدی

متحد برای اسرائیل بخشی از البی مرکزی اسرائیل هستند و مستقیماً با 

                                                           
7 Zionist Organization of America 
8 American Jewish Committee 
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گری ایفای نقش ند و در کار البیجرایی و کنگره آمریکا در تماسمسئوالن ا

ها تریبون دارند ها و رسانهکنند. لکن بسیاری از هواداران اسرائیل در دانشگاهمی

و تولید اخبار، با آماده کردن ذهنیت مردم و سیاستمدارن و با نوشتن مقاالت 

قیدوشرط آمریکا از اسرائیل های بیآمریکایی، نقش مهمی در توجیه حمایت

پس هر سیاستمدار آمریکا که به اسرائیل متمایل است یا سناتوری که  دارند.

، زیرا شوددهد، لزوماً عضو این البی محسوب نمیهمواره به نفع اسرائیل رای می

ای آمریکا محتمل است که تحت تاثیر ذهنیت حاکم بر فضای سیاسی و رسانه

رای داده باشد و یا تحت فشارها و نفوذ البی اسرائیل قرار گرفته باشد و یا معامله 

ای درکار باشد. اعضای البی اسرائیل کسانی هستند که فعاالنه و بطور و مصالحه

ت از اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم بدنبال حمای

 در خاورمیانه باشند. 

 البی اسرائیل بیشترین نفوذ را بر کنگره دارد

برای جلب حمایتهای آمریکا، دو راهبرد اساسی را در البی اسرائیل 

گیرد. اول: نفوذ مطمئن بر سیاستمدارانی که در واشنگتن بر کرسی پیش می

ساختن افکار عمومی با توسل به دو استدالل اند. دوم: همراه قدرت نشسته

حمایت از اسرائیل یک الزام اخالقی مبتنی بر ارزشهای  مبنی بر اینکه اساسی

انسانی است و تامین منافع اسرائیل در نهایت به نفع آمریکاست. در این بخش 

کنیم. ابتدا نفوذ البی اسرائیل بر سیاستمداران آمریکایی ر ا بررسی می ،کتاب

گذاری یعنی کنگره و قوه اجرائی یعنی ت سیاسی در آمریکا بین قوه قانونقدر

شود. تاکتیکهای البی اسرائیل برای تقسیم میجمهور رئیسدولت به رهبری 

کوشد است. در مرحله اول، البی اسرائیل می پیچیده بر سیاستمداران،نفوذ 

این البی دارند در افرادی که نگاه مثبتی به اسرائیل دارند و رابطه خوبی با 

انتخابات پیروز شوند و یا به مناصب دولتی منصوب شوند و در این مسیر آنها  

کنند. پس از انتخاب یا انتصاب افراد، مرحله را وامدار و مدیون البی اسرائیل می

خبان و منصوبان را به حال خود رها تشود و مندوم کار این البی شروع می

با  آنهاروند. کردن چکی که در دست دارند می دنبال نقدبکنند بلکه نمی

-ذهنیت تصمیمکننده ای و ارائه شواهد و مدارک قانعفضاسازی سیاسی و رسانه

کنند که بپذیرند تصمیم درست و هوشمندانه سازان را به سمتی هدایت می
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های مقابل، همانی است که بیشترین نفع را برای اسرائیل دارد و گزینه

 . ندو اشتباه بستبنسایر مسیرها سنگالخی، غیرمنطقی و 

-کنگره محل جدلمستحکمترین سنگر این البی است. نفوذ در کنگره، 

-جنسهای داغ سیاسی بر سر مسائل مختلف همچون سقط جنین، حقوق هم

گرایان، محیط زیست و گرمایش زمین و کنترل حمل سالح توسط شهروندان 

شود، هیچ مجادله و ائیل مطرح میاست. اما ناگهان وقتی که موضوع اسر

قیدوشرط از اسرائیل ای درکار نیست و همه یکصدا و موافق حمایتهای بیمناظره

هستند. حتی در نحوه انجام کمکها هم بحثی ندارند، البد چون البی اسرائیل 

برای از سرگیری  9ص کرده است. اخیراً در جلسه شنودقبالً همه چیز را مشخ

فلسطین، با حضور کندلیزا رایس، وزیر خارجه، سه -ئیلمذاکرات صلح اسرا

سخنران دعوت شده بودند که هر سه نفر از اعضای البی اسرائیل بودند و فقط 

 در جزئیات مباحث اختالفات اندکی داشتند.

یکی از دالیل موفقیت البی اسرائیل در کنگره این است که برخی 

صهیونیستهای مسیحی هستند. مثالً ریچارد رهبران و سران برجسته کنگره، از 

اولویت من در سیاست "، رهبر اکثریت کنگره، آشکارا اعالم کرد: 10آرمی

. این سخن رهبر اکثریت سنا فاجعه است، "خارجی، حمایت از اسرائیل است

اولویت اول نماینده منتخب مردم آمریکا باید منافع آمریکا باشد نه منافع یک 

به رهبری حزب اکثریت در  11ریچارد آرمی، مورتون کلینپس از کشور دیگر. 

با تمام سلولهای بدنم از اسرائیل حمایت "کنگره رسید. او نیز با افتخار اعالم کرد 

از نظر من  "گوید یکی دیگر از رهبران کنگره با افتخار می 12تام دیالی کنم.می

یی که به درجات هامسیحیعالوه بر صهیونیست ". باور قلبی یک اسرائیلی هستم

رسند، تعداد قابل توجهی از اعضای موثر سنا و مجلس باالی کنگره می

، 15، جرالد نادلر14، چارلز شامر13مثل جوزف لیبرمنغالباً دموکرات نمایندگان 

                                                           
9 Hearing 
10 Richard Armey 
11 Morton Klein 
12 Tom Delay 
13 Joseph Lieberman  
14 Charles Schumer 
15 Jerald Nadler 
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، اصالتاً یهودی هستند و تمام قد و آشکارا 17و رابرت وکسلر 16هنری وکسمن

. شمارندهای خود میسرلوحه برنامهدانند و حمایت از اسرائیل را رسالت خود می

به گفته رابرت وکسلر، برخی نمایندگان کنگره مدافع اسرائیل نیستند، آنها نباید 

هرگز در کمیسیونهای مربوط به سیاست خارجه و اسرائیل و خاورمیانه عضو 

 شوند. 

های اسرائیل، ایپک بیشترین نفوذ را بر کنگره دارد. رهبران میان البی

اند. به خواه و دموکرات، بارها از این البی تمجید کردهجمهوری هر دو حزب

در شهر واشنگتن، البی بهتر »جمهور پیشین آمریکا، گفته بیل کلینتون، رئیس

، رهبر جمهوریخواهان سنا 18از طرف دیگر نیوت گینگریچ«. از ایپک وجود ندارد

کند و بهتر کار میهای روی کره زمین، البی ایپک از تمام البی»گوید: نیز می

در وبسایت ایپک در معرفی این البی چنین «. گیردخیر عمومی را در نظر می

مهمترین سازمانی که روابط آمریکا و اسرائیل را تحت تاثیر قرار »آمده است: 

کنند را البی ایپک هرکدام از اعضای کنگره که برای اسرائیل کار می«. دهدمی

کنند را به طرق مختلف مجازات اسرائیل پشت می دهد و آنهایی که بهپاداش می

کند. بخشی از پاداشها، کمک مالی و تبلیغاتی به کاندیداهای مطلوب در می

رقابتهای انتخاباتی است و یا اینکه این البی به عنوان یک رابط کاندیداهای 

کند. های خودی معرفی میطرفدار اسرائیل را شناسایی و به منابع ثروت و رسانه

شوند؛ لذا تر میتر و پیچیدهرقابتهای انتخاباتی در آمریکا روز به روز پرهزینه

نامزدهای سخت بدنبال جلب حمایت مراکز قدرت و اسپانسر هستند و پس از 

مانند و پیروزی برای حفظ کرسی خود به حامیان قدرتمندشان وفادار می

 کنند.های ایشان را دنبال میدغدغه

 

 آمریکا اسرائیل در افکار عمومینفوذ البی 

های البی اسرائیل در اقناع افکار عمومی و در این بخش کتاب، روش

کنیم. قیدوشرط به اسرائیل را بررسی میوجدان مردم آمریکا برای کمکهای بی

                                                           
16 Henry Waxman 
17 Robert Wexler 
18 Newt Gingrich 
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اینکه کمک به اسرائیل نه تنها وظیفه اخالقی و انسانی است، بلکه دقیقاً در 

 ه عبارت دیگر منافع آمریکا و اسرائیل یکی است.راستای منافع آمریکاست، ب

اسرائیل چراغ روشنایی و تمدن است و کسانی که در این زمینه تردید ایجاد 

گفتمان، افراد  اینبا سلطه  جنگند و باید به حاشیه روند.کنند با خورشید میمی

 شوند و باکنند، ساکت میو گروههایی که در مخالفت با اسرائیل فعالیت می

ابزار البی رسد. خوردن برچسب نژادپرست و ضدیهود، صدای آنها به جایی نمی

ها، شود به سه بخش تقسیم کرد: رسانهمی ئیل برای نفوذ بر افکار عمومی رااسرا

ها. با کنترل و هدایت این سه مرجع، افکار عمومی هم ها، و دانشگاهاندیشکده

 شود.کنترل می

نقش کلیدی در حفظ نگاه مثبت های اصلی و پرمخاطب، رسانه

ها را نویسان و خبرنگارانی که اخبار رسانهها به اسرائیل دارند. ستونآمریکایی

کنند. اتفاقی نیست که به هرکدام از کنند نقش مهمی ایفا میمنعکس می

مهم را در های خبرگزاریاخبار زنیم و نشریات عمده آمریکا را که ورق می

ها و اخبار خاورمیانه در کنترل طرفداران حمایت ، تحلیلکنیماینترنت نگاه می

در  شود.از اسرائیل است و صدایی از طرفداران فلسطین و اعراب شنیده نمی

افزونی در شکل دادن و توجیه افکار ها نیز نقش روزها، اندیشکدهکنار رسانه

ن دهند بجای مراجعه مستقیم به مسئوالها ترجیح میعمومی دارند. رسانه

ها بخواهند. ای مستقر در اندیشکدهنظران حرفهها را از صاحبدولتی، تحلیل

-ها پیوندهای مستحکمی با هر دو گروه مسئوالن دولتی و ارباب رسانهاندیشکده

قرار  آنهاها دارند و سیاستهای پیشنهادی خود را بطور حساب شده در اختیار 

ها بصورت تخصصی بر سیاستگزاری و توجیه سیاستهای اندیشکدهدهند. می

متمرکز هستند و سیاستهای رقیب را غیر موجه و غیر عقالنی  مطلوب خود

 دهند.میجلوه  

ه بازنمایی اتفاقات بیرونی در افکار عمومی بیش از واقعیت بیرونی امروز

 مردم اذهان تغذیه تهیه خوراک مناسب برایآنچه مهم است،  اهمیت دارد.

را در  ها در این است که سیاستهای حمایت از اسرائیل. هنر این اندیشکدهاست

طرف، خردمندانه متوازن، با ادبیاتی دلسوزانه و در راستای منافع قالبی ظاهراً بی

این سیاستها،  لکن واقعیت این است که .ها قرار دهدآمریکا، در اختیار رسانه
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وقتی که سیاستمداری از گرایانه، غیراخالقی و به زیان منافع آمریکاست. افراط

کند به این اندیشکده رود، اندیشکده بروکینگز، از او دعوت میقدرت کنار می

تجربیات خود را در اختیار کاندیداهای مورد حمایت البی قرار دهد.  تابپیوندد 

اعضای این اندیشکده رگ باری اینبرئیس البی ایپک و همسرش  19ینبرگالری و

 .هستنداز وفاداران خالص اسرائیل 

اوالً  :تی مواجه استاما نفوذ البی اسرائیل در دانشگاهها، با مشکال

تری دارند و تحت فشار قرار دادن آنها استادان دانشگاهها امنیت شغلی طوالنی

شود. مشکل است. ثانیاً آزادی بیان یک ارزش محوری در دانشگاهها محسوب می

المللی هستند و بسیاری از استادان و ثالثاً دانشگاههای آمریکا به شدت بین

اند که هایی پرورش یافتهدانشجویان متولد خارج آمریکا هستند و در محیط

های آمریکا و اسرائیل نیستند و عالقه و تعهد خاصی به تحت کنترل رسانه

گری اسرائیل هم ای اشغالمنتقد سیاسته و گاهیاسرائیل در وجود آنها نیست 

اسرائیل در دانشگاهها  البیها دارند. هستند و دید مثبتی به حقوق فلسطینی

کوشد افکار عمومی را نسبت به اسرائیل متمایل نیز حضور پررنگی دارد و می

دهی استادان و دانشجویان کند. از جمله اقدامات این البی، شناسایی و سازمان

نظران طرفدار اسرائیل برای ایت از استادان و صاحبمتمایل به اسرائیل، حم

های دانشگاهی. بنیاد مسیحیان جذب در دانشگاههای معتبر و تصاحب کرسی

های البی اسرائیل در دانشگاهها است از فعالترین تشکل 20متحد برای اسرائیل

کوشد دانشجویان مسیحی را جذب اندیشه صهیونیستی کند. مطابق میو 

یهودی خالصه -اسرائیل را نباید به جنگ فلسطینی-، جنگ اعرابتبلیغات آنها

گرایی در مقیاس کرد، بلکه جنگ روشنایی تمدن با تاریکی جهالت و افراط

جهانی است.  بودجه ایپک برای نفوذ در دانشگاههای آمریکا در دو دهه اخیر 

 سه برابر شده است. 

 

                                                           
19 Larry Vinberg 
20 Christians United for Israel 
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 کند؟خاورمیانه چه میالبی اسرائیل با سیاست خارجی آمریکا در 

گفتیم دولت آمریکا آشکارا سالیانه سه میلیارد دالر از بودجه کشور به 

سه میلیارد کمک آمریکا کشور ثروتمندی است و این کند. اسرائیل کمک می

است و جای نگرانی وجود ندارد. اما آنچه  و ناقابل ناچیز ،آمریکا برای یدالر

ئیل سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را مایه نگرانی است اینکه البی اسرا

شدت تحت نفوذ خود درآورده است و منافع آمریکا را به حاشیه برده است. در 

دهیم که پنج قسمت باقیمانده این کتاب، با ارائه شواهد و مدارک نشان می

فعالیتهای این البی به نفع آمریکا تمام نشده است. اما بگذارید قبل از آن، منافع 

توان به سه بخش ی آمریکا در خاورمیانه را بررسی کنیم. این منافع را میاصل

 اساسی تقسیم کرد:

 الف( حفظ جریان انرژی منطقه خلیج فارس

 ب( جلوگیری از انتشار سالحهای کشتار جمعی در منطقه

 ج( مبارزه با تروریسم ضدآمریکایی

البی اسرائیل قطعاً مخالف این منافع آمریکا نیست. بلکه در مواردی در 

اقدامات  ،. لکن در بیشتر مواردحرکت کرده استنیز جهت تامین این منافع 

بلکه به زیان آمریکا  نه تنها منافع ملی آمریکا را تامین نکرده استاین البی 

عاالن این البی واقعاً گمان پذیرتر کرده است. بسیاری از فرا آسیب تمام شده و ما

کنند و چشمان کنند اقدامات آنها به نفع آمریکا بوده است. اما آنها اشتباه میمی

حتی بر این بینند. کنیم را نمیآنها واقعیتهایی که ما دراین کتاب بحث می

حمایت از اسرائیل، نهایتاً به زیان اسرائیل  نیتکه اقدامات این البی به  باوریم

 ام شده است.نیز تم

این ادعا که اقدامات البی اسرائیل در نهایت به زیان اسرائیل تمام شده 

است، در داخل البی اسرائیل نیز طرفدارانی دارد. اقلیتی از طرفداران اسرائیل 

دانند و از کمک به موجودیت کشور فلسطین را برای منافع اسرائیل الزم می

 و مصالحه بین این دو کشور ینحمایت یکسان آمریکا از اسرائیل و فلسط

و اسرائیل کاسته شود ها با آمریکا کنند تا از میزان و عمق دشمنیجانبداری می

و جایگاه گروهها و دولتهای ضدآمریکا و اسرائیل در جوامع عربی و اسالمی 
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قیدوشرط البی مبنی بر حمایتهای بیاین تضعیف شود. لکن نگاه غالب رهبران 

 از اسرائیل است.

البی اسرائیل کوشیده است حضور نظامی آمریکا را در منطقه افزایش 

این البی نقش مهمی در کشاندن دولت جرج بوش  کهدهد. امروز مشخص شده 

، به جنگ عراق ایفا کرده است. اکنون با وجود تلفات سنگین آمریکا در عراق

کننده، انداز امیدوار و نبود هیچ چشم هزاران میلیارد دالر خسارت آمریکا

نظامی کاهش حضور مانع خروج آمریکا از عراق و همچنان البی اسرائیل مخالف 

کنند این حضور، اسرائیل را در موضع آمریکا در منطقه است؛ زیرا گمان می

 دهد.تر برای مقابله با تهدیدات قرار میمستحکم

 

 دارداسرائیل  ریشه در تروریسم ضدآمریکایی

به  2001رهبران القاعده چرا در یازده سپتامبر الدن و دیگر بناسامه

آمریکا حمله کردند و چرا به عنوان قهرمان، مورد حمایت گسترده بسیاری از 

مسلمانان قرار گرفتند؟ آنها حامیان سرسخت فلسطین بودند و از حمایتهای 

قیدوشرط آمریکا از اسرائیل به شدت عصبانی بودند و حضور نظامی آمریکا بی

ینهای عربی آنها را نگران کرده بود. این دو عامل، هیزم کافی برای در سرزم

 روشن کردن آتش حمالت یازده سپتامبر را فراهم کرد و راه را برای رشد القاعده

 فراهم کرد. و گسترش تروریسم ضد آمریکایی

نتیجه  فهمید که حمالت یازده سپتامبر،کاش دولت جرج بوش می

ز اسرائیل بوده که احساسات ضد آمریکایی در منطقه دریغ آمریکا احمایتهای بی

را برانگیخته است و بازار گروههای تروریستی در جذب نیرو برای حمله به 

گرفت، یازده اگر آمریکا از اسرائیل قدری فاصله میآمریکا را گرم کرده است. 

داد و نیازی به جنگهای پس از یازده سپتامبر نبود. کاش سپتامبر رخ نمی

یافتند که حضور نظامی آمریکا در منطقه، هیچکدام مسئوالن آمریکایی درمی

الملل کند و بار آمریکا را در عرصه بیناز منافع اصلی آمریکا را تامین نمی

 تا از رقیبان خود عقب بیفتد. کندتر میسنگین
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پس از حمالت تروریستی یازده سپتامبر، البی اسرائیل به بسیاری از 

در کشاندن آمریکا به خاورمیانه رسید اما آمریکا به هیچکدام از اهداف خود 

پس از حمالت یازده سپتامبر، و جنگهای خونین و پرهزینه، اهداف خود نرسید. 

بالخره دولت جرج بوش باالخره دریافت که ریشه تروریسم در سیاستهای 

از طلبانه روزافزون اسرائیل است. لذا برای کاستن اشغالگرانه و گسترش

احساسات ضدآمریکایی اعراب تالش کرد جلوی اسرائیل بایستد و برای اولین 

جمهور آمریکا آشکارا از تاسیس کشور فلسطینی حمایت کرد با بار یک رئیس

این امید که این راه حل دو دولتی از میزان حمایت و محبوبیت گروههای 

م را تقویت کند و تروریستی مثل القاعده کم کند و ائتالف جهانی علیه تروریس

البی  کشورهایی مثل ایران و سوریه را منزوی گرداند و در الک دفاعی فرو برد.

کند که این سیاست خردمندانه دولت جرج بوش اسرائیل تمام تالش خود را می

 شکست بخورد.

حل نتوانست رهبرای اسرائیلی مستقر در اورشلیم را به راهجرج بوش 

قید و شرط به همت البی اسرائیل کمکهای بیدو دولتی متقاعد کند، لکن 

جمهور آمریکا آمریکا به اسرائیل ادامه یافته است. البی اسرائیل تالشهای رئیس

را ناکام گذاشت. بوش تالش کرد نخست وزیر اسرائیل، آریل شارون را وادار به 

توقف روند اشغالگری سرزمینهای اعراب کند و با این راهبرد موج دوم انتفاضه 

اسرائیل را تحت  تایمز گزارش داد که دولت بوش به شدترا مهار کند. نیویورک

فشار قرار داد تا شیمون پرز با رهبر فلسطین، یاسر عرفات دیدار کند. جرج 

کند. این گام مثبتی بود. حتی بوش علناً اعالم کرد از دولت فلسطین حمایت می

لتی بود، هرگز جرات نکرد جمهور بیل کلینتون که از مدعان طرح دو دورئیس

نام دولت فلسطین را بر زبان براند و خود را با البی اسرائیل درگیر کند. قبل از 

یازده سپتامبر، جرج بوش گفته بود در دعوای اسرائیل و فلسطین دخالت 

نخواهد کرد؛ اما پس از یازده سپتامبر متوجه اشتباه خود شد و فعاالنه به دنبال 

حل دو دولتی به نفع آمریکاست، اما البی اسرائیل اً راهحل مسئله رفت. قطع

تمام تالش خود را بکار گرفت و تالشهای دولت بوش را ناکام گذاشت. اکنون 

پیروز خواهد شد و کدام حزب  2008مشخص نیست که چه کسی در انتخابات 
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به قدرت خواهد رسید و چه سیاستی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. باید 

 ماند و دید.منتظر 

 

 عراق در حمله بهالبی اسرائیل نقش 

ریچارد هاس سیاستمدار و استراتژیست وزارت خارجه دولت جرج بوش 

 درمن جواب این سوال را هرگز نخواهم یافت، حتی روزی که »گوید: می

: ما چرا به عراق حمله کردیم. این جنگ پرهزینه چه نفعی بخوابمگورستان 

رحم بود، و البد دوست داشت صدام یک دیکتاتور بیبرای آمریکا داشت؟ بله 

سالح کشتار جمعی هم داشته باشد. اما حماقت او در تجاوز به ایران و کویت، 

ساخته بود و نیل  و دم لاز او یک شیر بی یاالمللی کمرشکن و تحریمهای بین

بود. ارتش او بخاطر جنگ با  کردهبه اهداف بلندپروازانه را برای او غیرممکن 

خطر بود. صدام تحت پس تحریمهای سازمان ملل کامالً ضعیف و بیایران و س

المللی، سالحهای شیمیایی و بیولوژیک خود را از بین برده بود و فشارهای بین

 «هرگز لینکی بین صدام و اسامه بن الدن یافت نشد.

قطعاً یکی اما نفوذ البی اسرائیل تنها علت حمله آمریکا به عر اق نبود، 

ها بوق و کرنا کرده بودند کننده جنگ عراق بود. برخی رسانهحریکاز عوامل ت

که هدف جنگ عراق نفت بود، اما این آدرس غلطی بود و هیچ شواهدی در این 

کند و اگر مقدار ناچیزی هم زمینه وجود ندارد. آمریکا از عراق نفت وارد نمی

-عراق حمله نمیوارد کرده، پول آن را پرداخت کرده است. حتی اگر آمریکا به 

کرد، مقدار صادرات نفت عراق بیشتر ار میزان کنونی هم بود. دولت صدام به 

درآمدهای نفتی وابسته بود. قطعاً هدف آمریکا ز حمله به عراق، تسلط بر بازار 

این کشور و تجارت هم نبود. هزاران میلیارد دالر هزینه حمله به عراق قابل 

اسرائیل به صدام به عنوان یک خطر بالقوه  چنان تجارتی نیست. البیقیاس با 

های هنگفت و تلفات سنگین نگریست و بدون توجه به هزینهبرای اسرائیل می

 جنگ، آمریکا را به این نزاع کشاند.
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 سوریهبحران  درالبی اسرائیل نقش 

پنجاه سال است که آمریکا با سوریه مشکل دارد. بله، دولت سوریه  

دارد. اما آیا ها را از مردم خود دریغ میو آزادیکند حقوق بشر را مراعات نمی

خیر مگر کشورهای عربی  ؟آمریکا واقعاً به این دالیل با سوریه مشکل دارد

دوست آمریکا چنان مشکالتی ندارند؟ عمق دشمنی آمریکا با سوریه بدان حد 

رفت که سوریه هدف بعدی دولت بوش است که پس از جنگ عراق، انتظار می

کرد. آمریکا شد احتماالً به سوریه حمله میگیر نمیر در عراق زمینباشد؛ واگ

با سوریه چه مشکلی دارد؟ هیچ. مگر فقط حکومت سوریه دیکتاوری است واقعاً 

که باید این رژیم در راس پروژه  شودپایمال میو مگر فقط در سوریه حقوق بشر 

فراوانی در بهبود روابط با سوریه اتفاقاً آمریکا منافع تغییر حکومت قرار بگیرد؟ 

دارد. مثالً در گزارش راهبردی برای خروج از بحران عراق، از دولت بوش خواسته 

 شده که برای کنترل بحران عراق، همکاری دولت سوریه را جلب کند.

البی اسرائیل نقش اساسی در ایجاد تقابل و تداوم دشمنی آمریکا با 

که دولت سوریه را تحت فشار ش خود را کرده سوریه دارد. این البی تمام تال

به حاشیه رانده است، منافعی که را قرار دهد و منزوی گرداند و منافع آمریکا 

حتی اگر البی این درست است که د. دست یافتنی بو ت تعامل با سوریهدرصور

نبود، آمریکا و سوریه دوستان خوبی نبودند، اما منافع مشترک، هم اسرائیل 

 کشاند. میآنها را به وادی تعامل  ناچار

سوریه تهدیدی جدی برای آمریکا یا اسرائیل نیست. بودجه نظامی 

بخصوص از نظر نیروی هوایی در مقابل اسرائیل پنجم اسرائیل است. سوریه، یک

پذیر است. در حمله اسرائیل به لبنان، سوریه مانع نشد. با وجود بسیار آسیب

روسیه(، ارتش سوریه هیچگاه تهدیدی برای اسرائیل نبوده حمایت شوروی )

تر . ارتش سوریه بسیار ضعیفشود؛ روسیه از دوستان اسرائیل محسوب میاست

ای و عراق تحت حکومت صدام است. سوریه تکنولوژی هسته کنونی از ایران

ندارد و فقط مقداری تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک دارد که در صورت جنگ 

ها اسرائیل تواند اسرائیل را تهدید کند. لکن در تمام زمینهموشکهای خود میبا 

 دست باالتر دارد.
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 این کشورحمایت توانایی سوریه در ایجاد دردسر برای اسرائیل، بخاطر 

مشعل، رهبر است. خالد  فلسطین اهلل لبنان، حماس و جهاد اسالمیاز حزب

حماس و جهاد اسالمی هچکدام  اهلل،کند. حزبحماس در سوریه زندگی می

، اما برای اسرائیل تهدیدات مهمی شوندتهدیدی برای آمریکا محسوب نمی

جدی برای آمریکاست و سوریه دشمن درجه اول القاعده یک تهدید  هستند.

الدن و گروههای تکفیری تحت فرمان دانند که بنالقاعده است. همه این را می

شود. القاعده ر شیعه در منطقه محسوب میاو سن مذهب هستند و اسد یک رهب

المسلمین مصر دارد که دشمن حزب بعث سوریه است. روابط خوبی با اخوان

سوریه همکاری اطالعاتی خوبی با آمریکا دولت بوش در جنگ با القاعده داشته 

 است. 

گونه شواهی دال بر کارشکنی سوریه در جنگ با تروریسم القاعده هیچ

در عراق پس از سقوط صدام وجود ندارد. ایران در ی آمریکا  دردسرسازی براو 

. سوال مهم این است: در عراق دخالتی ندارداما سوریه  کندعراق دخالت می

چرا پس از یازده سپتامبر، سوریه تبدیل به هدف بعدی دولت آمریکا شده است. 

مگر سوریه تهدیدی تروریستی برای آمریکاست؟ و مگر سوریه در عراق برای 

اگر البی  ؟مگر سوریه دشمن القاعده نیستآمریکا دردسر درست کرده است؟ 

ا آمریک مداخله نظامیبرای  تبدیل به اولویت نخستهرگز سوریه اسرائیل نبود 

 ؟شدنمی

 

 کند؟چه می ایران باالبی اسرائیل 

همواره خصمانه بوده است. در  شاهروابط ایران و آمریکا پس از سقوط 

قیاس با سوریه، ایران چالش بزرگتری برای آمریکا و اسرائیل است. ایران همانند 

کند. ایران بدنبال تکمیل اهلل، حماس و جهاد اسالمی حمایت میسوریه از حزب

های شیمیایی و میکروبی ای است، اما برخالف سوریه بدنبال سالحخه هستهچر

ای دارند. گرچه این نیست. موشکهای ایران قابلیت نصب و حمل کالهک هسته

توانند منافع آمریکا و متحدان آمریکا تا خاک آمریکا بُرد ندارند، اما میموشکها 

ایران را یک تهدید حیاتی برای از جمله اسرائیل را هدف قرار دهند. اسرائیل 
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نژاد وقوع هولوکاست را جمهور کنونی ایران، محمود احمدیداند. رئیسخود می

خواهد اسرائیل را از صحنه روزگار محو خواند و آشکارا میدروغ بزرگ تاریخ می

 کند. 

ایران بزرگترین قدرت در خلیج فارس است و قابلیت تسلط بر این 

رد و رقیب اصلی آمریکا در منطقه است. پس از اشتباه خیز را دامنطقه نفت

بغداد کسب کرده است؛ ای بر آمریکا در حمله به عراق، ایران نفوذ گسترده

ای شود، هسته کشوراین . اگر دانستایران برنده واقعی جنگ عراق توان می

زیان منافع افزایش قدرت و نفوذ ایران به تر خواهد شد. نفوذ آن بسیار گسترده

آمریکاست که سخت بدنبال جلوگیری از سلطه و هژمونی یک قدرت واحد بر 

عراق در جنگ خیز است. به همیل دلیل بود که دولت ریگان از این منطقه نفت

 و نگذاشت ایران به قدرت مسلط منطقه تبدیل شود. با ایران حمایت کرد

ای شدن ایران است. اما اسرائیل اسرائیل همانند آمریکا نگران هسته

. کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هم در تنها همسایه نگران ایران نیست

ای به آنها زور بگوید و تجاوز کند و تجربه تلخ هراسند که مبادا ایران هسته

اعراب از نظر قومی، زبانی و مذهبی با ایران  حمله صدام به کویت را تکرار کند.

مشکل دارند. ایرانیان عرب نیستند و مذهب آنها شیعه است و حکومت آن 

اهلل در لبنان برای ایران . حاکمیت شیعیان در عراق و قدرت حزبمذهبی است

  آیند.فرصت هستند اما تهدیدی برای همساگان سنی و عرب به حساب می

حتی اگر اسرائیل وجود نداشت، ایران یک دغدغه جدی برای آمریکا و 

خیز خاورمیانه بود. اما در پانزده سال گذشته متحدان آمریکا در منطقه نفت

شده است که آمریکا یک سیاست  رائیل و البی آن در واشنگتن موجباس

عقالنی در قبال ایران دنبال کند. اینکه اطراف ایران پایگاههای نظامی ایجاد غیر

کند و همواره گزینه نظامی را روی میز نگه دارد و تهدید کند که مراکز نظامی 

بیل کلینتون و جمهوری  ریاستکند. در دوران ای ایران را بمباران میو هسته

رغم سیاستهای تعاملی ایران، البی اسرائیل و اسرائیل تمام پرزیدنت خاتمی علی

الش خود را صرف این کردند که مانع بهبود روابط دو کشور شوند و همچنان 

ایران در قضیه یازده سپتامبر همکاری تقابل و دشمنی بر روابط آنها حاکم گردد. 
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سرکوب القاعده داشت و با حمله آمریکا به عراق و سقوط  الزم را با آمریکا در

مطالعات  2006تر شد. در سال رژیم صدام، نفوذ ایران بر حکومت عراق عمیق

راهبردی آمریکا در عراق به این نتیجه رسید که برای امنیت عراق ضروری است 

ن مذاکرات که با ایران از در تعامل و مذاکره وارد شد. اگر البی اسرائیل نبود اال

 جدی آمریکا و ایران برای نیل به منافعشان در جریان بود. 

ایران در  نفوذ کهمریکا و اسرائیل باعث شده آاشتباه سیاستهای 

اسرائیل با تشدید سرکوب مردم از طرفی،  گسترش یابد.کشورهای عربی 

کند؛ و از طرف دیگر، البی اسرائیل نیز درازی میبه امالک آنها دستفلسطین 

کاری کرده است که آمریکا با حمایتهای بی قید و شرط از تجاوزات اسرائیل، 

شود. همین زمینه  مسلمانان در چشم مسلمانان تبدل به دشمن شماره یک

اسرائیل مبنی  تهدیدات مکررنفوذ ایران در کشورهای عربی را فراهم کرده است. 

موجب شده است که آمریکا نتواند راهبردی جامع  ،بر حمالت هوایی به ایران

ای شدن ایران، که حتی در صورت هستهدر مقابل ایران دنبال کند. در حالی

ای را مهار این کشور چندان سخت نخواهد بود. آمریکا توانست شوروی هسته

پذیرتر است. جمهوری تر و آسبمهار و متالشی کند، ایران به مراتب کوچک

 ن تاکنون هرگز به آمریکا یا اسرائیل حمله نکرده است و یک سربازاسالمی ایرا

نکشته است. وقتی که ایران عاقالنه به دنبال منافع و  را سرائیلیمریکایی یا اآ

  ؟شوندسازی روابط خود با آمریکاست، چرا اسرائیل و البی اسرائیل مانع مینرمال

ای است. هایران همانند آمریکا و اسرائیل بدنبال قابلیت بازدارندگی هست

هر چقدر تهدید پایگاههای نظامی اطراف ایران بیشتر شود و هرقدر تهاجم 

ها نیز در عزم خود نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران بیشتر شود، قاعدتاً ایرانی

ای شدن عزم ایران بر هستهشوند. بگفته ری تکیه، تر میای شدن راسخبر هسته

گیرد بلکه محاسبات عقالنی برای شا نمیاز ایدئولوژی غیرعقالنی آنها من

بازدارندگی آنها را به این وادی کشانده است. حتی اگر آمریکا و اسرائیل تمام 

ای ایران را بمباران و نابود کنند، این کشور از مقصود خود دست تاسیسات هسته

تر تاسیس ای مخفی جدید را در مناطقی امننخواهد کشید و تاسیسات هسته

ای فراوان و بدون نظارت کرد. وقتی که اسرائیل دارای بمبهای هستهخواهد 

کند، هر کشور دیگری بجای ایران المللی است و هر روز ایران را تهدید میبین
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گرفت. تالش اسرائیل و البی اسرائیل در ممانعت بود همین مسیر را در پیش می

نی بین این دو کشور و آمریکا موجب تدوام دشمبرای هرگونه توافق بین ایران 

 شده است. 

 

 گیرینتیجه

با توجه به  اوالً  :به چند دلیل خالصه نشدهگیری کتاب بخش نتیجه [

در زمینه  یمطالب نظری جدیدنویسندگان  ثانیاً ؛بخشاین اهمیت جامعیت و 

 ثالثاً ،اند که در متن کتاب طرح نشدهمطرح کرده راهبرد موازنه از راه دور

  ]. مترجمگیری بحث شده استنیز در بخش نتیجه راههای مهار البی اسرائیل

در بخش نخست کتاب بحث کردیم که نه مالحظات اخالقی و نه 

قیدوشرط آمریکا از اسرائیل استداللهای راهبردی قادر به توجیه حمایتهای بی

خارجی آمریکا دلیل اصلی نیست. بلکه نفوذ گسترده البی اسرائیل در سیاست 

جو، که برای باشد. همانند سایر گروههای منفعتاین حمایتهای گسترده می

کوشد که سیاست خارجی آمریکا کنند، البی اسرائیل نیز میمنافع خود البی می

را در جهت حمایت از اسرائیل هدایت کند و منتقدان را منزوی و ساکت کند و 

انگیزی به اهداف خود وانسته است به طرز شگفتبه حاشیه براند. این البی ت

آوری برای اسرائیل جلب سیاسی و نظامی حیرتبرسد و کمکهای اقتصادی، 

کند بلکه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را تحت تسلط و کنترل خود 

 درآورد.

در بخش دوم کتاب بحث کردیم که فعالیتهای البی اسرائیل در جهت 

ه است و حتی در نهایت به اسرائیل نیز آسیب زده است. زیرا منافع آمریکا نبود

حمایتهای بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل و حضور و مداخالت نظامی گسترده 

آمریکا در حمایت از اسرائیل، موجب گسترش آمریکاستیزی در دنیای عرب و 

 دار کرده است.جهان اسالم شده است و وجهه آمریکا در کل جهان را خدشه

این البی موجب شده است که آمریکا نتواند سیاست مستقل و عاقالنه برای حل 

منازعه فلسطین و اسرائیل دنبال کند و با جانبداری از اسرائیل موجب تداوم 

 المللی شده است و منافع آمریکا را به خطر انداخته است.این جدال بین
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امی آمریکا نظحضور مداخالت و قیدوشرط از اسرائیل و حمایتهای بی

زمینه را برای جذب نیرو توسط تروریستهای مسلمان فراهم کرده است و بازار 

پوشی آمریکا از گرایی و آمریکاستیزی را رونق بخشیده است. چشمافراط

ای اسرائیل و سوء استفاده از حقوق بشر و تجاوزات اسرائیل به تاسیسات هسته

قه ادعاهای آمریکا در زمینه ها موجب شده است که مردم منطحقوق فلسطینی

بدانند؛ و سیاستهای  و دروغ یدموکراسی، آزادی و ارزشهای انسانی را ریاکار

در کشورهای منطقه به نتیجه نرسد. البی اسرائیل آمریکا برای انجام اصالحات 

 بست در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه شده است.موجب بن

آمریکا به جنگ خسارتبار عراق، البی اسرائیل نقش اساسی در ورود 

اهلل لبنان وقتی به دخالتها سوریه و تقابل غیر عاقالنه با ایران داشته است. حزب

وجود آمد که آمریکا حمله گستاخانه اسرائیل به لبنان را تایید کرد. همین 

بسته آمریکا موجب اتحاد سوریه و سیاست گستاخانه اسرائیل و حمایت چشم

دار کرد. البی اسرائیل مقصر تمام آمریکا در جهان را لکه ایران شد و وجهه

های آمریکا در خاورمیانه نیست اما در تمام این اشتباهات و ظلمها خرابکاری

 مدت آمریکا آسیب جدی زده است. نقشی اساسی داشته است و به منافع طوالنی

 

 هم آسیب زده استیل البی اسرائیل به منافع اسرائ

اسرائیل نهایتاً به ضرر اسرائیل نیز تمام شده است.  فعالیتهای البی

قیدوشرط آمریکا موجب شده است شاهکار البی اسرائیل در جلب حمایتهای بی

آمیز و برقراری روایط دوستانه با همسایگان که اسرائیل بجای زندگی مسالمت

 انگیزو نفرت استعمارگر ،کشورها، تبدیل به رژیم اشغالگر و الگو شدن برای بقیه

شود و در مسائل داخلی تمام کشورهای منطقه دخالت کند. البی اسرائیل این 

فرصت را از آمریکا گرفته است که رژیم اسرائیل را سر جای خود بنشاند و مانع 

 وزگرانه و اشغالگرانه اسرائیل شود. سیاستهای تجا

حمایتهای کورکورانه آمریکا از اسرائیل موجب شده است که اسرائیل 

نیروهای  . در نتیجه،ها را زیر پا بگذاردآمیز با فلسطینیبه راحتی توافقهای صلح

 طلب فلسطینی تضعیف گردیدند و به حاشیه رانده شدند ومعتدل و صلح
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ه قدرت رسیدند تا ب جویانی همچون حماس و جهاد اسالمیستیزهو تندروها 

حقوق خواب را در چشم مردم اسرائیل پریشان کنند. اگر تجاوزات اسرائیل به 

ها و زیر پا گذاشتن توافقات نبود، امروز حماس وجود نداشت مشروع فلسطینی

و اگر بود محبوبیت و طرفداری نداشت. اگر تجاوز اسرائیل به لبنان نبود، امروز 

فعالیت البی اسرائیل ود در قد و قواره امروزی نبود. اهلل وجود نداشت و اگر بحزب

تر شدن اسرائیل گردیه است و محیط اطراف اسرائیل را در نهایت موجب ناامن

ها دیگر از صلح با اسرائیل نومید تر ساخته است تا آنجا که امروز فلسطینیناامن

با اسرائیل  اند و هیچکدام از سیاستمداران مطرح فلسطینی از صلح و مذاکرهشده

 زند. دم نمی

اق داشت و ناخواسته ش اساسی را در حمله آمریکا به عرالبی اسرائیل نق

روابط آمریکا و سوریه موجب بسط نفوذ ایران در منطقه شده است. البی اسرائیل 

اهلل لبنان متحد شود. و موجب شده که سوریه با ایران و حزبکرده  خصمانهرا 

اسرائیل مانع روابط عاقالنه آمریکا با ایران و ایجاد توافق با این کشور شده البی 

ر ایران به قدرت برسند که بدنبال طیون دااست و موجب شده که تندروها و افر

محو اسرائیل از صحنه روزگار هستند. البی ایپک و البی مسیحیان متحد برای 

دانند که ناخواسته بیشترین اسرائیل و سایر تشکلهای حامی اسرائیل هنوز نمی

کنند در حال حفاظت از اند که گمان میخسارت را به همان کشوری وارد کرده

 آن هستند.

 

 دغدغه اسرائیل دغدغه آمریکا نیست

 قطعاً چه باید کرد تا این روند معکوس شود و خسارتها جبران شود؟ 

دهد؟! اسرائیل اجازه میباید راهبرد متفاوتی در پیش گرفته شود. اما مگر البی 

راهبرد جدید باید ابتدا قدرت این البی را هدف قرار دهد و بجای توهمات 

برساخته تبلیغات این البی، بر منافع آمریکا متمرکز شود خردمندانه اهداف 

توان به چهار اساسی آمریکا را سرلوحه خود قرار دهد: این اقدامات اساسی را می

مدت آمریکا در خاورمیانه شناسایی منافع واقعی و طوالنی -1 بخش تقسیم کرد:

پایان دادن به جدال اسرائیل  -3مشخص کردن راههای حفاظت از این منافع  -2
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تغییر ساختار البی اسرائیل از  -4فلسطین از طریق راه حل دو کشوری  -

 تخریبگری به سازندگی

 در خاورمیانه کدامند؟منافع آمریکا 

ولویت اساسی آمریکا امنیت و رفاه مردم این کشور در طول تاریخ، ا

بوده است. آمریکا از بدو تاسیس، در قالب دکترین مونروئه، امنیت نیمکره غربی 

را اولویت خود دانسته است. با گسترش قدرت و نفوذ آمریکا، سه منطقه مهم 

ن دیگر نیز به این قلمرو افزوده شده است: اروپا، شرق آسیا و خلیج فارس. ای

سه منطقه قاعدتاً مهم هستند چون یا محل زندگی قدرتهای بزرگ و یا محل 

وجود منابع انرژی دنیا هستند و هرکس آنها را کنترل کند، در موازنه جهانی 

 قدرت، نقش اساسی خواهد داشت.

 توان به سه دسته تقسیم کرد:منافع آمریکا در خاورمیانه را می

و گاز این منطقه است. الزم نسیت آمریکا مستقیماً  دسترسی به انرژی نفت .1

کنترل این منطقه را بدست گیرد، کافی است مانع تسلط قدرت یا ابرقدرتی 

دیگر بر این منطقه شود و روابط خوب و مطمئنی با دولتها و مردم این 

 منطقه برقرار کند. 

های کشتار جمعی، اینکه آمریکا مانع دستیابی کشورهای منطقه به سالح .2

 ای و شیمیایی شود.هسته

   در این منطقه مقابله با ترورسیم ضد آمریکایی .3

آمریکا باید اصالحات سیاسی در این منطقه را تشویق و تقویت کند، 

، با زور اسلحه و مداخله نظامی، کشورهااما هرگز نباید به بهانه دموکراتیک کردن 

آمریکا باید از موجودیت اسرائیل حمایت را به خطر اندازد. آمریکا  گانهسه منافع

کند اما نباید منافع خود را برای اسرائیل قربانی کند. امنیت اسرائیل اولویت 

های را فدای بلندپروازی راهبردی خودو نباید اهداف  نیستراهبردی آمریکا 

وجودیت اسرائیل به اگر م اسرائیل در اشغال و تجاوز به کشورهای منطقه کند.

خطر افتد، آمریکا باید کمک کند به این دلیل که کاری اخالقی و انسانی است، 

 اما نه به این دلیل که امنیت اسرائیل برای آمریکا حیاتی است.
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اسرائیل امروز قدرتمندترین و مجهزترین کشور منطقه است و قدرت 

قه بیشتر است. احتمال ای آن از تمامی کشورهای منطبازدارندگی و توان هسته

مغلوب شدن و نابودی اسرائیل بسیار اندک است. اما اگر آمریکا عاقالنه عمل 

گانه اقتصادی، کند، حتی با نابودی اسرائیل، هیچکدام از اهداف و منافع سه

اما اگر صادرات نفت خاورمیانه به  سیاسی و نظامی آمریکا به خطر نخواهدافتاد.

خسارت عظیمی خواهد دید. یا اگر کشورهای منطقه شدت کاهش یابد، آمریکا 

ای دست یابند امنیت آمریکا به خطر خواهد به سالحهای کشتار جمعی و هسته

افتاد. بخصوص اگر گروههای تروریستی ضد آمریکایی قدرت یابند و به 

آمریکا جهنم خواهند کرد و برای را سالحهای کشتار جمعی دست یابند دنیا 

در آن صورت اسرائیل که خود منشاء این دشمنی است، هیچ کمکی به آمریکا 

 نخواهد کرد. 

 دور راه راهبرد موازنه از

تغییر رژیمها و مداخله  سیاستپس از حمالت یازده سپتامبر کا یآمر

 ،. لکن این حضور نظامیمستقم نظامی در خاورمیانه را در پیش گرفته است

منافع آمریکا را بیش از گذشته به خطر انداخته و باعث گسترش تروریسم شده 

است. آمریکا فقط وقتی باید مداخله نظامی کند که دولتهای بومی از مواجهه با 

در آن صورت آمریکا حداکثر با توسل به نیروی  حتی ؛تهدیدات ناتوان باشند

کند.  اقدام اتای اثبات تعهد و واکنش سریع به تهدیددریایی و هوایی خود بر

اختراع جدیدی نیست. در دوران جنگ سرد و تقابل با  ،راهبرد موازنه از راه دور

خطر کمونیسم، موازنه از راه دور راهبرد سنتی کالن آمریکا در خاورمیانه و 

 سایر قسمتهای جهان بوده است.

که با حضور نظامی مستقیم در دوران جنگ سرد، آمریکا هرگز نکوشید 

خود از خاورمیانه و اروپا محافظت کند و یا به بهانه دموکراسی به دنبال مداخله 

نظامی و تغییر حکومتها نرفت. آمریکا خردمندانه از عراق در جنگ با ایران 

ای بر حمایت کرد تا ایران انقالبی را مهار کند و مانع تسلط یک قدرت منطقه

فارس شود. اما وقتی که عراق به کویت حمله کرد و بیم آن منابع انرژی خلیج 

بار عراق بر منطقه تسلط یابد، آمریکا رفت که موازنه قدرت بر هم خورد و اینمی

در قالب نیروهای چند ملیتی ارتش بزرگی برای آزادسازی کویت فراهم کرد؛ 



32 
 

ر عراق سازی داما پس از عقب راندن عراق، بدنبال تغییر رژیم و دموکراسی

نرفت و بر منافع اصلی خود در امنیت جریان نفت و حفظ موازنه قدرت در 

 منطقه متمرکز ماند.

 :کندمریکا را تامین میآمنافع  لرد موازنه از راه دور به سه دلیراهب

این راهبرد گرچه حضور نظامی آمریکا در جنگهای خونین را از الف( 

شود. دهد و مانع اتالف منابع آمریکا میبرد اما به شدت کاهش میبین نمی

کند که الزم باشد و این مداخله کوتاه و آمریکا فقط وقتی مداخله نظامی می

 سریع باشد.

دهد و نیروهای ب( راهبرد موازنه از راه دور خطر تروریسم را کاهش می

گرداند. اگر یک درس آمریکایی را تبدیل به اهداف در دسترس تروریستها نمی

که حضور نظامی در یک کشور باعث از مداخله عراق گرفته باشیم، این است 

شود تا مردم با آمریکا به عنوان یک دشمن گرایانه میتحریک احساسات ملی

نشان دهند. خارجی اشغالگر بجنگند و آرمانهای ملی خود را در قالب تروریسم 

 شوند.مریکایی تبدیل به طعمه برای انتقام میآسربازان و 

مداخله نظامی، راهبرد موازنه  دستانهسیاست حمله پیشبرخالف ج( 

وریه را برای دفع حمله آمریکا با از راه دور انگیزه کشورهایی همچون ایران و س

دهد. وقتی نیروهای نظامی توسل به سالحهای کشتار جمعی را کاهش می

کند جمهور آمریکا مکرراً تهدید میآمریکا چهار طرف ایران حضور دارند و رئیس

گوید گزینه نظامی بر روی میز است، ایران عاقالنه بدنبال بازدارندگی و می

و [ از مداخله نظامی آمریکا جلوگیری کند. لکن اگر آمریکارود تا ای میهسته

ند و این کشور را تحریک نهای امنیتی مشروع ایران را درک کدغدغه ]اسرائیل

-هزینهنتیجه در یابد. ای کاهش می، انگیزه ایران دستیابی به سالح هستهدننکن

تحریمهای اقتصادی مانع آن انزوای سیاسی و ای شدن مثل های هنگفت هسته

 ر بدنبال آن باشد.شود که این کشومی

تهدید مستقیم نظامی شود آمریکا راهبرد موازنه از دور موجب می

کمتری متوجه کشورهای مثل ایران و سوریه کند. اما گنجاندن این کشورها در 

شود. راهبرد موازنه از محور شرارت توسط جرج بوش، فقط باعث اتحاد آنها می



33 
 

کن، مانع تهدید منافع آمریکا تفرقه بینداز و حکومت قدیمی راه دور با سیاست 

شود. این راهبرد برعکس توسط یک قدرت یا ائتالف چند قدرت منطقه می

حاصل دولت کنونی آمریکاست. مطابق راهبرد موازنه از دور، سیاستهای بی

 نشینی کند و دست از تالشآمریکا باید هرچه زودتر از عراق و افغانستان عقب

-و اسرائیل را تحت فشار قرار دهد که بلندید لت بشار اسد برداروبرای سقوط د

بپیوندد  یبه سایر کشورهای عرب این کشورتا  های جوالن را به سوریه پس دهد

اهلل اهلل لبنان تنها و بدون پشتوانه بماند و توان ایران برای کمک به حزبو حزب

با دولت اولویتهای خود و منافع مشترکی که  با تمرکز بر کاهش یابد. آمریکا باید

گروههای و القاعده و اسد در سوریه دارد در جنگ با تروریسم کنار سوریه بماند 

 را سرکوب کند و سوریه را در این جنگ تنها نگذارد. دیگرتروریستی 

مطابق راهبرد موازنه از دور، آمریکا باید دست از سیاست جنگ 

دارد؛ زیرا این ایران بر علیهحمله نظامی  به پیشدستانه دولت بوش و تهدید

کشاند. حضور نظامی آمریکا موجب ای شدن میسیاست، ایران را به سمت هسته

شود و تندروهای آمریکاستیز در در گرایانه ایرانیان میتحریک احساسات ملی

رو و اهل تعامل و توافق را به حاشیه رساند و طیف میانهتهران را به قدرت می

موازنه از راه دور مشکالت آمریکا با ایران را  کند. راهبردراند و تضعیف میمی

از سیاست مداخله نظامی مورد حمایت بسی بهتر کند اما برای آمریکا رفع نمی

دهد که استراتژی مداخله نظامی سیاستی است. تجربه نشان میالبی اسرائیل 

 شود. خورده است و در نهایت به زیان آمریکا و اسرائیل تمام میشکست

 

 در راهبرد موازنه از راه دور اسرائیل

گذرد. موجودیت اسرائیل امروز شصت سال از تاسیس اسرائیل می

رغم توسط تقریباً تمام کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. علی

اسرائیل، اقتصاد این کشور به سرعت در حال رشد است و  دولت فساد حاکم بر

انگلستان و بسیاری از کشورهای  ،مردم اسرائیل ثروتمندتر از مردم آمریکا

وقت آن رسیده است که آمریکا با اسرائیل همانند یک کشور  هستند. پیشرفته

اسرائیل باید  شود،همانند کودکی که از شیر مادر گرفته می معمولی رفتار کند.
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به تدریج از کمکها و حمایتهای خاص اقتصادی و نظامی محروم شود تا روی 

خاص پای خود بایستد. اسرائیل امروز کشوری پیشرفته است و اگر حمایتهای 

اوز آمریکا از آن گرفته شود بدنبال صلح با همسایگان خواهد رفت و دست از تج

اسرائیل یک کشور است همانند مکزیک، تایلند و تحریک آنها برخواهد داشت. 

و فرانسه. البته آمریکا وظیفه دارد هرگاه موجودیت هرکدام از این کشورها به 

 افته نیست. مداخله کند. اسرائیل تافته جدابخطر افتد، 

گوییم اسرائیل یک کشور معمولی مثل سایر کشورهاست، اینکه می

بدین معنی است که منافع آمریکا و اسرائیل یکی نیست. اسرائیل آزاد و مختار 

خواهد بکند. اما وظیفه آمریکا این نیست که همواره بدون است هر چه می

را بپردازد. اسرائیل باید اسرائیل  کارهایقیدوشرط کنار اسرائیل بماند و تاوان 

این را بداند که آمریکا بخاطر منافع خود، در مواردی با اسرائیل مخالفت خواهد 

  کرد و فرقی بین اسرائیل و سایر کشورها وجود ندارد.

منافع مشترک، آمریکا روابط  تکیه برمطابق راهبرد موازنه از راه دور، با 

را ادامه و سیاسی با اسرائیل  تجاری، فرهنگی، اقتصادی خانوادگی، نزدیک

یابد و روابط خواهد داد. فروش تجهیزات نظامی به اسرائیل همچنان ادامه می

اطالعاتی، نظامی و استراتژیک حفظ خواهد شد و در مواجهه با تهدیدات 

اما دلیلی وجود ندارد که  مشترک همانند تروریسم، همکاری خواهند کرد.

های اسرائیل و به زیان مصروف ماجراجویی درآمدهای مالیاتی مردم آمریکا

قیدوشرط آمریکا از اسرائیل منافع ملی آمریکا شود. دلیلی برای حمایتهای بی

 وجود ندارد.

است فلسطین و  منافع آمریکا در پایان دادن به دعوای دیرینه اسرائیل

راهبردی و باید تمام تالش خود را بکار گیرد تا این جدال به سرانجام برسد. گروه 

خواه و دموکرات، با حمایت هر دو حزب جمهوریقیق و تفحص دولت آمریکا تح

، تروریسم و بحرانهای خاورمیانه از جمله عراق و افغانستانچاره برای یافتن راه

اسرائیلی با در  -به این نتیجه رسید که ضروری است که یک صلح جامع عربی

جمهور رئیستحقیق و تفحص، ظاهراً این برگرفتن تمام طرفها به نتیجه برسد. 

را متوجه ریشه مشکالت آمریکا در خاورمیانه ساخت. برای اولین بار جرج بوش 
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حل دو دولتی اعالم کرد. جمهور آمریکا آشکارا تعهد خود را به راهیک رئیس

لکن روئسای جمهور آمریکا هرگز تمام اهرمها و امکانات خود را برای تحقق 

اسرائیل، فراتر از  تجاوزگرانهند و در مقابل سیاستهای اچنان صلحی بکار نگرفته

های اند. سیاست اشغالگری اسرائیل و الحاق سرزمیننایستاده 1967مرزهای 

جدید به بهانه حائل و یا دیوار امنیتی همواره به زیان آمریکا و حتی اسرائیل 

 تمام شده است.

اسرائیل باید از تمام آمریکا باید آشکارا و بطور قاطع اعالم کند که 

نشینی به خاطر صلح جامع عقب 1967سال پس از های اشغال شده سرزمین

کند. اسرائیل و فلسطین باید به توافقی برای حقوق آوارگان فلسطینی بعد از 

ها با چنان صلحی ها و آمریکائیبه نتیجه برسند. برخی اسرائیلی 1948سال 

ز بیش از گذشته در معرض خطر مخالفند و مدعی هستند که اسرائیل امرو

اهلل با حمایت ایران و سوریه آشکارا است؛ چون گروههایی همانند حماس و حزب

متعهد به نابودی اسرائیل هستند و خطرات مرگباری در انتظار اسرائیل نشسته 

اوالً مخالفان صلح درباره خطر  است. دو پاسخ روشن به این بحث وجود دارد:

کنند. سوریه آشکارا اعالم کرده است اگر اسرائیل از ق مینابودی اسرائیل اغرا

نشینی کند، با این کشور صلح خواهد کرد و دست از های جوالن عقببلندی

 اهلل و حماس خواهد کشید. حمایت حزب

ثانیاً با پایان اشغالگری اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین، ایران از بهانه 

شود؛ و گروههای حماس لسطین خلع سالح میو ابزار نفوذ دفاع از حقوق مردم ف

و جهاد اسالمی نیز بجای آنکه در جایگاه قهرمان بایستند، تبدیل به مزاحمانی 

شوند؛ مزاحمانی که تاریخ مصرف آنها تمام برای پیشرفت و امنیت فلسطین می

دست از  یا همانند سایر گروههای سیاسی ددان تاریخ برونشده و باید به زباله

 تهدید موجودیت اسرائیل بردارند.

رد یا نپذیرد. اما منافع را بپذی با فلسطین اسرائیل مختار است صلح

های اسرائیل شود. البی اسرائیل نباید آمریکا را آمریکا نباید قربانی بلندپرواز

بدنام و منفور کند و با سیاستهای خود آمریکاستیزی در جهان را تغذیه کند و 

ف گروههای تروریستی گرداند و آمریکا را به اهداتبدیل به منافع آمریکا را 
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اورمیانه بکشاند و موجبات محبوبیت گروههای مداخالت نظامی پرهزینه در خ

ترورستی و جذب نیرو توسط آنها را فراهم کند و آمریکاستیزان را تبدیل به 

 قهرمانان آزادیخواه ملی گرداند.

اصالً غیرمنطقی  به صلح،آمریکا برای وادار ساختن اسرائیل  اقدام قاطع

آمریکا بر بریتانیا و فرانسه . و پیشینه تاریخی درخشانی دارد و افراطی نیست

نشینی کنند. آمریکا در ابتدای فشار آورد تا از مستعمرات فراوان خود عقب

جنگ سرد انگلستان، فرانسه و اسرائیل را مجبور ساخت که از کانال سوئز 

کند که افکار عمومی آمریکا از چنان نشینی کنند. البی اسرائیل وانمود میعقب

دهد که ها نشان میکند. لکن نظرسنجییل حمایت نمیسیاستی در قبال اسرائ

کند که نسبت به اسرائیل جمهوری حمایت میافکار عمومی آمریکائیان از رئیس

گیری بیشتری داشته باشد و مذاکرات صلح را به نتیجه برساند، نه آنکه سخت

وای های اسرائیل شود و منابع و اعتبار آمریکا را قربانی دعتسلیم بلندپروازی

جمهوری است امروز افکار عمومی آمریکا حامی رئیس اسرائیل و فلسطین کند.

 مثلکه خط مشی مستقل از البی اسرائیل داشته باشد و در مذاکرات صلح، 

 . باشد تاثیرگذارقاطع و  ،جیمی کارتر و جرج بوش پدر

فهمند که انکار حقوق حامیان آمریکایی اسرائیل باالخره روزگاری می

فلسطینیان موجب امنیت اسرائیل نخواهد شد. و آنها که بانی سیاسی مشروع 

اند، ناخواسته باعث و بانی رونق قیدوشرط آمریکا از اسرائیل شدهحمایتهای بی

اند و مشکالت آمریکا در گرایی و ترویج خشونت دو طرف این دعوا شدهافراط

خورده باید شکستسیاست کهنه و اند. این تر ساختهقخاورمیانه را بیشتر و عمی

دان تاریخ سپرده شود و آمریکا باید راهبردی متفاوت و خردمندانه در به زباله

 پیش گیرد.

خود بردارد، مشکالت  غیرمسئوالنهاگر آمریکا دست از سیاستهای 

و پیشرفت این منطقه در گرو اراده  خاورمیانه حل نخواهد شد، زیرا آبادانی و

است. نباید انتظار داشته  ر بازیگرانآفرینی سایشعور مردم این منطقه و نقش

تواند همه مشکالت را حل کند. لکن برقراری روابط نرمال باشیم آمریکا می

های این کشورها و آمریکا آمریکا با اسرائیل، مانع بحران آفرینی و اتالف سرمایه
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خواهد شد، و جایگاه و تصویر آمریکا در خاورمیانه را اصالح خواهد کرد و 

 ای اصالحاتی است که کشورهای این منطقه سخت بدان نیازمندند.تشویقی بر

 

 با البی اسرائیل چه کنیم؟

وجود دارد که نقش مخرب البی اسرائیل کلی از نظر تئوری، چهار راه 

 را تخفیف دهیم:

های نفوذ در سیاست منابع ثروت، قدرت و رسانه را از این البی بگیریم و راه -1

 شود. را مسدود کنیم تا تضعیف

ها و تقویت گروههای دیگر مثل البی فلسطین و اعراب با اندازی البیبا راه -2

این البی رقابت کنیم و نگذاریم بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مسلط 

 شود و نفوذ البی اسرائیل را خنثی کنیم.

ها و ها کاری کنیم که افسانهبا استفاده از ظرفیت دانشگاهها و رسانه -3

یکی بودن منافع آمریکا و روایتهای غلط این البی درباره مظلومیت اسرائیل و 

 اسرائیل، اصالح شود.

اسرائیل خود به اصالح خویش بپردازد و سیاستهای مخرب خود را  البی -4

 تغییر دهد و نقشی سازنده در سیاست آمریکا در خاورمیانه ایفا نماید.

 کنیمحل کلی را بررسی میحال این چهار راه

: اگر منابع مالی سخاوتمندانه حامیان این تضعیف البی اسرائیل -1

ها کنندگان برای تسلط بر رسانهالبی کاهش یابد و توان آن برای کمپین اعانه

اندازی در آینده نزدیک کاهش یابد، این البی تضعیف خواهد شد. اما چنان چشم

قیدوشرط از مایت بیهای طرفدار حشود. گرچه تعداد آمریکائیدیده نمی

اسرائیل در حال کاهش است اما هنوز شمار هواداران برای حمایت از البی 

کند. قانوناً ممنوع کردن این کمکها اسرائیل و حفظ قدرت این البی کفایت می

خود، پول  هایخواستهاهداف و هر آمریکایی حق دارد که بخاطر  .ستنیممکن 
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بعالوه چنان تالشی با برچسب ضدیهودی ناکام خواهد ماند و مقابله  خرج کند.

 خواهد شد.

ها، اصالحات در قوانین حمایتی از یک راه برای کاهش نفوذ البی

-تر میدهندگان را آگاهآنهاست. شفافیت و علنی شدن کمکها در انتخابات، رای

یوند این البی و افراد منتخب و پیروز خواهد گرداند و نقشی اساسی در تضعیف پ

توانند با داشت. در نتیجه منتخبان کمتر تحت نفوذ اسرائیل خواهند بود و می

لکن از  فراغ بال به اسرائیل فشار وارد کنند که منافع آمریکا را به حاشیه نراند.

یست حل نفوذ این البی از بین نخواهد رفت. یهودیان و مسیحیان صهیوناین راه

همچنان خواهند توانست بر مسئوالن فشار وارد کنند  و افکار عمومی را در 

 دریغ از اسرائیل سوق دهند.جهت حمایت بی

ها در آمریکا انداز اصالحات در سیستم درآمد البیمتاسفانه چشم

تاریک است. افراد حاکم بر سیستم و کسانی که در مصدر امور قرار دارند، منافع 

های قدرتمند دیگر وضع موجود دارند. البی اسرائیل و سایر البی گرانی در حفظ

در مقابل تالش برای دگرگون کردن ساختار موجود و کاهش نفوذ خود مقاومت 

ها به پاکسازی روند انتخابات از پولهای خصوصی کنند. قانع کردن آمریکائیمی

 دشوار است و توفیق در این مسیر چندان محتمل نیست.

مخالف رقیب و : ایجاد یک البی قدرتمند با البی اسرائیلرقابت  -2

البی اسرائیل راه حل دیگری است که قابل تصور است. لکن گروههای مسلمان، 

البی  دهندگانسازمان دهندگان ضعیفی نسبت بهعرب و فلسطینی سازمان

بر روی سیاست های نفتی هم نفوذ اندکی اسرائیل هستند. بر خالف تصور، البی

های رقیب و مخالف البی اسرائیل، از رند. البیخارجی و تصمیمات امنیتی دا

منابع حمایتی و سازماندهی ضعیفی نسبت به البی اسرائیل برخوردارند. حتی 

ثروتمندتر هم باشند، فاقد تحرک و تر باشد و اگر دامنه این گروهها گسترده

اما البی اسرائیل سازماندهی الزم و اولویت مشخصی دارد و  هستند.تمرکز الزم 

کند. بطور هدفمند کاندیداهای متمایل به اسرائیل را شناسایی و حمایت می

قیدوشرط از اسرائیل به های زیادی دریابند که حمایتهای بیحتی اگر آمریکایی

در بسیاری زیان منافع ملی آمریکاست، مقابله با اسرائیل اولویت آنها نیست. 
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ها مهمتر است و آمریکائیبین  ات حزبی، قومی، گروهی و منفعتیموارد، اختالف

-البی اسرائیل دارد. در نتیجه چشم مقابله بااولویت بیشتری نسبت به نها آبرای 

انداز ایجاد یک البی یا تیم قدرتمند رقیب با اهداف مشخص و مورد توافق دیده 

نفوذ البی اسرائیل موجب برچسب شود. بعالوه هرگونه تالش برای مقابله با نمی

 ضد یهودی و واکنش و مقابله این البی خواهد شد.

حل خیلی این راه: ایجاد گفتمان باز و آزاد درباره اسرائیل -3

تر از دو راه قبلی است. مطابق این راهبرد، گفتمان آزاد برای امیدوار کننده

شود و ل تشویق میاصالح روایتهای جعلی موجود درباره خاورمیانه و اسرائی

سازد در فضای آزاد اکادمیک به منتقدان پاسخ طرفداران اسرائیل را مجبور می

ها باید تاریخچه آمریکاییدهند و خیلی چیزها برای مردم آمریکا روشن شود. 

واقعی اسرائیل را بفهمند و واقعیتها درباره تاسیس اسرائیل و اقدامات این رژیم 

النه روایت تاریخی یکطرفه، جانبدارانه و غیر علمی البی را دریابند نه آنکه منفع

اسرائیل را بپذیرند. با ایجاد این گفتمان، مردم آمریکا با روایتهای علمی و 

شوند. مردم آمریکا مستندات تاریخی واقعی ساکنان عرب فلسطین روبرو می

روز که یهودیان با افتخار  1948ال سیابند که روز تاسیس اسرائیل در درمی

 . شودها روز نکبت نامیده مینامند از جانب فلسطینیاستقالل می

طرفه حاکم البی اسرائیل، از ها تحت تاثیر گفتمان یکبیشتر آمریکایی

ها خبرندارند و مقاومت مردم فلسطین جنایتهای مرتکب شده علیه فلسطینی

دانند که تداعی انگیز میگرایانه، جاهالنه و نفرترا متعصبانه، نژادپرستانه، افراط

ها را درک جناتهای ضد یهود در اروپای قدیم است. لذا دلیل اعتراض فلسطینی

کنند و از آنچه بر سرشان آمده خبر ندارند و وقتی بحث اعاده حقوق نمی

کنند. شود درک نمیها و بازگشت آوارگان به سرزمینشان مطرح میفلسطینی

کنند و ها به عملیاتهای انتحاری را درک نمیها دلیل توسل فلسطینیائیآمریک

کنند و سرکوب گرایی از وجدان خود را راحت میبا برچسب تروریسم و افراط

 شمارند. آنها را روا می

شکایت مردم فلسطین مشروع است و صدای آنها باید به گوش مردم 

به عقیده ما اگر مردم آمریکا د. آمریکا برسد تا وجدانهای خفته را بیدار کن

نگاهشان نسبت به اسرائیل تغییر کند، سیاست آمریکا در خاورمیانه تغییر 
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پرچمدار  انگیز اسرائیل به حاشیه رانده خواهد شد.خواهد کرد و البی شگفت

این تحول، نخبگان دانشگاهی هستند که باید در مقابل البی اسرائیل مقاومت 

تر و شود و تصویر دقیق فراموشسئله مهم و حیاتی کنند و نگذارند این م

تری از گذشته اسرائیل ارائه دهند تا گذشته حجاب چشم امروز نشود. اگر واقعی

گرایانه اسرائیل نشود، به نفع خواهیم منافع آمریکا قربانی سیاستهای افراطمی

ای در الن رسانهآمریکاست که شهروندانش واقعیتها را بدانند. خبرنگاران و فعا

 ایام انتخابات سکوت نکنند.

جمهوری سال ریاستدر آغاز این کتاب گفتیم که تمام نامزدهای 

گویند. قیدوشرط از اسرائیل سخن میبا افتخار از تداوم حمایتهای بی 2008

جمهور آمریکا شوید، پرسد چرا؟ وقتی قرار است شما رئیسهیچکس از آنها نمی

طرفه و افراطی در دعوای فلسطین و اسرائیل تند، یک چرا باید چنان موضع

گوید اگر تداوم داشته باشید و منافع آمریکا را فراموش کنید؟ و هیچ کس نمی

کمکهای آمریکا به اسرائیل مشروط به تداوم پروسه صلح شود به نفع آمریکا و 

ه کت کردن منتقدان سیاستهای کنونی و خفاتاکتیکهای س اسرائیل خواهد بود.

قیدوشرط از اسرائیل، همانند پنهان کردن صداهای مخالفان و حمایتهای بی

آینده جایگاه سوزاند و کردن آتشی است که ارزشهای دموکراتیک آمریکا را می

خاورمیانه و اسرائیل را به پرتگاه  ،آمریکا ،کندآمریکا در جهان را تهدید می

رای تبادل آزاد نظرات در این کشاند. امید آنکه این کتاب فتح بابی بسقوط می

 العاده مهم باشد.موضوع فوق

هایی از درون قانع کردن بخش: البی اسرائیل خود را اصالح کند -4

ک و سازمان پیت برداشتن از سیاستهای افراطی االبی اسرائیل به دس

صهیونیستهای آمریکا، به نفع آمریکا، اسرائیل و ملتهای خاورمیانه است. این به 

اکنون در درون این البی وجود تقویت نیروهای معتدلی است که هم معنای

 دارند مثل تشکل میزگرد سیاست اسرائیل، یا انجمن آمریکائیان برای صلح

، و یا ایجاد گروههای حامی اسرائیل دیگری که سیاستی متفاوت و 21حاال

 کنند.تری دنبال میدوراندیشانه

و رهبران آنها واقعاً  هااین سناریو مستلزم آن است که این سازمان

بپذیرند که سیاساتهای البی اسرائیل در سالهای اخیر دنبال کرده است، به نفع 
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تر نکرده است و تداوم این آمریکا نبوده است و در نهایت اسرائیل را نیز امن

سرنوشت سیاهی برای اسرائیل رقم خواهد زد و آمریکا را در خاورمیانه  ،مسیر

ظهور نفع قدرتهای نوخاسته رقیب تمام خواهد شد.  و بهگرفتار خواهد کرد 

شود که انتقاد از اسرائیل صداهای متفاوت از درون البی اسرائیل موجب می

قیدوشرط آمریکا دیگر تابو نباشد و به چالش کشیدن اسرائیل و حمایتهای بی

 از اسرائیل، ممکن شود و به نفع آمریکا و اسرائیل تمام شود. 

یهودیان آمریکا بخشی از »، 22رابی بن زیون گلد به گفته پروفسور

کنند بدان دلیل است که که از اسرائیل انتقاد میجامعه آمریکا هستند، کسانی

اسرائیل بخشی از هویت ماست و انتقاد کردن از خود، بخش مهمی از هویت 

-محکوم کردن نئونازی «فرهنگی آمریکاست که آمریکا را به اینجا رسانده است.

انکارکنندگان هولوکاست اقدام ارزشمندی است. اما آنچه که اشخاص ها و 

ها بزرگی همانند جیمی کارتر، ریچارد کوهن، تونی کوشنر و اتحادیه صهیونیست

امروز حمایت از اسرائیل، حمایت از یک  کند، دغدغه متفاوتی است.را نگران می

وحشی نیست.  کشور ضعیف و قربانیان هولوکاستِ محاصره شده میان دشمنان

مدرن، قدرتمند، ثروتمند و دارای قدرت نظامی  یبلکه اسرائیل امروز یک کشور

المللی را گوید و قوانین و هشدارهای بیناست که به همه زور میمنطقه برتر 

های جدیدی از فلسطینیان را به خاک خود گیرد و هر روز سرزمیننادیده می

کند و برای همسایگان ایمال میکند و حقوق سیاسی آنها را پضمیمه می

 آفریند.مظلومی همانند لبنان، سوریه و عراق دردسر می

مسیحی دست از اقدامات صهیونیستایوانجلیکال اینکه تندروهای 

بردارند و خود را اصالح کنند، بسیار نامحتمل است. زیرا مطابق باورهای افراطی 

باید غرق در جنگ و خونریزی شود خاورمیانه  ،الزمانی مقدس و مذهبی آنهاآخر

جمهور های مسیح در تحقق پیروزی حق بر باطل محقق شود. رئیستا پیشگویی

هور مججرج بوش نیز آلوده به چنان باورهای ایدئولوژیک بود. بعید است رئیس

 خرالزمانیآ آینده آمریکا به اندازه جرج بوش معتقد به چنان باورهای ایدئولوژیک

ها مسیحیوزگاری خواهند فهمید که صهیونیستباشد. یهودیان آمریکا نیز ر

کنند. متحدان خوبی نیستند و با ریا و فریب یهودیان را با آمال خود همراه می

بخصوص آنگاه که یهودیان آمریکا به نقش منفی یهودیان در باور های 
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ها جدا آخرالزمانی صهیونیست مسیحیان پی ببرند، خود را از آغوش ایوانجلیکال

ها باید تشویق به تجدیدنظر درباره رد. از طرف دیگر، ایوانجلیکالخواهند ک

دوستی ها شوند و آن را با شعار عشق، نوعتراژدی انسانی اسرائیل علیه فلسطینی

 و برادری عیسی مسیح مقایسه کنند.

های البی اسرائیل بعید است، اما اگر دقت کنیم تجدید نظر در برنامه

فاصله گرفتن توان شنید. و عالئمی از ین البی میصداهای متفاوتی از درون ا

تر است. شود که اتفاقاً به باورهای یهودیان نزدیکسازمانهای یهودی دیده می

، 24ها برای صلح حاالو گروه آمریکائی 23همانند گروه گفتمان سیاست اسرائیل

دو  حلشوند و موثرتر هستند و آمریکا را به سمت راهکه اخیراً بیشتر دیده می

های سرشناس یهودی نیز آشکارا در تالش دهند. برخی چهرهکشوری سوق می

-تر از اپیک را جایگزین کنند. مشابه چنان تالشهستند که یک البی منطقی

در داخل خاک اسرائیل یک گروه هایی در سایر کشورها نیز در حال وقوع است. 

اند را تاسیس کرده 25از یهودیان سازمان جدیدی به نام صدای مستقل یهودیان

که سخت حامی قوانین حقوق بشری و مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین 

کند. در گری را محکوم میگری و هم ضدعرباست. این تشکل هم ضدیهودی

اندازی کرده اند به نام صدای یهودیان منتقد اسرائیل تشکیالتی راهاسترالیا نیز 

در آلمان و اروپا هم صداهای متفاوتی به گوش  .26یهودیان مستقل استرالیا

( پنج محقق صلح در آلمان، رابطه مخصوص و 2006رسد: سال گذشته )می

ـ آلمان از اسرائیل را زیر سوال بردند که انعکاس وسیعی حمایتهای بی قیدوشرط 

 در محکومیت تجاوزهای مکرر اسرائیل به سرزمین فلسطینیان به دنبال داشت.

 

 حرف آخر

-بخاطر اسرائیل سازمانیهودیان آمریکا  پس از جنگ جهانی دوم گرا

کردند، شدند و سیاستمداران برجسته آمریکایی را با خود همراه نمیدهی نمی

شد. لکن اسرائیل و منافع آمریکا هرگز یکی احتماالً اسرائیل هرگز تاسیس نمی
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های آمریکایی آمریکا و ارزشاند. اسرائیل کنونی کامالً در تعارض با منافع نبوده

 ،های اخیر، البی اسرائیل با نفوذ گسترده خوددر حرکت است. متاسفانه در سال

مانع آن شده که آمریکا سیاستی منطقی و عاقالنه در خاورمیانه در پیش گیرد 

فعالیتهای این البی هم برای آمریکا، هم برای . تمرکز کند ملیمنافع بر و آزادانه 

 هم برای کشورهای خاورمیانه، مخرب بوده است.اسرائیل و 

-خورده حمایت بیهای سیاستهای شکستامروز عوارض و هزینه

قیدوشرط آمریکا از اسرائیل، به اندازه کافی آشکار است که ما را فکر تجدیدنظر 

درباره این سیاست انداخته است. آمریکا به پشتوانه ثروت و قدرت فراوان خود 

متوجه خورده را مدتها ادامه دهد. اما اگر نتواند ت شکستتواند یک سیاسمی

، ماهیت در خاورمیانه گرفتار کندخود را گرفتاری خود در باتالق شود و 

 اندازد. به خطر میآمریکایی و جایگاه ابرقدرتی خود را 

قادی درباره نفوذ البی امروز آمریکا نیازمند گفتگوی شفاف، سازنده و انت

اسرائیل و بحث آزاد و دموکراتیک درباره منافع آمریکا در خاورمیانه است. از 

نظر اخالقی، سربلندی اسرائیل یکی از این منافع است، اما تداوم اشغالگری و 

ها هرگز به نفع آمریکا نیست. تجاوز اسرائیل به سرزمین و حقوق فلسطینی

گسترده آن، بهترین راه برای فاش ساختن ابعاد ای گفتگوی آزاد و پوشش رسانه

آمریکا و اسرائیل است، و در نهایت منجر به حمایت بار رابطه مخصوص فاجعه

هایی متفاوت و تشویق و ترغیب سیاستمداران به اتخاذ مردم آمریکا از سیاست

تصمیمات عاقالنه و در خدمت منافع ملی آمریکا، نجات از رفتار کورکورانه 

خواهد  ایدئولوژیک و به نفع صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل

 شد.


