جی استریت ،البی نوظهور در ایاالت متحده آمریکا
*

دکتر بخشایشی اردستانی
محمد شاهدی

**

چکیده
در ایاالت متحده آمریکا هیچ محدودیتی برای انجمن سازی برای مقاصد سیاسی وجود
ندارد .عضویت در انجمن ها در آمریکا نسبت به دیگر نقاط جهان بسیار بیشتتر استت.
بنابراین با توجه به ساختار آن ،جایگاه البی ها به عنوان گروهای ذی نفوذ و تاثیرگتاار
بر روند تصمیم گیری کامال قانونی و آشکار است ،در این میان یهودیان توانسته انتد از
این فرصت استفاده کنند و جایگاه و قدرت ختوی

را در میتان رقبتای ختود افت ای

دهند تا جایی که تمامی تصمیم گیریها باید از فیلتر البی های یهتودی ککته در راآ آن
صهیونیسم بین الملل قرار دارد) بگارد و نظارت کامتل بتر رونتد تصتمیم گیتریهتای
داخلی و خارجی با نفوذ و تاثیرگااری بر کنگره ،کاخ سفید ،اتتا هتای فکتر و دیگتر
مراک تاثیر گاار در روند تصمیم گیری داشتته باشتد .البتته آقتای  .د بتو

در ستا

 2002اعالم کرد که در سا  2002دولت فلسطینی در چارچوب دو دولتت تاستی
خواهد شد .و زمانیکه این خواسته عملی نشد بار دیگر بو

اعتالم کترد کته در ستا

* دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشتگاه آزاد استالمی وا تد تهتران مرکت ی ،گتروه علتوم
سیاسی ،تهران ،ایران
** دان

آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل ،دانشکده علتوم سیاستی دانشتگاه آزاد استالمی وا تد

تهران مرک ی ،تهران ،ایران
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 2002این خواسته را تحقق خواهد داد که بار دیگر اتفا نیفتاد .در دو سا آخر دوره
بو

فرآیندی شکل گرفت تحت عنوان آناپولی

کته بحتد دو دولتت را در اولویتت

سیاست خارجی آمریکا قرار داد که به عنوان راه لی برای بحتران خاورمیانته شتناخته
شد و سپ

این طرح بته شتورای امنیتت رفتت و در چتارچوب قط نامته  0220بته

تصویب رسید .این طرح با روی کار آمدن اوباما به عنوان برنامه سیاسی انتختاب شتد.
در این میان از سا  2002پرزیدنت اوباما با ش ار تغییتر بتر سترکار آمتد ،وی تاکیتد
داشت کلید صلح خاورمیانه ل مسئله اسراییل و فلسطین است و از همان ابتدا به دنبتا
ل این مسئله برآمد چرا که با ل آن می توانست بتر بحتران هتای داخلتی و ختارجی
ایاالت متحده از قبیل بحران مالی ،مشکالت داخلی ،خرو از عرا و افغانستتان وتغییتر
نگاه افکار عمومی جهان بخصوص منطقه خاورمیانه به ایاالت متحده آمریکا فائق آید .در
این میان البی از د آیپک ب رگترین البی یهود کالبی جدید تاسی

جی استریت )1ظهتور

می کند که به تفکرات آقای اوباما بسیار ن دیک است و با شت ار صتلح طلبتی ،متااکره و
ایجاد دو دولت اسراییل و فلسطینی قد علم می کند .در ادامه س ی شده بته علتل ظهتور،
جایگاه ،اقدامات و نوع نگاه این البی جدید تاسی

واژگان کلیدی :ایـات

مورد بررسی قرار گیرد.

متحـدآ رمری،ـاه ی،ـوده ن،یونیالـیه تبـیه ری ـ ه

جی استریت

1. J-Street
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مقدمه
ماهاتیر محمد نخست وزیتر پیشتین متال ی در ستخنرانی اجتالآ ستران کشتورای
اسالمی در اکتبر  2002ضمن مروری بر ض ف هتا و عقتب مانتدگی هتای مستلمانان،
یهودیان را به عنوان نمونه ای از موق یت مثا زد و گفت :امروزه یهودیان با واستطه بتر
جهان کومت می کنند آنها دیگران را وا می دارند برای آنها بجنگند و کشته شوند.
بنابراین می توان گفت :یهودیان از طریق دولت آمریکا بر جهان کومت می کننتد،
منظور او از واژه دیگران نی ا تماال سربازان آمریکایی در جنگ عرا بوده است که بته
زعم برخی ،اسراییل و البی یهود در آمریکا محرک اصلی آن بوده است.
اساسا ساختار ایاالت متحده به گونه ای است کته فضتا را بترای تمتامی گتروه هتا،
انجمن ها و تشکلهای سیاسی و غیر سیاسی باز گااشته و عمال این گتروه هتا از آزادی
عمل زیادی نسبت به دیگرکشورها برخوردارند و در این میان همواره شتاهد گستتر
مستمر سازمان های داوطلبانه هستیم.
اما نق

و جایگاه البی هتا درفراینتد تصتمیم ستازی در سیاستت داخلتی و ختارجی

ایاالت متحده آمریکا قابل تامل است .مطبوعات امریکا از نظر تتاریخی همتواره بتر فستاد
البی ها و تاثیر بی سرو صدای این گروه ها بر سیاستتمداران و عکت

ال متل کنگتره بته

عنوان یک نهاد در انجام تحقیقات پی در پی درباره فساد و ف الیت های غیر قانونی البتیهتا
تاکید کرده اند .البی ها به شکلی که ما امروزه می شناسیم تا دهه  0220وجود نداشتت و
ف الیت گسترده گروه ها در واشنگتن تا پایان قرن هجدهم ظاهر نگردیده بود .تا اینکته در
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سا  0992قانون جدیدی بنام ک قانون شفاف سازی ف الیتت هتای البتی) در کنگتره بته
تصویب رسید ،این قانون که به قانون البیسم مشهور گشت به طور کلتی ف الیتت البتی را
تغیر داد .البته در سا  0992نی مجددا مورد بتازبینی قترار گرفتت و اصتال یه ای بتدان
اف وده گردید که قانون متمم تکنیکی شفاف سازی ف الیت های البی نامیده شد.
اکنون این قانون به عنوان مبنای ف الیت های البی در آمریکا مورد استفاده قرار متیگیترد
و در یک ت ریف از گروههای همسود یا گروه های ذی نفوذ با عنوان البی هم یاد میشتود،
البی به گروه هایی گفته می شود که برای تحقق اهداف و منافع خود بتدنبا بهتره گیتری از
ساختار و ظرفیت های قوقی و سیاسی کشور خود هستند و همچنین بدنبا تتاثیر گتااری
بر روند جهت گیری های سیاسی ،داخلی یا خارجی کشور متبوع خوی

هستند.

به طور کلی می توان گفت :فرد البی گرکالبیست) بایتد نت د دفتتر مجلت

نماینتدگان و

دبیرخانه سنا ظرف  82روز از زمان استخدام یا قرارداد ثبت نام کند و همچنتین البیستتهتا
باید سالی  2بار ف الیت های البی خود را در مورد موضتوعات ویت ه ،شتماره هتای لتوایح،
ه ینه های تقریبی ف الیت ها و فهرستی از سازمانهای دولتی مورد مراج ه ختود ،ارائته کنتد.
در واقع قانون سا  0992موجب گردید ت داد البی های ثبت شده تا ده برابر اف ای

یابد.

در این فضا سازمان های سیاسی جام ه یهودیان کاروی ه البی را بر عهده دارند .ایتن
سازمانها بسیار ف ا هستند و با ایجاد ارتبتاط بتا قانونگتااران ،مجریتان و بخت

هتای

قضایی امریکا شرایط را برای تحقق اهداف یهودیان فراهم می سازند و توانسته به یکتی
از ب رگترین البی های قومی  -ن ادی در ایاالت متحده آمریکا تبدیل گردد.
این در الی است که دود  2/2درصد جام ه امریکا یهودی هستند ،امتا توانستتند
با تقویت منافع اسراییل در نظام سیاسی و افکار عمومی آمریکا توسط البیهای یهتودی
از سه طریق پو  ،فشار سیاسی و برچسب ضد سامی گری ،قتدرت زیتادی را در میتان
دیگر اقلیت ها و قومیت ها در جام ه آمریکا پیدا کننتد.همچنین ایتن البتی از امکانتات
مالی و تبلیغاتی زیادی برخوردار است وعمده کاندیداهای پستهای سیاسی در آمریکتا

جی استریت تبی نوظ،ور در ایات
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به دلیل نگرانی از کمک البیهای یهودی به رقیبان آنها و فراهمسازی زمینه پیتروزیشتان،
از اسراییل انتقاد نمی کننتد .بنتابراین در اختیتار داشتتن رستانه هتای گروهتی و مراکت
پ وهشی و تصمیم گیری توانسته البی یهود را به یک البی قدرتمند تبدیل سازد.
تشکل های صهیونیستی آمریکا با هوشمندی کامل از فضا سازی و فراینتد ستازی ستازمان
های اجتماعی بهره برده و نتایج مطلوب خود را در فضای سیاستی کستب متیکننتد .در واقتع
هماهنگی کاملی میان سازمان های اجتماعی و سیاسی شان وجود دارد.از این میان میتتوان بته
آیپک به عنوان ب رگترین البی یهود و یک سازمان هماهنتگ کننتده کته در کمیتته اجرایتی آن
روسای  80سازمان یهودی بتا  8/2میلیتون عضتو و البتی صتلح طلتب جی.استتریتکخیابان
یهودی) که به مانند دیگر البیها بر مبنای مقابله با ایوانجلیستها و نومحافظتهکتاران راهانتدازی
شده است و به زعم بنیانگااران آن هدف

کاه

اقدامات تفرقه افکنانته البتیهتای تنتدرویی

چون ایپک است تا رویای دیرینته تشتکیل دولتت مستتقل فلستطینیکدو دولتت فلستطینی –
اسراییلی ) ،اشاره کرد.

جایگاآ تبی در روند تصمییگیری
به رغم قدمت البی ،مطال ه درباره این پدیده به گاشتهای نه چندان دور ،آغتاز قترن
بیستم برمیگردد .این رکت تتا ستا هتای پت
مقدماتی باقی ماند .از آن پ

از جنتگ جهتانی دوم نیت درمر لته

در مقیاسی وسیعتر مورد توجه جام هشناسان واقتع شتد.

در این خصوص باید از اندیشه ورزانی چون «آرتوربنتلی» و «دیوید ترومن» یاد کرد که
در این باره مطالبی خوبی را نوشته اند.
این تحقیقات موجب شد زمینههتای شتکافته شتدن پوستتههتای قتوقی و نهتادی
ساختار قدرت فراهم شود و در نهایت تالشی برای کالبدشناسی قدرت انجام گیترد .در
واقع ،گروههای ذینفوذ نی مانند ا اب سیاسی «واق یتی تاریخی» هستند که دست کم
از دو زاویه نقد و بررسی شدهاند .کنقیب زاده)02: 0229 ،

07

فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی و روابط بینالملل

درنظر عدهای ،گروههای م بور عناصری طبی ی ،مشروع و مناسب بترای جریتان امتور
در جام ه هستند ،در الی که برخی دیگر این بازیگران را نمتاد بتروز انحتراف از اصتو
دموکراسی میدانند .مسلماً بهترین م یار بترای تشتخیص صتحت و ستقم ایتن دونظریته
براساآ نوع گروه ،ف الیت و نحوه اعما فشار آن شکل متیگیترد .بتراین مبنتا ،بایتد بته
چگونگی مواجهه گروههای یادشده با منافع ملتی و ستازو کارهتای متدنظر بترای تحقتق
اهداف مطلوب توجه کرد .با این وصف ،درچارجوب رویکردهای تحلیلتی کته در دهته-
های اخیرارائه شد ،گروههای ذینفوذ یا منف ت که با برخورداری از ماهیتهای گونتاگون
رفهای ،ماهبی و تی قومی در عرصههای متنوع جام ه و سیاستهای آن نق آفرینتی
میکنند ،در قالب وی گی انکارناپایر جوامع کثرتگرا و پویتای امتروز هویتت متییابنتد
تی اگر منافع و مطلوبیتهای آنان در ت ارض باعالیق نهادهای دولتی قرار گیرد.

جایگاآ تبی در ساختارایات

متحدآ رمری،ا

درچارچوب مبا د مطرحشده درباره چگونگی تاثیر البتی هتا برسیاستت ختارجی
کشورها ،دیدگاههای آمریکایی از جایگاهی خاص برخوردار استت .علتت اصتلی ایتن
مسأله به ساختار اجتماعی این کشور برمیگردد که بر پایه مهاجرت نهتاده شتده استت.
تکثر قومی و دینی خاستگاه اصلی البی است که مایت از منافع گتروه هتای ختود را
هدف اصلی خود عنوان میکنند .جایگاه این گتروه هتا ،بته موق یتت آنهتا در ستاختار
سیاسی و روند تصمیمگیری خارجی این دولت باز میگردد.
قبل از هر توضیح ،باید گفت گروه های منف ت ،بخت

م متو و عتادی نظتام-

سیاسی آمریکا را م رفی می کنند .این فرصتت مناستب و کارآمتد در برابتر متردم و
نهادهای گوناگون برخوردار از منافع مشترک قرار دارد که از رهگار آن ،زمینههتای
پیشبرد اهتداف مطلتوب را در صتحنههتای متنتوع سیاستت گتااری فتراهم آورنتد.
) (Rockweel,2001:35به این ترتیب ،زمینه های مست د و بالنده ظهور و توس ه
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گروههای ذی نفوذ در این جام ه را بایتد در وی گتی تکثرگرایانته و دموکراتیتک آن
جست وجو کرد.
این وی گی در ت امل و تلفیق با تاثیرهای اصل از سایر نظتامهتای فرعتی ستاختار
سیاسی این کشور ،ی نی نظامهای طبقهای ،نخبهگرایی و فردگرایی م نای واق ی مییابد.
در این باره تأکید شده است سیاست در آمریکتا ،سیاستت گروهتی استت و فرآینتد
دستیابی به مصالحه بین گروههای منف تی رقیب در قلب ایتن نظتام قترار دارد .در ایتن
ارتباط ،مفهوم البی و البیگری راباید ازنافتاترین مفتاهیمی دانستت کته نقت

و تتاثیر

گروههای همسود را در این جام ه به تصویر میکشد تا آنجا کته البتیهتا نته تنهتا بته
عنوان م رف و نماینده گروههای ذینفوذ در فرهنگ سیاستی و اجتمتاعی ایتن جام ته
جای خود را باز کردهاند ،بلکه شکلی کم و بی

نهادینه یافتهاند.

به این ترتیب ،مماشات فدرالیستها با دار و دستههای قتدرت طلتب ،هتیچگتاه بته
عنوان میان دفاع سازمان یافته ازمنافع اقتصادی و صنفی یا دموکراسی تلقی نشده استت.
کنقیب زاده)02: 0229 ،

ظ،ور و قدر یابی تبی ی،ود در ساختار ایات

متحدآ رمری،ا

مقوله البی به عنوان «اجتماع قانونی و مشروعی از منافع» در ساختار سیاسی آمریکتا
جایگاهی مهم و ت ریف شتده دارد .درواقتع ،برمبنتای وی گتی تکثرگرایانته ایتن نظتام
سیاسی ،اقلیتهای گوناگون ماهبی ،ن ادی و غیره همواره با فرصتتهتای کتم و بتی
مناسبی برای ضور ف ا درعرصه مشارکت سیاسی مواجه بودهاند .در این زمینه ،بایتد
به تجربه «مهاجرپایری» آمریکا نی توجه کرد که وجود البیهای کوبتایی -آمریکتایی و
یونانی -آمریکایی ،هلندی -آمریکایی دلیلی بتراین مدعاستت .درمیتان ایتن البتیهتای
قومی -ن ادی ،البی مدافع یهود و اسرائیل به طیفی گسترده از گروهای ذینفع کیهتودی
وغیریهودی) اشاره کرد که براستاآ برختورداری از هویتت قتانونی ،قتدرت اقتصتادی
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فراوان ،ارتباط گسترده سیاسی با شخصیتهای ذینفوذ تشکل فو ال اده ،سلطه رستانه
ای و غیره تأمین منافع جام ته یهتودی ،بته ویت ه دولتت یهتود کاسترائیل) را در ر آ
اولویتهای ملی و فراملی خوی

قرار دادهاند.

در طو دهههای گاشته بررسی علل و زمینههای توس ه قدرت و نفوذ این اقلیتت در
الیههای گوناگون تصمیمسازی خارجی آمریکا ،به وی ه در ارتباط با خاورمیانه ،از دغدغته
های مهم ملت و طیفی خاص از دولتمردان و اندیشهورزان این جام ه بتوده استت .ایتن
«گروه قومگرای ماهبی» که کمتر از  2درصد جم یت آمریکا را شامل میشود ،به عتاملی
نفوذگاار و پی برنده در وزه سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است.

توزیع جغرافیایی ی،ودیان رمری،ا
براساآ آخرین سرشماری کسا  ) 2000مرک آمار ایاالت متحده ت تداد یهودیتان
آمریکا در سا  0992میالدی  6میلیون و  80ه ار نفر ک  2/2درصتد از جم یتت 222
میلیونی آمریکا ) بوده که مرکت تجمتع ،توزیتع و استکان آنهتا بته ترتیتب در ایالتهتای
نیویورک ک  ) 0622000کالیفرنیا ک 962ه ار نفر ) فلوریدا ک 622ه ار نفر) نیوجرسی
ک862ه ارنفر ) پنسیلوانیا ک  222ه ار نفر ) و دیگر ایاالت  20گانه آمریکا است.
سیطره و نفوذ یهودیان درآمریکا مطابق با اصو  28گانه پروتکل و استترات ی مهتم
آنان موسوم به پروتکل ب رگان صهیون در عرصته هتای فرهنگتی ،سیاستی ،اقتصتادی،
نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده بحدی است که بجرات می توان ادعا نمود کته امتروزه
در آمریکا موسسه ،نهاد ،مرک و یا شرکت موفقی را نمی توان یافت که در دایره کنتتر ،
نفوذ یا ضورموثر یهودیان این کشور قرارنگرفته باشد.
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تنوع سازمان های ی،ودی
بطور کلی می توان سازمانهای یهودی دنیا را بر استاآ نتوع رابطته و دیتدگاه آنهتا
نسبت به رژیم صهیونیستی به  2دسته کلی تقسیم کرد:
 - 0سازمانهای یهودی صهیونیستی است کته بطتور کامتل از ایتن رژیتم مایتت
میکنند .مهمترین سازمانهای صهیونیستی درکشورهای مختلف ج و این دسته محسوب
می شوند .برای مثا آیپک ،انجمن ضد افتترا ،کنفتران

روستای ستازمان هتای عمتده

یهودیان آمریکا ،کنگره یهودیان امریکا ،کمیته یهودیان آمریکا ،سایمون وی نتتا و ...کته
م روف ترین سازمان های صهیونیستی آمریکا به شمار می روند.
 - 2سازمانهای یهودی است که مخالف صهیونیسم است .این ستازمانها ایجتاد یتک
دولت یهودی در سرزمین فلسطین پی

از ظهور ماشیح کمسیح ) را گنتاه شتمرده و بته

همین دلیل با موجودیت رژیم صهیونیستی مخالفند .ناتوری کارتا عمده تترین ستازمانی
است که رهبری این جریان را برعهده دارد .در الی که این سازمانها ،به یهتودی بتودن
خود افتخار می کنند اما با صهیونیسم مخالفند.
 - 2سازمانهایی هستند که می تتوان آنهتا را ستازمانهای صهیونیستتی منتقتد رژیتم
صهیونیستی نامید و در ادبیات سیاسی به آنها گروهها و سازمانهای صلح طلب نی گفتته
می شود .این سازمان ها بر این باورند که یهودیان شهروندان کشورهای می بان هستند و
منافع ملی این کشورها برای آنها اولویتت دارد بتوی ه در زمتانی کته بتا اهتداف رژیتم
صهیونیستی در ت ارض است.
این سازمانها ضمن به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و دفتاع از موجودیتت آن
نسبت به پاره ای از اقدامات این رژیم انتقاد متی کننتد .مخالفتت بتا گستتر

شتهرک

نشینی و دفاع از تشکیل یک دولت فلسطینی در کنار یهودی عمده ترین محور ف الیتت
این نوع سازمان هاست.
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سازمان های ن،یونیالتی منتقد
 - 7سازمان ی،ودیان مخالف اشغالگری
یکتتی از اولتتین ستتازمانهای منتقتتد رژیتتم صهیونیستتتی ،ستتازمان یهودیتتان مختتالف
اشغالگری) (Jewish Againast The Occupatinn = JATOاست .این ستازمان
در سا  2000و مدت کوتاهی پ

از شروع انتفاضه االقصی در شهر نیویورک تاسی

شد JATO .با ش ار اشغالگری در مرام ما نیست تداوم اشتغالگری کمنتاطق  ) 0962و
گستر

شهرک سازی را یک نوع ن اد پرستی می داند که علت اصلی بروز نتا امنتی در

منطقه است.
 - 2ندای دیگر ی،ود
صدای دیگر یهود درسا  2002در اعتراض به ادعای شورای نمایندگی ستازمانهای
یهودی فرانسه ک کریف ) ایجاد شد که خود را نماینده واق تی تمتامی یهودیتان فرانسته
می داند و مایت بی قید و شرط یهودیان این کشتور از رژیتم صهیونیستتی را موضتع
تمامی یهودیان فرانسه اعالم می کند.
 - 7نداهای مالتقل ی،ودی
صداهای مستقل یهودی ) (Independent Jewish Voices=IJVستا 2002
توسط ت دادی از اندیشمندان ،هنرمندان ،وکال و محققان برجسته انگلیسی تاسی
این سازمان با انتشار آگهی هایی در روزنامه های تایم و جوی
خود را اعالم کرد .در بیانیه تاسی

شتد.

کرونیکل ،موجودیتت

 IJVبه موارد مختلفی اشاره شده که برختی از آنهتا

عبارتند از :قو بشر مسئله ای جامع و اجتنتاب ناپتایر استت و بایتد در متورد همته
انسانها یکسان باشد .قوانین قو بشر باید در استراییل و اراضتی اشتغالی فلستطین و
سایر نقاط دنیا قابل اجرا باشد.
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1

جی استریت جریانی که هر چند خواهان بقای اسراییل است اما با نگرشتی متفتاوت
خود را رقیب قدرتمند البی های راستگرای یهودی در آمریکا می دانتد .کمیتته روابتط
عمومی آمریکا  -اسراییل کآیپک ) ،کمتیه یهودیان آمریکا ،انجمن روسای سازمان هتای
یهودی آمریکا و موسسه های دیگر نام هایی هستند که در یک چی مشترک اند مایت
از راستگرایان اسراییل به ویت ه ت ب لیکتود و استتفاده از نفتوذ سیاستی ،اقتصتادی و
اجتماعی خود برای تاثیر بتر مراکت تصتمیم گیتری آمریکتا در جهتت منتافع استراییل،
مجموعه سیاست هایی که رویکرد آن عمدتا در تضاد با مفاد قرارداد صلح اسلو اما باب
طبع تندروهای اسراییل است.
گروه های امی اسراییل که به البی اسراییل یا گروه های فشار امی استراییل نیت
شهره اند عالوه بر رسانه ها و مراکت تصتمیم گیتری در شتماری از مهتم تترین مراکت
تحقیقاتی و مطال اتی آمریکا چون آمریکن اینترپرای انستتیتو ،انستتیتو بروکینگت  ،مرکت
سیاست امنیتی ،انستیتو سیاست خارجی ،بنیاد هریتیج ،انستیتو هادسن و ...نی نفوذ کرده
اند و ضوری ت یین کننده در این مراک مطال اتی دارنتد .طتی  22ستا گاشتته البتی
راستگرای اسراییل در ایاالت متحده موفق بته توست ه جغرافیتای نفتوذ ختود در مراکت
ساآ شده است و شاید همین وض یت به آیپک قدرتمند ترین البی تامی استراییل
این اعتماد به نفت

را داده استت کته ختود را تنهتا موجته تترین ستخنگوی یهودیتان

آمریکایی بداند .چنین ادعایی اگر چه بترای راستتگرایان یهتودی در آمریکتا و استراییل
خوشایند است اما در سوی دیگر این ماجرا یهودیانی هستند که هر چند آنان نیت ختود
را امی موجودیت اسراییل می دانند اما آیپک را آیینته تمتام نمتای خواستته یهودیتان
نمیدانند و قصد هماوردی با آن را دارند.
1. street
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جی استریت نام نهادی است که مایت از اسراییل را نه در اردوگاه محافظه کتاران
بلکه در میان لیبرا ها می بیند که مایت از اسراییل را چی ی جدا از مایت بتی قیتد
و شرط از ا اب تندرو اکم در اسراییل می داند و به این ترتیب سازمانی کته اکنتون
رقیب لیبرا و هوادار صلح ،در برابر آیپک محافظه کار پا به میدانی می گاارد که در آن
البی های اسراییلی هر چند در عنوان مایت از استراییل همداستتان انتد امتا در مقیتد
بودن یا نبودن این مایت یا مصادیق آن دچار اختالف اند.

جی استریت و مطالبا

متفاو

هر چند در نقشه شهرهای آمریکا نام خیابان ها به طور کامل ذکتر نمتی شتود و بته
ذکر نام او آنها اکتفا می شود و به این ترتیب نام شماری چند از خیابتان هتایی کته بتا
رف جی شروع می شوند را می توان جی استتریت دانستت .امتا در نقشته شتهرهای
آمریکا خیابانی با نام مستقل جی وجود ندارد به همین دلیل برخی علت نامگااری ایتن
البی جدید به این عنوان را از آن رو می دانند که  jدر زبان انگلیسی مختصتر نتام یهتود
است و بنیانگااران سازمان مدعی اند که آنها صدای ناشنیده سیاست خارجی آمریکا بته
وی ه در خاورمیانه هستند.
اما اگر این ادعای اسحا لوریا سخنگوی سازمان جی استریت درست باشد که ایتن
سازمان بازوی سیاسی جنب

امی استراییل و صتلح و بته دنبتا دعتوت دولتمتردان

امریکایی به پایان دادن مسالمت آمی و دیپلماتیک ن اع اعتراب  -استراییل استت شتاید
بتوان این چنین از نام این سازمان رم گشایی کرد که جی استریت اشاره کنایته آمیت ی
است به ضرورت نامگااری خیابانی در نقشه های در نظر گرفته شده برای ل خیابتانهتای
یکطرفه ،صرفا دغدغه تامین خواست تندروهای مختالف صتلح در استراییل را نتدارد و
اکنون با دو سوا بحد بر انگی رویکرد کنونی دولت اسراییل و البی آیپک را به چال
گرفته است .از نظر جی استریت اکنون وقت آن رسیده است ،به این پرس

پاست داده
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شود که آیا اسراییل می تواند به عنوان یک دولت یهودی روابطی مسالمت آمی و عادی
با همسایگان خود داشته باشد یا آنکه می خواهد به شکل نامشتروع بته اشتغا اراضتی
ادامه دهد.
به سیاست های دولت اوباما برای ل بحران فلسطینی  -اسراییلی دهن کجی کند و
در ان وای ساخته خود گرفتار بماند؟ پاس از نظر این سازمان بسیار روشتن استت ،او
دو دولت اسراییلی و فلستطینی بتا پایتختت مشتترک

آنکه دولت آمریکا باید از تاسی

قدآ غربی و شرقی مایت و در این راستا فشار الزم را بر دولت نتانیاهو وارد کند نته
آنکه همچون البی آیپک خود را مل م به مایت بی قید و شترط از تنتدروهای دولتت
اسراییل بداند ،دوم اینکه دولت مستقل فلسطینی باید هتر چته زودتتر تشتکیل شتود و
اسراییل به مرزهای قبل از  0962بازگردد و این نکته روشن شتود کته مخالفتت یتک
یهودی با سیاست های افراطی دولت اسراییل نمی تواند به زیر سوا بتردن او و اتهتام
خیانت به اسراییل منتهی شود و سوم اینکه ماآ نی به عنوان یک مهتره کلیتدی و بتا
میانجی گری بین المللی باید به عنوان طرف گفت و گو به رسمیت شناخته شود.
موفقیت های جی استریت:
با اینکه چند سالی از تاسی

جی استریت نگاشتته امتا ایتن ستازمان متدعی استت

عالوه بر آنکه گفتمان مایت از اسراییل بدون مایت از تندروهای استراییل را تتی
در میان مقامات کاخ سفید جا انداخته است،موفق به افت ای

هتواداران ختود و جتاب

کمک های فراوانی نی شده است.
روزنامه واشنگتن پست نی در این باره می گوید :گروهی که یهودیان لیبرا به امیتد
جمع آوری  20ه ار دالر برای نام دهای کنگره تاسی

کردند ،اکنون موفق شتده 600

ه ار دالر برای ده ها دموکرات و جمهوریخواه جمع آوری کنتد و بنیانگتااران ستازمان
ادعا می کنند از  80نام د مورد مایت سازمان  22نام د در انتخابات پیروز شتده انتد.
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جی استریت با انجام نظر سنجی های دقیق نشان داده است که چگونه محبوبیتت اوبامتا
در میان یهودیان آمریکا اف ای

 02درصدی داشته است زیرا بیشتر یهودیان آمریکتا بتا

شهرک سازی مخالف اند و از نق

پررنگ تر آمریکا در طرح صلح عربتی  -استراییلی

مایت می کنند و این برخالف رویکرد آیپک و هم پیمانان محافظه کار آن است.
بنابراین برآورد ،بیشتر یهودیان از انتقتاد علنتی اوبامتا از دولتت استراییل بته ختاطر
کارشکنی در روند صلح نی

مایت می کنند و باز بنابر نظر سنجی ها ،مشتخص شتده

است اسراییل مهم ترین مساله یهودیان نیست بلکه از نظر یهودیان مشتارکت کننتده در
نظر سنجی ها ،مسائل مربوط به اسراییل در اولویت قرار دارد.
جرمی بن عامی 1موس

سازمان جی استریت طی مصا به ای با نیویورک تایم بته

صرا ت می گوید :یهودیان از اینکه دولت اسراییل از آنان بپرسد با ما هستید یا علیه ما
؟ متنفرند و بیشتر یهودیان آمریکایی خواستار تشکیل دولت مستتقل فلستطینی در کنتار
دولت اسراییل هستند و میان سازوکارهایی که برآورده کننده نیاز دولت اسراییل است و
سازوکارهایی که برآورده کننده نیازهای یهودیان آمریکایی است تفاوت قائل هستند .بن
عامی در این مصا به از اف ای
سنتی نگر

آن دسته از امیان اسراییل خبر داد که مخالف رویکرد

به سیاست های استراییل هستتند و م تقدنتد بترای عالقمنتدی بته بقتای

اسراییل ،ضرورتا نباید بنده سیاست هتای دولتت استراییل بتود ،بتاوری کته بته عقیتده
موسسان جی استریت ،موفقیتی ب رگ در راه پایان دادن به تکتتازی البتی هتایی چتون
آیپک است.
نیویورک تایم طی تحلیلی در مورد دالیل موفقیت جی استریت متی نویستد :جتی
استریت توانسته است ،ضمن اتخاذ موضع امی اسراییل ،موض ی تامی صتلح را نیت
در آن وا د اتخاذ کند و این همان چی ی است که بتا سیاستت هتای اوبامتا ستازگاری
1. Jeremy Ben-Ami

جی استریت تبی نوظ،ور در ایات

متحدآ رمری،ا

66

داشته و برای یهودیان آمریکایی توجیهی منطقی دارد.
زمانی که جوبایدن م اون رئی

جمهوری آمریکا به اسراییل رفته بودتا پیتام ستن

نیت دولت اوباما را به اسراییلی ها ابالغ کنتد ،استراییل بتا اعتالم اینکته مجتمتع هتای
مسکونی یهودی نشین و ه اران وا د مسکونی را در بخ
خواهد کرد ،در واقع تال

های اوباما برای صلح را به چال

عربی  -قدآ شرقی ایجاد
گرفت تا جایی که بایتدن

این اقدام را اهانتی غیر قابل تحمل دانست.
هر چند این مساله که اسراییل در قبا خواست آمریکا مبنی بر توقف شهرک ستازی هتا
مقاومت کند ،مساله جدیدی نیست اما نکته بی ستابقه در ایتن متاجرا آن بتود کته ایتن بتار
مقامات آمریکایی شاید به دلیل توس ه نفوذ جی استریت زمینته را فتراهم دیدنتد کته خشتم
خود را در قبا اقدام غیر مسووالنه اسراییل ابراز کنند ،تحلیلی که درست هم از آب در آمتد
زیرا ساعاتی پ

از اینکه اسراییل از قصد خود مبنی بر ساخت شهرک هتای یهتودی نشتین

جدید پرده برداشت ،جی استریت به عنتوان گتروه فشتار و در عتین تا تشتکلی تامی
اسراییل و صلح ،بیانه ای را با امضای  02تن از شهروندان یهتودی آمریکتا در ستایت ختود
منتشر کرد و سیاست های اوباما را در قبا مساله فلسطینی  -اسراییلی مورد تایید قرار داد.
عامی اسپیتلنیک مسوو امور رسانه ای جی استریت ،در ایتن بتاره گفتته استت :متا
خواستار تض یف اسراییل نیستیم اما بخ

عمتده از یهودیتان آمریکتا ،در عتین عالقته

مندی به بقای اسراییل ،خواستار صلح و امی میانه روی هستند و متا هتم زمینته بیتان
دیدگاه های آنان را فراهم می کنیم .برخی تحلیلگران م تقدند درست است نفتوذ البتی
لیبرا های جی استریت به اندازه راستگرایان آیپک نیست امتا ایتن ستازمان اکنتون بته
عنوان یک رقیب جدی ،وارد منظومه البی های یهودی شده است.
ماموریت جی استریت را می توان به دو بخ

تقسیم می شود:

 )0مایت از رهبری دیپلماتیک و مبرم آمریکایی ها به منظور دستیابی بته راه تل
دو ایالتی و منطقه ای پهناور و صلحی فراگیردر بحران خاورمیانه
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 )2تضمین مااکرات خارجی در مورد اسرائیل و خاورمیانه در سیاست های ملتی و
انجمن یهودی های آمریکایی
جی استریت نشان دهنده آمریکایی هایی است که اصوال یهتودی انتد و نته انحصتارا،که
اسرائیل وخواسته آنها مبنی بر امنیت وطن یهتودی هتا مایتت متی کنتد .از ستوی دیگتر
فلسطینی ها هم در قسمت مربوط به خود از ایتن دو کشتور دارای اقتتدار باشتند و هتر دو
استرائیل و

گروه در صلح و امنیت با هم زندگی کننتد .آنهتا م تقدنتد کته پایتان کشتمک
فلسطین بهترین سود را برای اسرائیل،آمریکا ،فلسطین و منطقه دارد.

جی استریت راه ل های دیپلماتیک دیگری را هم عالوه بر راه تل هتای نظتامی
مایت می کنند.از جمله ایران ،راههای چندجانبه برای تحلیل کشتمک
طیف زیادی از کشورها و امیان زمانی که کشمک

و گفتگتو بتا

به او خود می رسد.

جی استریت به شکل موثری از فرآیندهای سیاسی در کنگره ها ،در رستانه هتا و در
اجتماعات یهودی مایت می کند تا تضتمین کننتد کته صتا ب منصتبان اجتمتاعی و
رهبران اجتماعات آشکارا متوجه پهنتا و عمتق مایتت دیتدگاه هتای متا در سیاستت
خاورمیانه در میان رای دهندگان و مایت کنندگان در ایالت خودشان بشوند.

بنیانگذاران و اعضا
بنیانگاار اصلی جی استریت ،جرمی بن عامی ،1پیشرو در سیاست بومی و مشاور در
زمان وزارت کلینتون است .بن عامی روابط بستیار ن دیکتی بتا مقامتات استراییل دارد.
اجداد او از جمله بنیان گااران تل آویو بودند ،پدر و مادر وی متولد استراییل هستتند و
خود

نی مدتی در اسراییل زندگی کرده است.

او سالهای بسیاری با گروه های صلح یهودی همکاری داشته است از جملته ،مرکت
1. Jeremy Ben-Ami

جی استریت تبی نوظ،ور در ایات
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صلح خاورمیانته 1و  .Geneva Initiative-North Americaوی کته هتم اکنتون
مدیر اجرایی این سازمان است همراه  99تن از مقامتات استبق آمریکتا اعتم از ف تاالن
یهودی و شخصیتهای علمی ،البی جی استریت را با دستور کار امی استراییل ،تامی
صلح است تشکیل داد.

دیگر اعضای م،ی جی استریت عبارتند از:
اولین مایت ارگان جی استریت توسط شخص ثروتمندی به نام جور سوروآ

2

انجام شد.
دانیل لوی ککه از افراد بلند پایته استرائیلی بتوده و زمینته ستاز طترح ایجتاد ژنتو)،
دبرادلی ،مارسیا فریدمن ،کمحقق سیاستت ختارجی دموکراتیتک خاورمیانه)شتلومو بتن
عامی ،ساموئل لوئی

کسفیر سابق آمریکا در استرائیل) ،لیتنکن چتافی کستناتور پیشتین

آمریکا) ،از موفقیت های اخیر این ارگان،وزیر اخیر اوباما با نام هانارزنتا  ،عضو کنسو
مایت از جی استریت و جی استریت پک بوده و رئی

اداره کنتر و نبرد ضد ستامی

ستی ی.
عالوه بر این جی استریت دارای یک شورای مشورتی گستترده استت کته بتی

از

یک صد نفر از کارشناسان ،نویسندگان ،اساتید دانشگاه ،سفرا و نمایندگان ستابق کنگتره
و دیگر و مقامات سابق سیاسی عضوآن است.
برخی از این افراد عبارتند از مارک آبرام  ،اریک آلتترمن ،استتیوارت اپلبتام ،برنتارد
آویشای ،دیوید ویتا  ،دانیا اویو ،خاخام اندی باچمن ،دیوید بتالتیمور ،جتودت برنتت،
خاخام لئونارد بیرمن ،دیوید بیرنبائوم کنت باب.
پ

از تاسی

جی استریت دهها تتن از مقامتات استراییلی بتا ارستا نامته ای بته ایتن
1. The Center for Middle East Peace
2. George Soros
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سازمان مایت خود را از آن اعالم کردند .برخی از این افتراد عبارتنتد از :آوراهتام بتورگ،
یوسی آلفر ،شلومو بروم ،تامر هرمان ،آموآ الپیدوت ،ایالن پاز ،دالیا رابین ،کاد رعنون و...

کنفرانس ساتنه جی استریت
در دود  20سازمان یهودی چپ گرا در کنفران

سازمان یافته البی جی استتریت

شرکت کردند ،که در واشنگتن برگ ار شد.البی جی استریت یتک البتی جدیتد یهتودی
ب نوان یک گروه فشار در آمریکا و مدافع سیاستهای آمریکا در خاورمیانه استت کته بتا
آیپک رقابت دارد .میشل اورن سفیر اسراییل در ایاالت متحتده امریکتا دعتوت بته ایتن
کنفران

را نپایرفت و اظهار کرد که ایتن ستازمانها بتا گرایشتهای افراطتی ،استترات ی

اسراییل را تض یف می کنند و این رژیم را به خطر خواهند انداخت.
شیمون پرز رئی

جمهور اسراییل به سازمان های یهودی چپ گترا کته در ایتاالت

متحده گرد هم آمده اند ،نامه ای ارسا کرد .پرز خطاب بته البتی جتی استتریت ،البتی
جدید یهود و رقیب سازمان آیپک ،پ
این کنفران

از ادای ا ترام اعالم کرد :دولت اسراییل رستما

را تحریم می کند و خواستار پایان دادن به آن استت .در ایتن میتان ستفیر

اسراییل در ایاالت متحده آمریکا از شرکت در این کنفران

امتناع کرد.

یکی از سخنگویان سفارت اسراییل به جروزالیم پست گفت :سفارتخانه ایتن رژیتم
در واشنگتن نگرانیهای خود را در مورد برخی از سیاستهای جی استتریت اعتالم کترده
است چرا که برخی از سیاستهای این سازمان به منافع اسراییل لطمه می زند.
جی استریت که خود را طرفدار استراییل و صتلح متی دانتد از مایکتل اورن ستفیر
اسراییل در واشنگتن دعوت کرده است تا در اولین کنفران
این کنفران

ستاالنه آن ستخنرانی کنتد.

قرار است در اواخر ماه اکتبر برگ ار شود .به رغم وجود برختی از شتواهد

اولیه مبنی بر تمایل سفارت اسراییل برای ت امل و همکاری با جی استتریت ،امتا ستفیر
این رژیم تاکنون با جرمی بن عامی مدیر اجرایی این ستازمان دیتدار نکترده و موافقتت

جی استریت تبی نوظ،ور در ایات

خود را با شرکت در کنفران
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ساالنه آن اعالم نکرده است .بنا به گفته یونی پلد سفارت

اسراییل نظرات خود در مورد روند صلح و همچنتین بهتترین راههتای تضتمین امنیتت
اسراییل را به جی استریت منتقل کرده است .همچنین گفت :پیام ما برای آنها این استت
که اگر چه ما ضرورت وجود فضای آزاد بترای گفتگتو دربتاره موضتوعات مختلتف را
قبو داریم اما از طرف دیگر باید نگرانیهای خود در مورد سیاستهایی را کته متی توانتد
به منافع اسراییل لطمه ب ند نی به طور شفاف و صریح بیان کنیم.
جی استریت تا کنون مواضع مختلفی اتخاد کرده که با منافع دولت اسراییل در تضاد
بوده است .بطور مثا این سازمان از اعما سریع تحریم های بیشتر بر ضتد ایتران -بته
رغم موافقتت و تشتویق استراییل  -مخالفتت کترده استت .در ضتمن ایتن ستازمان از
درخواست اوباما برای توقف کامل شهرک سازی ها نی

مایت کرده است.

جی استریت همچنین از سوی برخی محافل یهتودی امریکتایی و استراییلی نیت بته
خاطر مله با سایر گروههای یهودی مورد انتقاد واقع شده استت .در عتین تا ایتن
بته تتداوم یتات و

سازمان بر این نکته تاکید دارد که امی اسراییل است و مواض
بقاء این دولت یهودی کمک خواهد کرد.

امی اسپیتاملیک سخنگوی جی استریت می گوید :جای هیچ ت جبی نیست که متا بتا
برخی از سیاستهای دولت اسراییل مخالف باشیم .صحبت اصلی ما این استت کته متا از
دولت اسراییل و آینده آن به عنوان یک دمکراسی مایت می کنیم.
دلیل تشکیل جی استریت نی گفتگو پیرامون آراء و نظرات مختلف است .متا هنتوز
هم امید داریم اورن در راستای پیشبرد این گفتگو ها در کنفران

ساالنه ما شرکت کند.

بنا به گفته اسپیتانلیک در تدود  0000ف تا استراییلی در ایتن کنفتران

شترکت

خواهند کرد .عالوه بر این  060عضو کنگره نی برای ضور در جشن کنفران

اعتالم

آمادگی کرده اند.
جی استریت با برگ اری کنفران

ساالنه ،تشکیل کمیته اقدام سیاسی ضور جتدی
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در دانشگاهها و افتتاح دفاتر تخصصی در صدد مطرح ساختن خود بته عنتوان ستازمانی
تاثیر گاار در میان گروههای یهودی آمریکایی است .اگر چه برخی از افتراد و گروههتا
از تشکیل این سازمان استقبا کرده اند اما برختی از سیاستتهای آن نیت بتا انتقتاداتی از
سوی جام ه یهودیان آمریکا مواجه شده است.

رابطه جی استریت با ری
جی استریت به عنوان یک کمیته اقدام سیاسیف الیت خود را آغاز کرده استت و ایتن اولتین
تفاوت جی استریت با آیپک است .پک به طور کلی به گروههای خصوصتی بتدون توجته بته
ت داد آنها اطال می شود که برای پیروزی کاندیتداهای متورد نظتر در انتخابتات یتا شکستت
مخالفان با تصویب قوانینی در جهت اهداف خود سازماندهی شدهاند.
اظهارات بن عامی هنگام تاسیسی جی استریت ،از یک طرف اهداف تاستی

ایتن ستازمان

را مشخص می کند و از طرف دیگر می توان رابطه آن را با آیپک نی تشخیص داد.
وی می گوید :مدتهای طوالنی است کته امیتان استراییل بلنتد تترین فریتاد هتا را
خطاب به راستگرایان افراطی سر داده اند ،واژه امی اسراییل مل به دست کسانی شتده
است که فکر می کنند اکثریت امریکایی ها اعتم از یهتودی و غیتر یهتودی نیت چته در
جنگ عرا  ،چه در نواختن شیپور جنگ با ایران ،یا سنگ انتداختن در راه خاتمته دادن
به اختالفات اسراییل  -فلسطین ،دیدگاههای آنها را دارند .در واقع آیپک است که ختود
را نماینده همه یهودیان آمریکا م رفی می کند.
به اعتراف هاآرتص ،جی استریت باهدف تقویت عقایتد یهودیتان چپگترا در مقابتل
آیپک راستگرا ایجاد شده است .هاآرتص با اشاره به نظر سنجی جی استریت کته در آن
 26درصد یهودیان آمریکا خواستار مااکره تی با بدترین دشتمنان استراییل هستتند و
 29درصد آنها نی

امی تخلیه اراضی مت لتق بته فلستطینیان کسترزمین هتای اشتغالی

 ) 0962است و ایتن بیتانگر نظتر بخت

عظیمتی از یهودیتان آمریکاستت کته اغلتب

جی استریت تبی نوظ،ور در ایات

صدایشان به گو
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نمی رسد و یا به نوعی رسانده نمی شود آن هم به این دلیل که اینها

گروه کوچکی از یهودیان بی ار از خود و یا بیت ار از استراییل هستتند .امتا نظتر ستنجی
ماکور نشان داد که تمامی اینها بی اساآ است و بن عامی م تقد است که دستتیابی بته
یک راه ل پایدار برای ل منازعه استراییل بتا همستایگان آن در دستتور کتار آیپتک
نیست و به همین دلیل ایجاد سازمان جی استریت ضروری بود.
به اعتقاد وی با تسلط دیدگاه آیپک بر سیاستمداران آمریکا ،داقل تا  02سا آینده شاهد یک
کنفران

موفق نخواهیم بود .بن آمی این موضوع را به ضرر منافع آمریکا و اسراییل می داند.

جی استریت با هدف دستیابی به یک راه ل پایدار در منازعه خاورمیانته وارد عرصته
سیاسی آمریکا شده و با مایت از کاندیداهای کنگره ،تتال

متی کنتد قتوانینی در نهتاد

قانونگااری آمریکا تصویب شود تا در رسیدن به اهداف ماکور این سازمان را کمک کند.
به همین دلیل در جریان انتخابات کنگره در سا  ،2002جی استتریت  220هت ار
دالر برای مایت از  80کاندیدا ه ینه کرد ،این در الی است که نورپک 1و واشتنگتن
پک 2جم ا  800ه ار دالر به کاندیداها اعانه دادند.
با توجه به اینکه آیپک با گروههای با نفوذی در آمریکتا ،همکتاری دارد .بته همتین
دلیل اتهامات فراوانی متوجه جی استریت شده و تی آن را یک سازمان ضد استراییلی
م رفی کرده اند .جی استریت در بدو پیدای

اعالم کرده بود :بترای متدتها راستتگرایان

افراطتتی ،جمهوریخواهتتان ،نئومحافظتته کتتار و صهیونیستتت هتتای مستتیحی ،ختتود را
سخنگویان و تنها صدای یهودیان م رفی کرده بود اما جتی استتریت متی خواهتد ایتن
نگر

را تغییر دهد و تنها البی است که م تقد است امنیت استراییل بتا تغییتر سیاستت

آمریکا در خاورمیانه و بتاز شتدن بتاب متااکره تتی بتا گروههتایی ماننتد متاآ و
کشورهایی مانند ایران تامین می شود.
1. NORPAC
2. Washingtonpac
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نتیجه گیری
با مطال ه و بررسی های انجام شده می توان گفت البی صهیونیسم در ایاالت متحده
آمریکا یکی از البی های پر نفوذ و موثر در دستگاه هیئت اکمته استت و یهودیتان در
آمر یکا دیگر اقلیت نیستند بلکه بخشی از اکثریت هستتند و اکنتون در جام ته آمریکتا
پایرفته شده و توانایی دستیابی و پیشرفت دارند .ایتن بررستی نشتان داد کته یهودیتان
ایاالت متحده از دوران ب د از جنگ جهانی دوم در آمریکا به شکل متنظم و تشتکیالتی
و با استفاده از پتانسیل های اکتسابی چون وی گی انسجام ،سازماندهی و ستطح نخبگتی
که وام گرفته از عملکرد و ف الیت ایشان بوده ،خاستگاه البی یهودیان با اعمتا نفتوذ و
تخصیص منابع مادی و م نوی الزم ،خاستگاه رسانه ای که به عنتوان بتازوی قدرتمنتد
اقناع افکار عمومی در آمریکا و خاستگاه قدرت یهودیان در ضتور در قتوای مقننته و
مجریه به قدرت موثر در آمریکا دست یافتند .
خصوصیات جام ه یهودی که اکی از اتحاد و همتدلی و مایتت از همتدیگر بتود،
استرات یک بودن مایت آمریکا از اسراییل که البته در دوران نیکسون مفهوم جدیتدی بته
خود گرفت .دسترسی آن به منابع قدرت که در توزه هتای سیاستت ،اقتصتاد ،رستانه و
فرهنگ پراکنده بود ،وجود افتراد و بروکراستی الیتق و کارآمتد و مشتارکت سیاستی 90
درصتدی جام ته یهتودی در انتخابتات،از عوامتل تقویتت کننتده و قتدرت بخت

البتتی

صهیونیسم در ایاالت متحده است .هرچند کته راهبتردی بتودن منتافع استراییل و ایتاالت
متحده مهم ترین عامل در اثر بخشی توصیه های البی در ایاالت متحده به شمار می رود.
این ت لق استرات یک با ظهور دولت های کندی و جانستون و تصتدی پستت هتای
ساآ توسط یهودیان کم کم زمینه پیدا کرد تا آنجا که در دوران نیکسون از این ت لتق
به عنوان سرمایه استرات یک یاد شد .لاا البی صهیونیست ب د از این دوره است کته بته
سرعت رشد می کند و به عنتوان عامتل تتاثیر گتاار در صتحنه سیاستی ،اقتصتادی و...
ایاالت متحده مطرح می شود.
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شایان ذکر است ایاالت متحده آمریکا به صورت رسمی ف الیت گروه های ذی نفوذ
کالبی ) را پایرفته است در این کشور گروه های فشار مت ددی وجود دارند که اهتداف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،خارجی ،هنری و ...را دنبا می کنند .این گروهها
خواسته های گروهی خود را به سیاستمداران منتقل کرده و خواستار لحاظ شتدن آن در
تصمیم گیری های رسمی و سیاسی هستند .البته این گروه ها براساآ قانون آمریکا باید
به ثبت هم برسند و کامال قانونی باشند .تتی کاندیتداهای ریاستت جمهتوری آمریکتا
پی

از برگ اری انتخابات به دیدار چنین گروه هایی می روند و س ی می کنند بتا دادن

وعده هایی مبنی بر تحقق خواسته هایشان نظر مساعد آنان را بترای گترفتن رای جلتب
کنند .البته باید یادآور شد که این دسته با موجودیت رژیم صهیونیستی مخالف نیستند و
به همین دلیل برخی ها تشکیل این سازمانها را ربه ای از سوی صهیونیسم بین الملتل
برای مایت از رژیم صهیونستی تفسیر می کنند.
به هر تا در متو جدیتدی کته طتی ستالهای اخیتر بترای تشتکیل ستازمانهای
صهیونیستی منتقد رژیم صهیونیستی ایجاد شد ،البی جی استریت در آمریکا از د البتی
ب رگ آیپک به وجود آمده است .پیدای

این سازمان را می توان به نوعی در تحتوالت

سالهای اخیر آمریکا ریشه یابی کرد.
تحوالتی که درباره پیامدهای منفی مایت بی قید و شرط امریکا از استراییل بترای
منافع ملی امریکا به دنبا آورده است در موارد زیر خالصه می شود:
 اختالفات یا تفاوت منافع بخشی از یهودیان آمریکا با اسراییل که اساسا نوع نگتاهو عملکرد اسراییل را مناسب منافع آمریکا و استراییل نمتی دانستتند و عمتال تفکراتتی
لیبرا و مسالمت آمی تر نسبت به تفکرات داخل اسراییل داشتند.
 فشار افکار عمومی ناشی از رفتارهای ضد انسانی و ضد بشری دولت اکم استراییل دربرخورد با فلسطینیان که هرچه بیشتر صدای سازمان های قو بشر و وجدان بیدار بشتری را
به درد آورده بود و بی

از پی

رژیم صهیونیستی را من وی و منفور می ساخت.
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 شکستتت استتراییل در جنتتگ  22روزه ،شکستتت استتراییل در جنتتگ  22روزه،گ ار

گلدستون ،محاصره غ ه ،مله به کشتتی آزادی و منت وی شتدن بتی

از تد

اسراییل در محافل بین المللی ،بحران مشروعیت و هویت اسراییل.
 تغییر نگاه دولت مردان آمریکایی با روی کار آمدن اوبامتا بتا شت ار تغییتر و تلبحران خاورمیانه کاسراییل – فلسطین ) و مطرح ساختن طترح دو دولتت کاستراییلی –
فلسطینی ) برای پایان دادن به بحران خاورمیانه از جمله عواملی بودند که ستبب ایجتاد
تحو درالبی های مخالف و لیبرا یهودی در آمریکا و اروپا گشت.
 ظهور البی جی کا  1در اروپا با همان منطق جی استریت و پیوستن دود چهتاره ار یهودی سرشناآ به آن شاخص دیگری بر این تحو است.
 مواضع دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو مطابق با دیدگاه آیپک و سایر ستازمانهایصهیونیستی راستگرا در امریکاست .این در الی است که دولت باراک اوبامتا بتا چنتین
دیدگاهی موافق نیست و علت عدم ضور نخست وزیتر استراییل در کنفتراآ ستاالنه
آیپک که در آن مقامات ارشد امریکایی از تشتکیل دو دولتت صتحبت متی کردنتد ،بته
همین موضوع بر می گردد .جرمی بن عامی دربتاره نتانیتاهو متی گویتد :وی راهت

را

تغییر نمی دهد و ممکن است در ظاهر برای جلب نظتر مقامتات آمریکتا از تشتکیل دو
دولت مایت کند ولی راهی که او می رود نه به سود امریکا و نه اسراییل است ،به هر
ا تشکیل جی استریت متاثر از شرایط داخلی امریکا و نی اقدامات رژیم صهیونیستی
طی سالهای اخیر است و این سازمان با توجه به بستر نسبتا مساعد در امریکتا در آینتده
ن دیک گامهایی برای رسیدن به اهداف خود بر می دارد.

1. J- call
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متحدآ رمری،ا
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منابع
 -اسالمی ،محسن ،ک .)0228تبی ن،یونیالی در ایات

متحدآ ،نشر فقاهت.

 -امجد ،محمد ،ک .)0226سیاست و ح،ومت در ایات

متحدآ ،انتشارات سمت.

 ا مدی لفورکی ،به اد ،ک .)0222تبی و تبی گری در رمری،ا ،موسسه فرهنگتیابرار م اصر.
 ا مدی ،کورو  ،ک .)0220قدرراهبرد،

ی،ود در امری،ـا از اسـطورآ تـا واق یـت،

.22

 پل فینتدلی ،ک .)0222رن،ا بی پردآ سـخن مـی گوینـد ،ترجمته یتدر ستهیلیاصفهانی ،نشر قوم .
 -جال عنایه ،محمد ،ک .)0226قدر

ی،ودیان در رمری،ـا ،ترجمته محمتد رضتا

بلوردی ،موسسه اندیشه سازان نور.
 -طباطبایی ،سید علی ،ک .)0222خاستگاآ های قدر

ی،ودیان رمری،ـا ،در کتتاب

آمریکا ،وی ه رابطه آمریکا و اسراییل ،تهران ،موسسه ابرار م اصر تهران.
 کولومبی  ،تئودور و جیم وولف ،ک .)0222تصمیی گیری در سیاست خـارجیدر نظریه روابط بین الملل ،ترجمه و ید ب رگی ،تهران.
 -استیری ،جان ،ک" .)0220نق

گروه های فشار در شکل گیری سیاست ختارجی

امریکا در خاورمیانه" ،ترجمه جت رسولی ،فصلنامه مطال ـا

منطقـه ای ،استراییل

شناسی – آمریکا شناسی ،جلد نهم.
 "گروه فشار یهودی در آمریکا" ،فصلنامه خاورمیانه ،سا دوم ،شماره ،2 نقیب زاده ،ا مد"،آفت های پنهان نظام دموکراسی :گروه های ذی نفتوذ" ،ماهنامـهاطالعا

سیاسی -اقتصادیه سا چهارم ،شماره .0229 ،22
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