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  چکیده
جانبه و همسویی مطلق هاي گذشته بر حمایت همهآمریکا در دهه ي سیاست خارجی ایاالت متحده

- این حمایت همه. الملل استوار بوده استي خاورمیانه و در سطح نظام بینبـا منافع اسرائیل در منطقه
. هایی را نیز براي این کشور در پی داشته استه بر منافعی که براي ایاالت متحده داشته هزینهجانبه عالو

افراد تصمیم ) Rational Decision Theory(گیري عقالیی ي تصمیمجا که بر مبناي نظریهاز آن
رین تصمیم کنند و بهتمیهاي منطقی و عقالیی هستند، سود و زیان احتمالی هر عمل را محاسبهگیرنده

گیري گزینند، این مقاله بر آن است تا با استفاده از مدل تصمیمرا با استفاده از عقل و منطق خود بر می
 ي به این سؤال پاسخ دهد که حمایت ایاالت متحده) Cost-Benefit Analysis(منفعت  -تحلیل هزینه

هاي این تحقیق بر اساس یافته. استهایی براي این کشور داشته آمریکا از اسرائیل چه منافع و هزینه
هاي ي آمریکا با جهان اسالم، هزینههاي سالیانه، مخدوش شدن رابطههاي مالی ناشی از کمکهزینه

هاي اند نظیر جنگي تأمین امنیت اسراییل آغاز شدههاي متعدد در خاورمیانه، که به بهانهمرتبط با جنگ
ي عراق و افزایش احساسات ضد آمریکایی در جهان در زمره روزه لبنان و غزه و نیز اشغال 22و  33

ي اسرائیل و البی صهیونیستی جانبه جلب و تضمین حمایت همه. رودشمار میههاي این حمایت بهزینه
  .باشدهاي حمایت آمریکا از اسرائیل میي مهمترین منفعتاز دولت آمریکا در زمره
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  مقدمه
الملل، نقش بسیار مهمی را در ي آمریکا به عنوان قدرت برتر در نظام بینایاالت متحده

ي جا که به تحوالت منطقهتا آن. کندالملل ایفا میدهی به روند تحوالت در نظام بینجهت
ي آمریکا در شود، سیاست خارجی ایاالت متحدهي گذشته مربوط میش دههخاورمیانه در ش

ي خاورمیانه و در جانبه و همسویی مطلق بـا منافع اسرائیل در منطقهي اول بر حمایت همهدرجه
با توجه به تقابل استراتژیک و عقیدتی جمهوري اسـالمی . الملل بوده و هستسطح نظام بین

ئیل در منطقه، حمایت ایاالت متحده از اسرائیل در خاورمیانه، به عنوان یک ایـران با منافع اسرا
ها و منافع تهدید براي جمهوري اسالمی ایران مطرح است و بر این اساس، شناخت هزینه

ري اسالمی ایران ضروري به نظر جانبه از اسرائیل براي جمهوآمریکا در این حمایت همه
ها و منافع متصور براي بینانه از دامنه و عمق هزینهآورد واقع چرا که بر مبناي یک بر. رسدمی

ها و منافع و سپس میزان آمادگی آمریکا و با ارزیابی میزان درك و تعریف  آمریکا از این هزینه
هاي کالن و تواند سیاستهاست که جمهوري اسالمی ایران میو تعهد آمریکا نسبت به آن

  .ییل طراحی و تنظیم نمایددرازمدت خود را در قبال اسرا
-Cost(منفعت  - گیري عقالیی استفاده از مدل تحلیل هزینهي تصمیمبر مبناي نظریه

Benefit Analysis  (از . شودهاي کالن سیاسی محسوب میگیريامروزه امري رایج در تصمیم
به کنند و سپس ها و منافع یک تصمیم را ارزیابی و تحلیل میهي هزیناین طریق همه

  .رسندسازي میتصمیم
منفعت در ابتدا جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات مالی و اقتصادي  -ي تحلیل هزینهنظریه

اما امروزه با گسترش وجوه، جوانب و عوارض یک . شدها استفاده میها و حکومتدولت
ها و منافع یک تصمیم در تصمیم در سرنوشت یک حکومت، نیاز به در نظر گرفتن هزینه

که حکومت تصمیم گیرنده خصوصاً این. الملل امري کامًال ضروري استي روابط بینهصحن
عنوان مثال دولت آمریکا، در یک ه ب. المللی باشدي نفوذ باالیی در تحوالت بینداراي گستره

گیرد و بر مبناي لحاظ نمودن منافع خویش در این اشغال، دوره تصمیم به اشغال خاك عراق می
را جهت نیل به این هدف پرداخت هاي بسیار باالیی کند و هزینهرا عملی میتصمیم خود 

هاي این کشور افزایش یابد و بر اگر با گذشت زمان و فرسایشی شدن این اشغال، هزینه. کندمی
ها و منافع این چه ارزیابی هزینهشود و چنانمنافعش سنگینی کند این کشور متضرر می

ي عملی نمودن آن، ي اتخاذ تصمیم و شیوهت گیرد، مسلمًا در نحوهتر صورگیري دقیقتصمیم
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منفعت یک سیاست و یا یک تصمیم در  -بر این مبنا، تحلیل هزینه. تغییراتی حاصل خواهد شد
هاي احتمالی بر منافع ملی یک ها و آسیبتواند از بسیاري هزینهالملل میي روابط بینحوزه

از این رو است که این نظریه . ی سراسر جهان، جلوگیري کندکشور یا منافع یک منطقه و حت
  .الملل پیدا کرده استي روابط بینامروزه عمالً کاربرد بسیاري در حوزه

  
  1"منفعت - تحلیل هزینه"ي تاریخچه
آغاز گردید،  2»دوپویت«ي این روش تحلیل از سوي مهندسی فرانسوي به نام ي اولیهایده

 CBAبود که مفاهیم بنیادین این ایده را بعنوان پایه  3»آلفرد مارشال«ایی، اما اقتصاددان بریتانی
توسط یگان مهندسی نیروي زمینی  1936در سال  CBAعملی  يالبته توسعه. مطرح کرد

بند بر روي  گیري در خصوص احداث یا عدم احداث سیلآمریکا به عنوان روشی براي تصمیم
به دلیل سادگی و در عین حال موثر بودن مورد توجه  این روش. هاي جاري ابداع گردید آب

اقتصاددانان  1950ي اقتصاددانان قرار گرفت و هنوز بیش از بیست سال نگذشته بود که در دهه
ها گیري منافع و هزینهها را براي اندازهاي منسجم از روشتالش بسیاري کردند تا مجموعه

و بدین ترتیب بود که این  ! وقت را دارد یا نه؟ کشف کنند و ببینند آیا یک پروژه ارزش صرف
  .روش به ادبیات اقتصادي جهان راه یافت

  
  منفعت - تعریف تحلیل هزینه 

این نوع 4»بوردمن«از نظر . منفعت وجود دارد -تعاریف متعددي از روش تحلیل هزینه
لطفعلی پور، (کندگیري است و به مثابه ترازو عمل میوزن مقیاس، براي تصمیم تحلیل، روش

در یک کفه ترازو و ) منافع(بدین صورت که تمام عناصر مثبت یک پروژه  .)85، ص 1386
شوند و آن طرف برنده دیگر قرار داده می ينیز در کفه) هاهزینه(تمام عناصر منفی و مضرات 

شود و اگر تر اگر کفه منافع سنگینی کند پروژه اجرا میبه بیان ساده. تر باشدشود که سنگینمی
طور ه که امروزه این نظریه ب. ي اجرا نخواهد رسیدها سنگینی کند آن پروژه به مرحلهکفه هزینه

منفعت  - به عبارت دیگر، تحلیل هزینه. الملل نیز وارد شده استي روابط بینجدي در حوزه
                                                                                                                                                                      
1. CBA: Cost Benefit Analysis.
2. Dupit
3. Alfred Marshal
4. Boardman
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 هاي مختلف مل گزینهي پیامدهاي محتگیري است که بر مبناي محاسبه یک منطق تصمیم
  :گوید منفعت به پنج سوال اساسی پاسخ می -تحلیل هزینه. کندتصمیم عمل می

  چه منافع مستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟ -1
  چه منافع غیرمستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟ -2
  شده بیشتر است؟ هاي حاصل آیا منافع حاصل، نسبت به هزینه -3
  هایی واقع خواهد شد؟ ناگر هزینه انجام نشود چه زیا -4
  تري براي انجام آن وجود دارد؟ هزینه ي کماگر این اقدام ضروري است آیا گزینه -5

کند تا تصمیم مناسب براي ایجاد حداکثر منافع در مقابل  این روش تحلیلی کمک می
  :گیرد منفعت در چهار گام اساسی انجام می - تحلیل هزینه. ها مشخص شودحداقل هزینه

  عیین فضاي تصمیمت) الف
  تعیین پیامدها) ب
  احتمال وقوع) ج
  ارزش مورد انتظار) د

صورت ه االمکان بشود و حتیها پرداخته میدر ادامه به بررسی و تبیین هر کدام از این گام
  .مصداقی نیز هر مورد توضیح داده خواهد شد

  
  تعیین فضاي تصمیم) الف

گیري، فضاي تصمیم براي تصمیم هاي ممکن در این مرحله با مشخص کردن گزینه
یابی به یک تصمیم بهینه  تر باشد امکان دست هر چه فضاي تصمیم گسترده. شود مشخص می

هاي  گزینه. گاه اطمینان قاطعی در مورد حقیقت این امر وجود نداردشود، هرچند هیچ بیشتر می
ها بدین مفهوم است که مانع بودن آن. بایستی به طور متقابل جامع و مانع باشند تصمیم می

ي یعنی به طور همزمان و با حفظ همه(بایستی فصل مشترکی با هم داشته باشند  ها نمی گزینه
ها بایستی جامع باشند، زیرا حداقل یکی از آن و می) شرایط دو گزینه با هم اتفاق بیفتد

تواند المی ایران نمیبه عنوان مثال داشتن روابط حسنه با جمهوري اس. بایستی به وقوع پیوندد می
که حمایت ایاالت متحده از و یا این. در کنار همسویی با رژیم صهیونیستی به وقوع بپیوندد

دار شدن روابط این کشور با کشورهاي اسالمی ادامه داشته باشد تواند بدون خدشهاسراییل نمی
  .د دادها را از دست خواهزیرا آمریکا در صورت انتخاب یک گزینه، دیگر گزینه
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  تعیین پیامدها) ب
بایستی از  این پیامدها می. بایستی پیامدهاي ممکن هر گزینه برآورد شود در این مرحله می
یک معیار . پذیر باشد بایستی معقول و همه گذاري این پیامدها میارزش. جنس یکدیگر باشند

در افکار عمومی تواند میزان محبوبیت یک کشور الملل میروابط بین يپذیر در حوزه همه
بایستی فصل مشترکی وجود داشته باشد  هاي یک گزینه نمی در تعیین منافع و هزینه. جهان باشد

  . زیرا در این صورت معیار مشترك به طور مضاعف به حساب گرفته خواهد شد
توان کاهش محبوبیت ایاالت مهمترین پیامدهاي سیاست حمایت آمریکا از اسراییل را می

  . د افکار عمومی جهان و افزایش احساسات ضد آمریکایی در جهان دانستمتحده در نز
  

  احتمال وقوع) ج
قطعی نبوده و با  برآوردها معموًال. شود ها با یک روش برآوردي تعیین می پیامد گزینه

بیشتر باشد ) سود یا زیان(هر قدر احتمال وقوع یک پیامد . احتمال معینی مورد انتظار هستند
در این مرحله براي پیامدهاي محتمل . ي بیشتري قرار گیردر تحلیل، مورد مالحظهبایستی د می

در نظر گرفته شده و احتمال وقوع هر » بینانه و بدبینانه خوشبینانه، واقع«یک گزینه، سه حالت  
  .شود یک برآورد می

از نگري در خصوص حمایت  وسي آمریکا باید پیامدهاي یکبه عنوان مثال ایاالت متحده
ترین بینانهگونه در خوشمشخص نماید که این پیامدهاي طیف اسرائیل را در سه حالت فوق

هاي ترین شکل سبب وقوع جنگبدبینانه حالت منجر به تیرگی روابط با دشمنان اسرائیل و در
  .اي و یا حتی جهانی خواهد شدمنطقه
  

  ارزش مورد انتظار) د
یامدهاي یک گزینه در احتمال تأثیرگذاري آن، ضرب پي نهایی، مجموع حاصلدر مرحله

ارزش مورد انتظار هر گزینه، مطلوبیت . کند ارزش مورد انتظار براي هر گزینه را مشخص می
. آید رفته به شمار می دهد و تفاضل این ارزش با بهترین ارزش، فرصت از دست آن را نشان می

که در . نه و به نوعی زیان عدم نفع استي بهیي عدم انتخاب گزینه رفته، هزینه فرصت از دست
 .Henry M(رسانده شود ) حداقل(بایستی به صفر  گیري استراتژیک میمکانیزم تصمیم

Levin, Patrick j. McEwan 2006(.  
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یل نیز ارزش مورد انتظار براي آمریکا در حمایت از ئدر خصوص حمایت آمریکا از اسرا
تا  ،یل در منطقه استئي ابعاد با منافع اسراور در همهکشاسراییل همسویی کامل منافع ملی این 

در این میان فرصت از دست . هاي این حمایت به حداقل رسیده و منافع آن افزایش یابدهزینه
  . ي اقتصادي با کشورهاي جهان اسالم استرفته براي ایاالت متحده روابط ویژه

روش اهمیت دارد این بیش از چه منفعت یک روش ریاضی است، ولی آن -تحلیل هزینه
 -گیري بر مبناي تحلیل هزینهدر عالم سیاست، تصمیم. درك فلسفه و مفهوم این تحلیل است

ي شود کمترین فرصت به رقیب داده شود و اگر اتخاذ یک تصمیم در حوزهمنفعت سبب می
د از این توانمی» ب«هاي باالیی باشد کشور داراي هزینه» الف«سیاست خارجی براي کشور 
. المللی وارد سازددر سطح بین» الف«هاي بسیاري به منافع کشور فرصت استفاده کرده و هزینه

هاي بینیمنفعت این است که در بیشتر موارد بر مبناي پیش -اما نقطه ضعف بزرگ تحلیل هزینه
یان، لطف(نادرست در مورد رویدادهاي آینده و آمار ناقص و حتی کاذب قرار داشته و دارد 

  .)208–171ص، ص1386رهنورد، 
  

  هاي آمریکا در قبال حمایت از اسرائیلبررسی و تحلیل مهمترین منافع و هزینه
نظران مهمترین دلیل حمایت ایاالت متحده از ي اکثریت قاطع صاحبأگر چه بنا بر ر

، 1387جیمز پتراس،(اسرائیل، نفوذ البی صهیونیستی در ارکان و ساختار قدرت آمریکاست 
منفعت یک سوال بزرگ  -ي تحلیل هزینهبا توجه به نظریهله أبا این وجود چرایی این مس .)246

ه گردیده  و آن این است که حمایت از اسرائیل ئقالب  سؤال اصلی این مقاله  ارا است که در
  هاي مستقیمی براي آمریکا در برداشته است؟چه منافع و چه هزینه

  
  هاهزینه- 1

یل و سیاست ئالبی اسرا«نویسندگان کتاب  2،و جان میرشایمر 1»استفین والت«اه از دیدگ
، نفوذ البی اسرائیل در چندین زمینه باعث ضربه به منافع ایاالت متحده »خارجی آمریکا

آمریکا با آن  جمله متحدان اروپایِیِها از ي دولتنخست؛ خطر تروریسم را که همه": شود می
ها و اعراب را غیرممکن  که پایان دادن به منازعه با فلسطینیدهد، دوم این اند افزایش می مواجه

                                                                                                                                                                      
1. Stephen Walt.
2. John Mearsheimer.
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چهارم؛  ،دهد گیري می ها ابزار قدرتمندي براي عضو کرده است، سوم؛ وضعیتی که به افراطی
لیسم اسالمی  دهد، پنجم؛ به رادیکا ها را گسترش میهاي بالقوه و هواداران آن تروریست يدایره

 Mearsheimer, John J. & Walt Stephen M, 2007, p("کند ا کمک میدر اروپا و آسی

338-339(.  
  

  هاي اقتصادي و مالی ساالنههزینه. 1-1
هاي این منطقه در هاي خاورمیانه براي آمریکا بسیار پر هزینه بوده است و درگیريدرگیري

ثباتی در منطقه، که بی هاي جنگ وبرآورد کل هزینه. تر استي جهان پرهزینهمقایسه با بقیه
هاي جنگ هزینهدرگیري اسرائیل و فلسطین است، تقریبًا چهار برابر بیشتر ازت گرفته ازأنش

 (Stauffer, Thomas R. 2003, p1).شودویتنام می

کند که طور مستقیم، سه میلیارد دالر به اسرائیل کمک میه ایاالت متحده آمریکا ساالنه و ب
این مبلغ باالترین رقم کمک مالی واشنگتن به یک . کمک نظامی است ترین بخش آنبزرگ

بنا . شود و تاکنون به مبلغی بیش از یکصد و پنجاه میلیارد دالر رسیده استکشور محسوب می
ي کمک مالی از آمریکا به تأیید میرشایمر و والت، اسرائیل در میان کشورهاي دریافت کننده

جا و در ابتداي هر سال مالی دریافت کرده لغ هنگفت را یکتنها دولتی است که کل این مب
ي خرج کردن آن نیز هیچ الزامی به پاسخگویی در برابر دولت آمریکا است و در قبال نحوه

  .)Ibid, pp. 24-31(ندارد 
: ی ایاالت متحده نیز معتقد استخارجي سرویسافسر بازنشسته »شرل مک آرتور«

هاي ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم ي کمککننده اسرائیل بزرگترین دریافت"
  .) (McArthur, Shirl, 2008,  p3"شودمحسوب می

دیسی در  ، مهندس و اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه واشنگتن1»توماس استافر«
میلیارد دالر به اسرائیل پول  3محاسبات خود اثبات کرده که اگر چه ظاهرًا آمریکا ساالنه 

  . آمریکا در بر دارد ي تریلیون دالر هزینه براي  ایاالت متحده 3دهد اما عمالً  یم
درصد هزینه پرداخت  60ي رفاه همگانی فقط معادلاین استاد اقتصاد معتقد است بودجه

تریلیون و  1بر اساس آمار، اقتصاد آمریکا براي اسرائیل به طورمستقیم . یل استئشده براي اسرا
دالر از طریق باال رفتن قیمت نفت  3000تریلیون و 1ه طور غیرمستقیم دالر و ب 7000

                                                                                                                                                                      

1. Thomas R. Stauffer
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هزار متخصص آمریکایی مساوي کمک  275چنین بر اساس آمار رسمی، حقوق هم. پردازد می
 600ما  ": ریچارد نیکسون در زمان حضورش در کاخ سفید گفت. ساالنه به اسرائیل است

میلیارد اضافه  450خالص ملی را از دست دادیم و میلیارد دالر در جنگ اسرائیل تولید نا
میلیارد تا  750دهندگان بین  هاي اضافی براي مالیات پرداخت براي واردات نفت داشتیم و هزینه

  ".یک تریلیون دالر بود
Christopher Bollyn, 2009. see the link: http://rense.com/general41/trill.htm)(  

  
آمریکا با جهان اسالم يشدن رابطهمخدوش  -1-2

ي اول مسلمانان جهان و بر مبناي آیات قرآن، خیر و برکت براي که قدس قبلهبا توجه به این
هاي فلسطینی با غصب و اشغال سرزمینیل که در حال حاضر، ئي مسلمانان است لذا اسراهمه

مایتی دولتی اعم از بر این مبنا، هر گونه ح. موجبات خشم مسلمانان جهان را فراهم ساخته است
لمانان در حکم حمایت از کل سیاسی و اقتصادي، مادي و معنوي از این رژیم براي مس

. یل است و به معنی خصومت کشور حمایت کننده با کل جهان اسالم استئهاي اسراسیاست
یل همواره خود را از ئآمریکا که از ابتداي تأسیس دولت اسرا ي در این میان ایاالت متحده

و در عمل بیشترین کمک را به این دولت کرده است، 1دانستهمیان اصلی این رژیم میحا
بینی کرد که تا این توان پیشجایگاه خاصی در بین دشمنان جهان اسالم داشته و دارد و می

هاي اسالمی با آمریکا رو هاي بی دریغ ادامه داشته باشد روابط کشورها و خصوصاً ملتحمایت
توان در تظاهرات مردمی در سالگرد روز واهد رفت و این نکته را به خوبی میبه بهبودي نخ

  .قدس مشاهده کرد
ستیزي روز به روز در بیداري اسالمی نشان از این حقیقت دارد که فرهنگ مقاومت و ظلم

هاي جهان اسالم موضعی همواره ضد حال گسترش در میان ملل مسلمان است و کشورها و ملت
اي جانبهطور یکه سپتامبر که ایاالت متحده ب 11خصوصاً بعد از . ته و دارندآمریکایی داش

. داشتن در حوادث تروریستی نمودها و برخی کشورهاي اسالمی را متهم به دستجنبش
                                                                                                                                                                      

ي استقالل آن به ، دقایقی بعد از اعالمیه1948شوري بود که اسرائیل را در سال ایاالت متحده اولین ک".1
ند همیشه غیر قابل شکست هاي عمیق دوستی بین ایاالت متحده و اسرائیل مانرسمیت شناخت و همبستگی

ها دموکراسیمردم آمریکا و مردم اسرائیل پیمانی را در آینده سهیم هستند و اعتقاد دارند که ....ماندو قوي می
در سراسر تاریخ . تواند سرنوشت آنان را رقم بزند و این امکانات باید براي همه وجود داشته باشدمی

سخنرانی باراك اوباما در حمایت از اسرائیل قابل ("آورش اسرائیل به این تعهد روح داده استشگفت
  .)http://www.jewishvirtuallibrary.org:دسترسی در لینک زیر
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سپتامبر منتشر شده است، اسالم، مسلمانان  11مجموعه آثاري که در راستاي واکنش آمریکا به 
طور صریح یا ه سپتامبر تحلیل نموده و ب 11از منظر حمالت  هاي اسالم سیاسی راو جنبش

هاي غربی نظیر گرا و در تعارض با ارزشضمنی ساختار طبیعی فرهنگ اسالمی را خشونت
و به ) 217، 1387رفعت سید احمد و عمرو الشبوکی، (کند دموکراسی و حقوق بشر تصویر می

و عملکردها تا به امروز سبب واگرایی بیشتر پردازد که این رویکردها هراسی میترویج اسالم
و احتمال » هالل شیعی«چون قوت یافتن مباحثی هم. میان آمریکا و جهان اسالم شده است

خواهی بیشتر شیعیان از قدرت سیاسی و اقتصادي، احساس عدم اطمینان و تهدید میان دو  سهم
ي که آمریکا در چهار مقولهطور  به عبارت دیگر همان. طیف یاد شده، وجهی دوسویه دارد

تلقی از اسالم به ) افزایش احساسات ضدآمریکایی، سوم) تروریسم، دوم) اول: عمده ازجمله
یافتن شیعیان در خاورمیانه؛ احساس  قدرت) عنوان مانعی براي گسترش دموکراسی، و چهارم

داند که از  ري میتهدید از جانب اسالم دارد، جهان اسالم نیز مجموعه اقدامات آمریکا را خط
در تدوین سیاست . یکسو ماهیت اسالم و از سوي دیگر منافع جهان اسالم را نشانه رفته است

خارجی آمریکا در قبال جریانات اسالمی، نفود دو جریان البی اسرائیل و راست مسیحی 
، 1387هرمزي، (گیري رویکردي تهاجمی و سلبی شده است ، غالبًا موجب شکل)انجیلیون(

11(.  
  

  ي خاورمیانههاي منطقههاي مرتبط با جنگهزینه-1-3
ي روزه 33ي خاورمیانه مانند جنگ هاي منطقهآمریکا در برخی از جنگ ي ایاالت متحده

اند به عنوان ي غزه که بصورت مستقیم به دلیل تأمین امنیت اسرائیل آغاز شدهروزه 22لبنان و 
المللی و نیز شکست قطعی اسرائیل هاي بیند به گزارشحامی اصلی اسرائیل حاضر شد و با استنا

هاي باالي ها چیزي جز بجا ماندن هزینهي این جنگها، نتیجهدر نیل به اهدافش در این جنگ
  .اقتصادي و سیاسی براي این کشور نبوده است

  
  ي لبنانروزه 33هاي جنگ هزینه -1-3-1

 33اي از اسرار جنگ  شده ابعاد محرمانه ها، اسناد افشابه رغم سانسور خبري صهیونیست
در این .  ي رژیم صهیونیستی در این جنگ را فاش کرده استکننده روزه و خسارات خیره

که در ایالت ماساچوست آمریکا » Axis of logic«"محور منطق"چارچوب مرکز فرانسوي 
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روزه به همراه  33ي جنگ اي از گزارش سرّي خود را درباره کند، خالصه نسخه فعالیت می
این گزارش به آمار . هاي رسمی روي خروجی پایگاه اینترنتی خود قرار داد تصاویر و نقشه

کند و سانسور  ي تلفات و خسارات رژیم صهیونیستی در جریان این جنگ اشاره میکننده خیره
ساس این بر ا. نماید خبري شدید این رژیم را در انتشار اخبار تلفات نیروهاي خودي برمال می

اند،  نفر زخمی شده 700اسرائیلی کشته و بیش از  300هزار و گزارش رسمی در این جنگ دو
چنین هم. است نفر ذکر کرده 119این در حالی است که اسرائیل آمار تلفات این جنگ را 

ها به طور کامل از بین دستگاه از آن 65اند که  تانک متعلق به اسرائیل منهدم شده 160تعداد 
کرد این  بودند که اسرائیل ادعا می "مرکاوا"ها نیز از نوع دستگاه از این تانک 38رفته است، 

اهللا منهدم شد  تنها در ناوشکن ساعر که توسط نیروهاي حزب. ها غیر قابل انهدام هستندتانک
 برکناري. صهیونیست کشته شدند که اسرائیل این رقم را چهار نفر اعالم کرده بود 24بیش از 

ي اسرائیل از دولت، ، انزجار جامعه2»امیر پرتز «و 1»دان هالوتس«بسیاري از سران ارتش از جمله 
هاي مالی ناشی از جنگ، بحران شدید مالی و تنش سیاسی حاکم بر تل آویو در کنار خسارت

که اولمرت در روزه آن 33از دیگر پیامدهاي جنگ . اضمحالل داخلی اسرائیل را در پی داشت
ها یکی پس از دیگري در برابر مقاومت هاي صهیونیستطرح ،شیبی سقوط قرار گرفتسرا

ملت فلسطین با شکست مواجه شد و سرانجام این رژیم وادار به پذیرش واقعیت حماس و 
 ي ها مبنی بر مذاکره با لبنان و سوریه دربارهفعالیت صهیونیست. اجراي آتش بس با غزه گردید

  ).(Brian Harring, 2007روزه است  33هاي جنگ دیگر پس لرزهشبعا و جوالن نیز از 
روزه بر پیروزي ملت لبنان  33پیرامون جنگ  »وینوگراد «يدر همین حال گزارش کمیته

اعتراف کرد که به رغم عدم برتري تسلیحاتی و صرفًا با تکیه بر مقاومت توانستند در برابر 
، 3الیاهو وینوگراد. ردار بودند، قرار بگیرندهاي خارجی برخوارتش اسرائیل که از حمایت

ي اسرائیلی به این موضوع اعتراف کرد که اسرائیل صرفاً در برابر مقاومت است قاضی بازنشسته
وینوگراد . دهدطلبی خود ادامه میکاران به توسعهماند و در صورت وجود سازشکه ناکام می

ي جنگ با لبنان تحقیق کند، در گزارشی درباره که از سوي دولت اسرائیل مسئولیت یافته بود تا
این جنگ یک شکست بزرگ و جدي بود و اشتباهات فاحشی در سطوح : کید کرده استأت

وینوگراد به این نتیجه رسیده است که . عالی سیاسی و نظامی درقبال این جنگ صورت گرفت
                                                                                                                                                                      
1 . Dan Halutz.
2. Amir Peretz.
3. Eliyahu Winograd.
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در  ".ه وحشتناك بودوارد شدن به جنگ بدون در نظر گرفتن استراتژي خروج، یک اشتبا "
عملیات نظامی زمینی نتوانست به اهدافش دست ": چنین آمده است گزارش نهایی وینوگراد هم

.)Winograd Committee Press Release Monday, 30 April, 2007("یابد
روزه موجب گردید تا تزلزل اسرائیل آهنگ تندتري به خود بگیرد، براي نشان  33جنگ 

یل پس از آن پرداخت ئي هنگفتی که ایاالت متحده و اسراشکست و هزینهدادن اهمیت این 
یل در منطقه ئ، از معماران اصلی طراحی اسرا»دیوید بن گوریون«اي از اند به ذکر جملهکرده

براي اعراب اهمیتی ندارد که چندبار در ": گویدمیصراحتبه بن گوریون . شودبسنده می
ي فروپاشی آن یل اولین شکست به منزلهئند، اما براي اسرایل شکست بخورئها از اسراجنگ

  .)396، 1388اسالمی، ("گرددتلقی می
  

  ي غزهروزه 22جنگ  -1-3-2
ماه محاصره و حمالت متعدد به غزه نتوانست به اهداف خود دست یابد  18یل که به رغم ئاسرا

هر چند اسرائیل از . غزه آغاز کرد میلیون ساکن 5/1اي را علیه  جانبهحمالت همه 2008در دسامبر 
جمعی  هاي فسفري و شیمیایی براي کشتار دسته تمام ادوات و تجهیزات نظامی از جمله بمب

نشینی از نوار غزه و اعتراف به شکست در  روز به عقب 22ها بهره برد، اما در نهایت پس از  فلسطینی
هاي بسیاري براي غزه، هزینهگذشته  روزه و چند سال 22تحوالت جنگ . برابر مقاومت وادار شد

  :طور خالصه عبارتند ازه ها بیل و به تبع آن ایاالت متحده آمریکا داشته است که مهمترین آنئاسرا
هاي هنگفت در این جنگ، سبب اتحاد بیشتر مردم صرف هزینه باوجودیل ئاسرا -نخست

ابر ارتش پیشرفته و در برتوان چراکه دریافتند میغزه و حتی کشورهاي جهان اسالم شد؛
توانند با الگوگیري از ها نیز مییل مقاومت کرد و تن به شکست ندادو دیگر ملتئقدرتمند اسرا

  .گر پیروز شوندهاي سلطهمقاومت مردم غزه بر حکومت
خیزش افکار عمومی جهان حتی در اروپا و آمریکا به حمایت از مقاومت مردم غزه  -دوم

هایی مانند  توان در تظاهرات ضد صهیونیستی و تشکیل کاروانا میبرخاست که نمود آن ر
یاب سازمان ملل  حقیقت يشریان حیات، ناوگان آزادي غزه و در نهایت گزارش کمیته

این خیزش و  .مشاهده کرد) گزارش گلدستون(ها در جنگ غزه  جنایات صهیونیست يهدربار
واقعی این رژیم  يیل در غزه در واقع چهرهئرابرانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به جنایات اس

.جعلی و حامیان آن بخصوص آمریکا را براي مردم سراسر جهان آشکار کرد
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)http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32057(
  ایی در جهانآمریک افزایش احساسات ضد  -1-4

عنوان کشوري که بیشترین  دهد که آمریکا بهکشور نشان می 23اي در  اي مقایسه مطالعه
اکثریت مردم ایران، اندونزي، پاکستان، ترکیه، . تأثیر منفی را بر جهان داشته، شناخته شده است

گیرند  ظر میعنوان تهدید نظامی علیه امنیت ملی خود در ن اردن، سوریه و لبنان، آمریکا را به
.)208–171، 1386رهنورد،  و لطفیان(

جانبه حده در میان مردم جهان حمایت همهیکی از مهمترین دالیل کاهش محبوبیت ایاالت مت
ي خدمات افسر بازنشسته »ریچارد اچ کورتیس«. چون و چراي این کشور از اسرائیل استو بی

المللی ایاالت متحده آسیب هه و اعتبار بیناسرائیل به وج ": خارجی ایاالت متحده معتقد است
ها به طور مداوم در خصوص شکست سیاست خارجی رسد آمریکاییبه نظر می. وارد کرده است

ي شوند و این ناشی از جهل عمیق در مورد مناقشهایاالت متحده در خاورمیانه شگفت زده می
ي اي ایاالت متحده به ارائهی رسانههاي اصلمیلی جریاناسرائیل و فلسطین است که ناشی از بی

ها ایاالت متحده را به عنوان هاي کشورهاي خاورمیانه که مدتحکومت. این حقایق عینی است
توانند حفظ روابط دیدند، در حال حاضر با دشواري میي خود در برابر استعمار اروپا میپشتوانه

  .) Curtiss, Richard H. 1999, pp 3-4("دوستانه با ایاالت متحده آمریکا را توجیه کنند
نگرند که به دنبال بسیاري از مردم جهان امروزه به دولت آمریکا به عنوان کشوري می

اي هاي هستهها علیه گسترش سالحاعتراض. گسترش تسلط و هژمونی خود در جهان است
لبًا در خصوص اي آمریکا متمرکز هستند، تظاهرات ضد جنگ هم غاهاي هستهعمومًا بر سالح

.شوندها دخیل است، برگزار میهایی که آمریکا در آنجنگ
اکنون . کردهوگو چاوز، رییس جمهور فقید ونزوئال، جورج بوش را با هیتلر و شیطان مقایسه می

کنند، بلکه با آمریکا و نمادهایش مخالفت می هاي دینیها و بسیاري از گروهنه فقط سوسیالیست
رج بوش به افغانستان و عراق و تأسیس زندان گوانتانامو در خارج از چهارچوب ي جوپس از حمله

. اندهاي مدافع حقوق بشر نیز به منتقدین آن کشور پیوستهموازین قضایی آمریکا، فعاالن و سازمان
علیه دولت  1332مرداد  28احساسات ضد آمریکایی در ایران نیز از زمان طراحی و اجراي کودتاي 

.(Stephen Kinzer, 2003, p 272)محمد مصدق ریشه گرفت  ملی دکتر
منتقدان آمریکا در فرانسه . اما زادگاه تفکرات ضد آمریکایی در غرب، کشور فرانسه است

دونالد هایش، بلکه از نمادهاي آمریکا مثل کوکاکوال و مکنه تنها از دولت آمریکا و سیاست
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ي آمریکایی است، به دي قدرتمند از فرهنگ عامهسینماي هالیوود نیز که نما. کننددوري می
گویند اگر با فرد منفوري مثل جورج ها میفرانسوي. همان اندازه میان این افراد منفور است

اما ریشه این روحیه ضد آمریکایی آنها، به . کردندبوش هم موافق بودند، او را نیز تحسین می
صاً سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه خصو. هاي خارجی آمریکاستقول خودشان، سیاست

که همواره همراه با خشونت و اشغال و غیره بوده، بیشترین اثر را در افزایش احساسات ضد 
.آمریکایی در فرانسه و در جهان داشته است

آمریکا از زمان پرتاب بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی، جنگ ویتنام،  ي ایاالت متحده
لیج فارس، جنگ ایران و عراق، جنگ و اشغال افغانستان، جنگ و جنگ دو کره، جنگ خ
سویه از اسرائیل، در هاي یکروزه غزه و حمایت 22روزه لبنان و  33اشغال عراق و نیز جنگ 

بین افکار عمومی جهان جایگاه خود را از دست داده و کامًال به یک دولت زورگو و خشن 
هاي کشتار را هرگز نتوانسته حتی به زور سالح تبدیل شده است و آن هژمونی خیالی خویش

یل به کرانه ئبه خاطر حمالت شدید اسرا 1990ي در اواخر دهه. دست آوردجمعی بر جهان به
ي مردم این سرزمین، برخی از مسلمانان و اعراب آمریکا، باختري و نوار غزه و مقاومت دلیرانه

. د کاالهاي آمریکایی را تحریم نمودندویژه دانشجویان به شکل رسمی و غیررسمی خریه ب
و مجبور شدند شعب خود را در  »استارباکز کافی تحریم«و  »برگر کینگ«هایی مانند شرکت

  .)153، 1388تري، . جنیس جی( برخی کشورهاي عربی تعطیل کنند 
  

راني نفت و گاز، کشتیرانی در ایگذاري در زمینهي سرمایههاي ویژهاز دست رفتن فرصت -5- 1
ضرب منفعت بیان شد، مجموع حاصل -ي تحلیل هزینهطور که در بررسی نظریههمان

پیامدهاي یک گزینه در احتمال تأثیرگذاري آن، ارزش مورد انتظار براي هر گزینه را مشخص 
دهد و تفاضل این ارزش با  ارزش مورد انتظار هر گزینه، مطلوبیت آن را نشان می. کند می

ي عدم انتخاب  رفته، هزینه فرصت از دست. آید رفته به شمار می از دست بهترین ارزش، فرصت
گیري استراتژیک است که در مکانیزم تصمیم "زیان عدم نفع"ي بهینه و به نوعی گزینه

  .)Henry M. Levin, Patrick j. McEwan 2006(رسانده شود ) حداقل(بایستی به صفر  می
یل، ارزش مورد ئآمریکا از اسرا ي ت متحدهدر خصوص حمایت بی چون و چراي ایاال

ي مناسب با دیگر یل در عین داشتن رابطهئجانبه از اسراانتظار براي ایاالت متحده حمایت همه
بینانه، وقوع آن ممکن است از طریق با احتمال خوش. می در منطقه استکشورهاي عربی و اسال
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گري آمریکا دنبال و محقق ا میانجییل و کشورهاي عربی بئمذاکرات صلح و سازش بین اسرا
تواند تعامل دوجانبه و همکاري و این در حالیست که بهترین ارزش در مورد این مثال می. شود

گذاري نفت و گاز و کشتیرانی و غیره باشد تا هاي مختلف سرمایهایران و آمریکا در زمینه
و این وضع مطلوبی از منظر . وندرقابت کنار بر ي کشورهاي رقیبی مانند روسیه و چین از صحنه

و وقوع انقالب اسالمی در ایران، رژیم پادشاهی  1357ایاالت متحده است که تا قبل از سال 
ي ثبات براي ایاالت ایران در حال محقق کردن آن بود و ایران عمالً تبدیل شده بود به جزیره

چون و چرا از ایت بینوع حم آمریکا، که در حال حاضر این وضع مطلوب بدلیل ي متحده
یل در منطقه و به تبع آن عدم عقب نشینی جمهوري اسالمی ایران از مواضع خود، محقق ئاسرا

هاي اقتصادي و هاي بسیاري را از ایاالت متحده در خصوص همکارينشده است و فرصت
.هاي مختلف گرفته استگذاري در زمینهسرمایه

هاي هزینه …": ارجی ایاالت متحده معتقد استي سرویس خشرل مک آرتور افسر بازنشسته
که صدها میلیارد دالر برآورد - هاي ناشی از تهاجم و اشغال عراق یل غیر از هزینهئکمک به اسرا

به عالوه، مرگ و میر بی حد و حصر هزاران نفر از نیروهاي ایاالت متحده در .بوده است - شودمی
در . ان عرب، در جهت تأمین منافع اسراییل بوجود آمده استعراق، به اعتقاد بسیاري از افراد در جه

هاي اقتصادي هاي تحریمتوان هزینهمی "هاغیر مستقیم و یا متعاقب دیگر هزینه"هاي میان سایر هزینه
ي تحریم تولید هزینه.ي ایاالت متحده بر ضد ایران، عراق، لیبی و سوریه را نیز اضافه نمودجانبهیک

و تحریم  1973و مصرف کنندگان از سال هاي ایاالت متحدههاي شرکتو هزینه کنندگان عرب،
نفتی اعراب و در نتیجه افزایش قیمت نفت به عنوان پیامدي از حمایت ایاالت متحده از اسرائیل 

  .) (McArthur, Shirl, 2008,  p2"شودمحسوب می
  
  منافع- 2

این حمایت همه جانبه منافع زیر را نیز براي  هاي فوق،باید خاطرنشان کرد که در کنار هزینه
  : آمریکا در بر داشته است

  
یلی از آمریکا ئي البی اسراحمایت همه جانبه -2-1

گري و قدرت البی در فرد البیه هاي منحصر بیل در آمریکا یکی از نمونهئالبی اسرا
ه قدرت رسیدن افراد، بدیل آن در بحمایت این البی و نقش بی. سیاست داخلی و خارجی است
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هاي روشنگر چند و چون منافع دولتاب مختلف در آمریکا تا حد زیادي ها و احزگروه
گیري در واقع دلیل اصلی جهت. یل استئمختلف در ادوار گوناگون در حمایت از اسرا

ي سیاست یل نقشی است که این کشور براي آمریکا در حوزهئسیاست آمریکا نسبت به اسرا
هاي ناسیونالیست رادیکال در لبنان، یل به شکست حرکتئاسرا. کندخارجی ایفا می داخلی و

. ها بر سراسر منطقه مسلط استاردن، یمن و فلسطین کمک کرده است، نیروي هوایی آن
آوري اطالعات و عملیات پنهانی همکاري هاي آمریکا در جمعموساد با سیا و دیگر سرویس

یی دارد که توان رسیدن به روسیه را دارند و این رژیم با مجتمع هایل موشکئاسرا. کرده است
ي جدید، سیستم دفاع هاي جنگندهصنعتی آمریکا و پژوهش و توسعه براي جت - نظامی

یل مقام نخست را در ئاسرا. ضدموشکی و حتی ابتکار دفاع استراتژیک همکاري کرده است
 دارد که امکان نظارت دقیقی را بدون ایجادجهان در تولید و تکامل هواپیماهاي بدون سرنشین 

البی صهیونیستی با اتکا به همین  .)182- 165، 1380سعیدي نژاد،(سازد خطر فراهم می
تواند همه جانبه از منافع ایاالت متحده این هاي نظامی و نیز اقتصادي است که میتوانایی

ر مجامع عمومی نظیر شریک قدیمی خود حمایت کند و در عوض حمایت متقابل آمریکا د
  .سازمان ملل را بدست آورد

  
ي خاورمیانهدلیل شرایط امنیتی منطقهه هاي تولید سالح آمریکایی بسود سرشار کمپانی - 2- 2

ي آمریکا به سبب شرایط امنیتی و خاص منطقه يهاي تولید سالح در ایاالت متحدهشرکت
ند و یکی از بزرگترین دالیل امنیتی بودن اخاورمیانه همواره سودهاي سرشاري را تحصیل کرده

لذا بین سود . هاي پی در پی این رژیم دانستیل و جنگ افروزيئتوان حضور اسرامنطقه را می
و ي مستقیمی برقرار استي خاورمیانه رابطهیل در منطقهئها و وجود اسراسرشار این شرکت

هاي عظیم سود بیشتري عاید این شرکتتر باشد، هرچه فضاي حاکم بر منطقه خاورمیانه امنیتی
یل احساس تهدید ئچرا که کشورهاي عربی همواره از جانب اسرا. تولید سالح خواهد شد

زنند به عنوان کنند و براي رفع این احساس دست به خرید تسلیحات مدرن از آمریکا میمی
، پنتاگون تالش کرد 1978به عربستان در سال  F15مثال با تأیید سنا براي فروش هواپیماهاي 

آواکس، یعنی سیستم کنترل و هشدار هوایی را نیز به سعودي بفروشد، چرا که بسیار درآمدزا 
ي این رژیم براي کشورهاي یل و تهدیدات بالقوهئبود و کاخ سفید عامل این درآمدزایی را اسرا

  .)159- 158، 1388تري، . جنیس جی(داند منطقه می
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  گیرينتیجه
الملل امري ي روابط بینها و منافع یک تصمیم در صحنهبه در نظر گرفتن هزینه امروزه نیاز

گیري ي تصمیماشاره شد بر اساس نظریه طور که در متن مقاله نیزهمان ،کامًال ضروري است
هاي منطقی و عقالیی هستند بازیگران، تصمیم گیرنده Rational Decision Theory)(عقالیی 

الی هر عمل را محاسبه کرده و بهترین تصمیم را با استفاده از عقل و منطق و سود و زیان احتم
منفعت یکی از نظریاتی است که اساس -ي تحلیل هزینهبر این مبنا، نظریه .گزینندخود بر می

بر مبناي این نظریه، منافع یک تصمیم . الملل قرار گرفته استسازان نظام بینتحلیل براي تصمیم
تر شود که کدام یک نسبت به دیگري سنگینهاي آن قرار گرفته و مشخص میدر کنار هزینه

در صورتی . گرددپاسخ به این سؤال منجر به تداوم تصمیم، اصالح آن و یا لغو آن می. است
گیران ي تصمیمي پیش روهاي یک تصمیم از منافع آن بیشتر برآورد گردد، گزینهکه هزینه

  .مورد نظر خواهد بود اصالح یا لغو تصمیم و سیاست
جانبه از رژیم آمریکا در خصوص حمایت همه ي در این تحقیق، سیاست ایاالت متحده

هاي هنگفت عالوه بر کمک: اسرائیل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد
هاي هاي مرتبط با جنگي آمریکا با جهان اسالم، هزینهي مالی، مخدوش شدن رابطهساالنه
روزه  33هاي اند؛ نظیر جنگیل آغاز شدهئي تأمین امنیت اسراکه به بهانه در خاورمیانه،متعدد 

هاي حمایت روزه غزه و افزایش احساسات ضد آمریکایی در جهان، در زمره هزینه 22لبنان و 
  . روندشمار میه ایاالت متحده از اسرائیل ب

عالوه بر  ": سرویس خارجی آمریکا ي افسر بازنشسته »ریچارد اچ کورتیس«بنا بر دیدگاه 
یل، فارغ از درست یا غلط بودن این سیاست، اعمال این ئهاي مالی حمایت آمریکا از اسراههزین

عالوه . هاي بسیاري به پرستیژ و اعتبار آمریکا خارج از کشور تحمیل کرده استسیاست هزینه
در به تأخیر انداختن اصالحات  بر این، البی قدرتمند اسرائیل در ایاالت متحده عامل اصلی

گزاران مردم، اعضاي کنگره و حتی رئیس جمهور از مالی، و نیز در حذف برخی از  خدمت
ي قابل توجهی بر ي اسرائیل و آمریکا هزینهدر نهایت، رابطه. زندگی سیاسی آمریکا بوده است

ده است، حوادثی که در ها گزارش شبه عنوان مثال، در رسانه. ها داشته استزندگی آمریکایی
ها، و افراد غیر نظامی ایاالت متحده، در خاورمیانه ها، صدها تن از پرسنل خدماتی، دیپلماتآن

اي ایاالت ي اینها ناشی از این است که اسرائیل محور سیاست خاورمیانهکه همه.. .اندکشته شده
  .) Richard H Curtiss, 1999, p1(متحده آمریکا است 
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البی صهیونیستی و اسرائیل از ي جانبه جلب و تضمین حمایت همهها، این هزینه در برابر
هاي تولید سالح در مین منافع اقتصادي از جمله سود سرشار کمپانیأدولت آمریکا در کنار ت

یل ئي منافع حمایت آمریکا از اسراي خاورمیانه در زمرهآمریکا به سبب شرایط امنیتی منطقه
الملل ي یک دوست و متحد وفادار از آمریکا در نظام بینایش گذاردن چهرهبه نم. باشدمی
دلیل طور خالصه مهمترین ه ب. تواند از دیگر منافع احتمالی آمریکا در این راستا تلقی شودمی

نفوذ البی "توان ها بر منافع آن را مییل با وجود سنگینی هزینهئحمایت ایاالت متحده از اسرا
  . دانست "ه شئون و ساختارهاي حکومتی آمریکایل در همئاسرا

ي اطالعاتی آمریکا محقق آمریکایی که براي  جامعه 1»فرانکلین لمب«هاي تحقیق یافته
. منافع ملی آمریکا در تضاد عمیق با منافع اسرائیل قرار دارد: کهانجام گرفته عبارت است از این

اي  آمادگی براي خاورمیانه"اي با عنوان صفحه 82در آن تحقیق که نتایج آن در یک گزارش 
اکنون بزرگترین  کید شده که اسرائیل همأمنعکس شده به صراحت بر این نکته ت "بدون اسرائیل

تهدید در برابر منافع ملی آمریکا است زیرا ماهیت و رفتار این رژیم از برقراري روابط عادي 
المللی  ي بیناي با جامعه یندهآفز چنین، به صورتبین آمریکا و جهان عرب و اسالم و هم

  ".کند جلوگیري می
(http://www.haaretz.com/news/features/reports-of-israel-s-death-are-greatly-exaggerated

premium-1.471213).

البی طرفدار اسرائیل در آمریکا در تقویت و استمرار روابط خدشه ناپذیر آمریکا و اسرائیل 
و اعتقاد سران ایاالت متحده به قدرت . اي داشته استو تعیین کنندهنقش بسیار مهم 

تردیدناپذیر البی مذکور یکی از عواملی است که در تقویت نفوذ و قدرت البی اسرائیل 
  . اثرگذار است

با روي کار آمدن دولت جدید در ایران که با تغییر رویکرد و روش سیاست خارجی 
تواند با اعتدال و دیپلماسی فعال همراه شده است،  ایران میجمهوري اسالمی ایران بر مبناي 

المللی از جمله ایاالت هاي بینسازي روابط خود با قدرتزدایی و عاديتالش براي تنش
  . آمریکا  به سمت تضعیف البی صهیونیستی گام بردارد ي متحده

تواند عمومی می ي دیپلماسیرسد دستگاه دیپلماسی جمهوري اسالمی در حوزهبه نظر می
ها و دیگر مجامع علمی از طریق تعامالت دیپلماتیک با مجامع علمی و سخنرانی در دانشگاه

                                                                                                                                                                      
1. Franklin Lamb.
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ازان سیاسی در کاخ سفید و سآمریکا به طور غیر مستقیم بر افکار عمومی، نخبگان و تصمیم
انسته دلیل این امر این است که حکومت آمریکا هر وقت اراده کرده تو. ثیر گذاردأتکنگره 

هاي مختلف مقاومت کند و سیاست خود را مستقل از اعمال فشار است در برابر فشار البی
 ي توان به فروش جنگ افزارهاي پیشرفته ایاالت متحدهبراي مثال می. ها تنظیم نمایدالبی

و نیز برقراري روابط دیپلماتیک با ) برخالف میل البی اسرائیل(آمریکا  به عربستان سعودي 
  .ي هفتاد میالدي اشاره کرددر دهه) برخالف نظر البی تایوانی(چین 

جمهوري اسالمی ایران با تقویت دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی خویش در این 
ي تاریخی که اختالفات البی اسرائیل با منافع ایاالت متحده در خاورمیانه در حال دوره
هاي گذشته روز به روز اي که در طول سالهتواند با ایران هراسی رسانگیري است، میشکل

تر از ایران به جهانیان معرفی نماید تا از شدت پیدا کرده است مبارزه کرده و تصویري واقعی
این طریق بر فشارهاي افکار عمومی آمریکا بر روي حکومت خود تأثیر گذاشته و بیش از پیش 

  .الت متحده آمریکا افزایش دهدهاي حمایت از اسرائیل را در سیاست خارجی ایاهزینه
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