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Analysis and evaluation of external factors affecting the sanctions of the United States of 

America against Iran 

Abstract: 

 

 Foreign policy has no meaning without taking into account national, transnational and non-

governmental domestic actors. In the foreign policy campaign, there are forces that try to obtain the 

desired outputs in both internal and external environments by entering their inputs into the foreign 

policy system: one of these forces is the influential groups that, due to the legal structure of power 

in The United States influence foreign policy behavior. Now we point to two important external 

factors in the emergence of the current and recent decades-long situation between the United States 

and Iran, that is, the lobbying of Jews in America against Iran, and the other, effective think tanks 

on Iran sanctions. Therefore, the main problem of the present research has been that based on library 

studies and paying attention to reliable mass media, firstly, we describe and explain the mechanism 

of imposing sanctions in the American political structure, and in the next step, we discuss and 

examine why sanctions are imposed by external forces . 
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 های ایاالت متحده آمریکا علیه ایرانتحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم
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 چکیده 
کند در سیاست خارجی بدون در نظر گرفتن بازیگران داخلی ملی، فراملی و غیردولتی مفهومی پیدا نمی

کنند با وارد ساختن پویش سیاست خارجی نیروهایی در دو محیط داخلی و خارجی وجود دارد که سعی می
این نیروها   ورودی های خود به سامانه سیاست خارجی، خروجی های مطلوب را به دست اورند یکی از

آمریکا بر رفتار سیاست  گروه ایاالت متحده  قانونی قدرت در  دلیل ساختار  به  نفوذ هستند که  های ذی 
خارجی تاثیر می گذارند. اینک به دو عامل مهم بیرونی در پدیدار شدن شرایط فعلی و چندین دهه ای  

ایران و دیگری اتاق های تفکر موثر  اخیر میان آمریکا و ایران، یعنی البی گری یهودیان در آمریکا علیه  
بنابراین مساله اصلی پژوهش حاضر که براساس مطالعات کتابخانه بر تحریم های ایران اشاره می کنیم. 

ای و توجه به رسانه های جمعی معتبر بوده است در ابتدا توصیف و تشریح مکانیسم اعمال تحریم در 
یی تحریم ها توسط نیروهای بیرونی  را مورد بحث و  ساختار سیاسی آمریکا بوده و در گام بعدی چرا

 بررسی و مداقه قرار خواهیم داد.  
 
 سیاست خارجی، تحریم، البی ها، اتاق فکرها، ایاالت متحده، ایران: کلمات کلیدی     

 

 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشگر و دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی 1 

 دانشگاه خوارزمی تهران و مدیر گروه روابط بین الملل دانشیار گروه روابط بین الملل  2 

 استاد تمام گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران 3 
 
 

 
 

 مقدمه 
 متحده  اباالت  است  ایران  با  مقابله  در   کشور  این  کلیدی  ابزارهای   از   یکی  آمریکا  جانبهیک  هایتحریم 

  باعث برهم زدن نظم و ثبات نظام بین الملل است   که  منطقهقدرت ایران در    با  مقابله  توجیه  با  را  هاتحریم
های خود  با پیروزی انقالب اسالمی و روی کار آمدن آن آمریکا تحریم.  است  کرده  تشدید  و  گرفته  پیش  در

کرد  آغاز  ایران  علیه   کنترل   نفتی،  هایگذاری سرمایه   و  صادرات  به   مربوط  هایفعالیت  هاتحریم  را 
 در   فعالیت  از  آمریکایی  هایشرکت  کردن  منع  بر  عالوه  و  است  شده  شامل  را  گسترش  عدم  و  تسلیحات
  داده   سوق  آمریکایی  هایشرکت  خارجی  رقبای  به  هاممنوعیت  گسترش  سمت  به  را  آمریکا  دولت  ایران
های موقعیت استراتژیک ایران به گونه ای در منطقه قرار گرفته که نقش  عوامل بیرونی در تحریم  .است

 لیه ایران بسیار موثر است. آمریکا ع
از بازیگران رسمی سیاستگذار خارجی در آمریکا که با عناوین قوه مجریه )شخص رئیس جمهور آمریکا، 
کابینه، وزرای خارجه و دفاع و خزانه داری، شورای عالی امنیت ملی و ...(، قوه مقننه و کمیته های 

  تاریخ دریافت :

10/4 /1401   

7/6/1401تاریخ پذیرش:   
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ا؛ به عنوان پایه های اساسی تصمیم گیری خارجی  روابط خارجی مربوطه در هر دو مجلس نمایندگان و سن

قلمداد می شوند اما همه سیاست خارجی و خروجی های آن به این افراد امضا دار ختم نمی شود. چرا که  
کند. در  سیاست خارجی بدون در نظر گرفتن بازیگران داخلی ملی، فراملی و غیردولتی مفهومی پیدا نمی

کنند با وارد ساختن دو محیط داخلی و خارجی وجود دارد که سعی می  پویش سیاست خارجی نیروهایی در
ورودی های خود به سامانه سیاست خارجی، خروجی های مطلوب را به دست اورند یکی از این نیروها 

آمریکا بر رفتار سیاست  گروه ایاالت متحده  قانونی قدرت در  دلیل ساختار  به  نفوذ هستند که  های ذی 
ذارند. اینک به دو عامل مهم بیرونی در پدیدار شدن شرایط فعلی و چندین دهه ای  خارجی تاثیر می گ

اخیر میان آمریکا و ایران، یعنی البی گری یهودیان در آمریکا علیه ایران و دیگری اتاق های تفکر موثر  
اثر  بر تحریم های ایران اشاره می کنیم. بنابراین مساله اصلی این پژوهش توصیف و تشریح مکانیسم  

گذاری عوامل بیرونی همچون البی های جاری در ساختار غیر رسیمی آمریکا و اتاق های فکر و همچنین 
 بازیگرانی در سطح کشورها؛ بر قوانین و اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران، می باشد.  

 بخش اول: تعریف مفاهیم نظری تحقیق 
 . انواع تحریم1

 اقتصادي منافع كه دانندمي ابزارهایي را هاتحریم مخربترین و  اقتصادي ابزارهاي را هاتحریم كارشناسان
 ايمجموعه كه دانست هاتحریم از ايطبقه باید را اقتصادي  هايتحریم اما دهد،مي قرار هدف را كشورها

 دیپلماتیك، و سیاسي دارند: خود در را زیر  مختلف انواع هاتحریم بهتر به عبارت یا كلي اقدامات از
 .اقتصادي و فناوري هايتحریم نظامي،
 دیپلماتیک  و سیاسی هايتحریم

یا  دیپلماتیك تأثیر این كه كندمي ایجاد هزینه آن براي و گذاشته اثر هدف كشور جایگاه بر هاتحریم این
 و اشخاص بر تا  شودمي وارد دولت سطح بر كه است مرتبط هایيتحریم با آن تبع به و است سیاسي
 هايكمیته و هاسازمان در مشاركت براي كشور یك توانایي تعلیق :از   عبارتند نیز مرتبط  اقدامات  .نهادها
 میان دیپلماتیك روابط سطح كاهش و مسافرت با مرتبط مجوزهاي سایر و ویزا صدور المللي، منعبین

 هاتحریم این   .دائم به صورت چه یا و مشاوره براي موقت به صورت چه سفیر نظیر فراخوان كشورها
 مربوط المللي بین جایگاه و اعتبار به بیشتر آن  هزینه اما كند،مي وارد  كشور هدف  بر را  هایيدشواري

 كه دیپلماتیك مشاجرات از مفهومي به لحاظ هاتحریم نوع این اینكه مهمتر .اقتصادي هايزیان تا شودمي
 میان تمایز براي اصلي معیار و برهان است. متفاوت هستند درگیر آن مختلف با سطوح در كشورها غالبا  

 از شده ایجاد ملموس و عمدي و  محتمل هايهزینه كه است  این هاي دیپلماتیكتحریم از ساده دیپلماسي
 (. 37:  1397است )نفیو،   كردن احساس و لمس قابل كامال   هدف كشور دیپلماتیك براي هايتحریم طریق
 اقتصادی های تحریم

شود که توسط کشور یـا گروهـی از کشـورهاعلیـه کشوري اعمال  تحریم اقتصادي به تدابیري گفته می
کننده   المللی تجاوز و از معیارهاي اخالقی مقبـول تخطـی کرده است. هدف تحریمشود که به قوانین بینمی

اقل براي پایان دادن به رفتار  آن است که کشور متخلف را مجبور کند از اهداف خود منصرف شود یا حد
 (  1374به مذاکره شود )پزدان پناه، حاضر

  مناسبات   کردن   محدود  طریق  از   دولت   چند  یا  یک  شده  ریزیبرنامه  اقداماقتصادی    تحریمبه بیان دیگر  
ا مقاصد ب  که  است  هدف   کشور  بر  فشار  اعمال   برای  مالی  و  تجاری  اقتصادی،  روابط  از  اعم   اقتصادی
های بزرگ برای مقابله با  این اقدام یکی از ابزارهای قدرت  ،گیردسیاسی و امنیتی صورت میمختلف  

ها ابزارهایی برای کنند این تحریمها در نظام جهانی حرکت نمیکشورهایی که در چارچوب سیاست آن
هستند زیرا های اقتصادی اقداماتی سیاسی  شوند بنابراین تحریمتغییر رفتار سیاسی یک دولت محسوب می

های داخلی و خارجی یک دولت ها به عنوان ابزارهای سیاست خارجی که منجر به تغییر سیاستاز آن
استفاده میمی ثبات حکومت  یا  اقتدار  برای تضعیف  یا  های تحریم(.  143:  1387)قاسمی،    شودشوند 

اعمال می با محداقتصادی طریق  ودسازی قطع کردن  شود تحریم تجاری و تحریم مالی تحریم تجاری 
و فشارهایی بر   تضییقاتآید در تحریم مالی محدودیت و  انواع روابط وارداتی و صادراتی به اجرا در می 

شود یعنی سرمایه گذاری تامین مالی و معامالت مالی کشور تحت  روابط مالی کشور هدف اعمال می
 (. 144)همان:  گیردفشار قرار می

-کنـد بـه اهـداف تحـریم، شرکاي تجاري کشورتحریمهـا را تعیـین مـیـریمآنچه که اثرپذیري اقتصـادي تح
کننده پیش از تحریم، همراه کردن  شـونده و تحریمهاي اجرایی تحریم، رابطه تجاري تحـریمشونده، هزینه

ت  کننده و در نهایت فهرست کاالهاي مشمول تحریم است. در ارتباط با موفقی سایر کشورها از سوي تحریم
 :اهداف خودشرایط زیر مطرح شده است تحریم اقتصادي در دستیابی بـه 

 درصد تولید ناخالص ملی باشد؛    2هزینه تحریم براي اقتصاد کشور هدف بیش از -

 شده باشد؛  برابر کشورتحریم 10کننده حداقل  نسبت تولید ناخالص کشور تحریم -

 کشور هدف؛ درصد کل تجارت  25امکان تسلط بربیش از  -
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شمار   سرعت و با همکاري سایر کشورهایی اعمال شود که شریک تجاري کشـور هدف به  ها بهتحریم-

 روند؛ می
 (. 133: 1395گرشاسپی و دیندارلو، ) .کننده پایین باشد ها براي کشور تحمیلهزینه تحمیل تحریم- 

 های نظامی تحریم
چنین   كند.مي  محدود یا بردمي بین از را فني كمك و نظامي تجهیزات به  كشور دسترسي هاتحریم این

 امنیت علیه شوراي كه هایيتحریم نظیر باشد مستقیم الملليبین هايممنوعیت شامل تواندمي هایيتحریم
 شوند یامي  نظامي هايهمكاري از مانع كه دولت محور هايتحریم یا است، كرده اعمال ایران و عراق
 یا هاي قبلي دسترسي كه  این و است نظامي هايفعالیت ها تحریم این اصلي كنند. هدف مي محدود  را هاآن

 كند را احساس سیاسي فشار  هدف كشور طریق این  از  و برود  بین از است داشته  وجود كه هایيهمكاري
 (.   38: 1397برود )نفیو،  تحلیل نظامیاش توان بلندمدت در و

 فناوری های حوزه تحریم
 دیگری و دانش کسب بر ناظر هایتحریم یکی کرد بررسی گروه دو در توان می نیز را هاتحریم این

 توسعه که باعث هاییفعالیت دانش، کسب به مربوط هایتحریم در کسب تکنولوژی. بر ناظر های تحریم
 هدف کشور به تکنولوژی انتقال با ارتباط در گیرد.می قرار تحریم مشمول شود  م هدف کشور در دانش
 تکنولوژی مانند میدهند قرار  هدف کشور پیشرفت توقف برای را خاصی های آور ها فنتحریم این نیز
 ... و گاز و نفت صنایع به مربوط هایتکنولوژی کشتی سازی، ساخت هواپیما، ای، هسته نظامی، های

 فناوري توسعه  در اختالل ایجاد و ناتوان كردن هاتحریم از دسته این هدف(. 5: 1394)قمری فرزاد،  .
 و اقتصادي هايفرصت توسعه به كردن كمك نظیر ممنوع خاص به صورت یا كه است كشور یك در

 مسیر این در شود.مي انجام  هاي مختلفدر حوزه عمده  به صورت یا گیردمي صورت مهم ملي منابع
 داشته بیشتري سنجش قابلیت و عمال   دارد هاتحریم انواع سایر از تريبلندمدت تبعات مذكور هايروش

 در مشاركت یا صادرات به هادسترسي آن و كرد استفاده نیز نهادها و افراد علیه هاآن از توانمي و
 (.   38:  1397كرد )نفیو،  ممنوع یا محدود را مختلف هايپروژه

 
 آمریکا بخش دوم: کاربرد تحریم در سیاست خارجی 

  ی خارج  استیس  یهابه چالش   یدگیرس  یاز اقدامات برا   یامتحده مجموعه ابزار گسترده  االتیا  یهادولت
 یهامیو تحر  ،یکمک حقوق  ،یاقتصاد  تیحما   ،یپاسخ نظام  ک،یپلمات یدارد: تعامل د  اریدر اخت  یمل  تی و امن

  ک یانتخاب کند.    لفمخت  لیرا به دال  یخاص  یدولت ممکن است ابزارها  کی.  رهیو غ  یو مال  یاقتصاد
 ی بانیممکن است پشت  ایکند    دیرا تشد  یخارج  استیمشکل س  یرضروریممکن است به طور غ  یپاسخ نظام
 ج یاست که نتا  دیبع   ا یممکن است قبال شکست خورده باشد    کیپلمات یخطرناک باشد. تعامل د  اریاز آن بس

فرستد و در صورت   یم  یقو  یامیکه پ  ندده  یرا ارائه م  یزیها ابزار قهرآم  میبه موقع به دست آورد. تحر
  (. O'Toole and Sultoon, 2019,11داشته باشد )   یقابل توجه  ریتواند تأث  یاعمال مناسب و مؤثر م

ریم ها مجازات  طبق یک مطالعه جامع در مورد تحریم های اعمال شده، بطور کلی هدف از کاربرد تح
کشورهایی بوده است، که ثروت و امنیت آمریکا و متحدان او را مورد تهدید قرار می داده اند. همچنین 
دستیابی به اهداف ایدئولوژیک و پیگیری سیاست تجاری راهبردی و مناسبات تجاری از جمله مقاصد  

ها آنچنان های داخلی علیه تحریم عالوه بر این مخالفت  (.46:  1376آمریکا بشمار می رفته است )فرهی،  

ها را در استفاده از این ابزار  ای باشند تا آننیست که برای سیاستمداران آمریکایی در بردارنده هزینه
های سنگین برای اقتصادی  های ایاالت متحده هزینهرسد تا زمانی که تحریمنظر می  پس به  .منصرف کند

)علوی،    ها همچنان ادامه یابدسیاستمداران این کشور در بر نداشته باشند روند اعمال تحریمایاالت متحده و  
1385 :75  .) 

 های آمریکا علیه ایرانبخش سوم: عوامل بیرونی موثر در تحریم
 الف: البی گری یهودیان 

  1970دهه    لیز اواوجود دارد، حداقل ادر ساختار سیاست و قدرت ایاالت متحده    لیاسرائ  یکه الب  دهیا  نیا

  The London Review of Booksه ای با همین نام در  وجود داشته است، اما تنها پس از انتشار مقال

  یوالت، موضوع بحث گسترده ا  نو استفا  مریرشایجان م  یاسیتوسط دانشمندان علوم س  2006در سال  

خود تحت تاثیر قرار   زیآمتوطئه  نگاهاز خوانندگان را با    یاریشد، بس  لیکتاب تبد  کیمقاله که به    نیشد. ا
محافظت  یاند که برابوش را متقاعد کرده  جمهورسیرئ ،یهودیکاران نومحافظه نکهی. با اصرار بر اداد

 را مطرح کردند که به نظر ییادعا سندگانیاما نو  ، با این حال،وارد جنگ در عراق شود لیاز اسرائ
را که از    یهر انتقاد  با  یموفق شده بود تقر  لیاسرائ  یبه آن بود: الب  کینزد  اریآگاه بساز افراد    یاریبس 

 (. Traub, 2009را وتو کند ) در کنگره، ژهیخارج از حد و مرز باشد، به و لیاسرائ
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ترین گروه ذی نفوذ در ایاالت متحده آمریکا است که در جهت تحقق اهداف خود، دستور  البی اسرائیل مهم

نماید بر مسئوالن سیاست خارجی اعمال نفوذ کند. کارهای مشخصی را تعریف کرده و فعاالنه سعی می
ایران  (  از دیگر مواردی که بر وضع روابط و تصمیم سازی آمریکا نس97:  1395)زادگان،   بت به 

های تفکر تاثیر گذار در سیاست خارجی "کانوندخالت بیرونی ولی بعضا مستقیم داشته است می توان به  
ی موسسهبنیاد هریتیج،    (،FDDاشاره کرد. اتاق فکرهایی همچون بنیاد دفاع از دموکراسی )آمریکا"  

آمریکا، موسسه پژوهش های مجلس  در سیاستبروکینگز، مرکز  واشنگتن  نزدیک، شورای    ی  خاور 
الملل و .. از جمله  ی آمریکن اینترپرایز، مرکز مطالعات استراتژیک و بین، موسسه(CFR) روابط خارجی

مهمترین گروههایی هستند که بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و به خصوص موضوع ایران و 
ی و تالش برای وضع تحریم علیه  مسائل هسته ای و حقوق بشری آن، ورود کرده و بیشتر هم نقش منف

 ایران؛ داشته اند. 
 بخش اول: انواع البی ها

توان به دو دسته »البی غیرمستقیم یا بازی خارجی« و »البی  گری نیز البی را می از نظر تکنیک البی
 مستقیم یا بازی داخلی« تقسیم کرد. 

 الف. البی غیرمستقیم یا بازی خارجی 
اماتی است که در خارج از مجالس قانون گذاری برای حمایت از اقدامات  منظور از البی غیرمستقیم اقد

های مختلفف بسیج مردمی و در  تواند از ائتالف گروهگیرد. این حمایت میهای داخلی صورت می و تالش
ها، مبارزات روابط عمومی و تبلیغات حاضل  نهایت از سوی خود مردم به شکل مستقیم و از طریق رسانه

 شود.
 بی مستقیم یا بازی داخلی ب. ال

ها و روابط عمومی به عنوان ابزار بازی گیری از رسانهائتالف سازی، مبارزات بسیج عمومی و بهره
باشد. بسیار ها محدود میهایی که امکانات البی مستقیم آنخارجی یا همان البی غیرمستقیم برای گروه
اغلب دنبال سازش  های منفعت عمومی که  ی البی گران گروهحیاتی هستند. این امر به خصوص درباره

می گروهنیستند، صادق  از  بسیاری  اما  پیدا  باشد.  نیاز  خارجی  بازی  به  کمتر  منافع خاص  دارای  های 
داخلی  می استراتژی  آن   - برای البی داخلی–کنند و یک  پدافند غیرعامل  برای  ها کافی است. )سازمان 

 ( 10-11؛  1393کشور، 

کارایی و توانایی شکل بخشی به نتایج سیاست خارجی آمریکا، جایگاه  البی یهودیان آمریکا بدلیل قدرت  
ای دارد یهودیان آمریکا حجم قابل توجهی از سرمایه در گردش و مجموعه فراگیری از ابزارهای  ویژه
رسانی آمریکا و مراکز قدرت سیاسی را در اختیار دارند. قدرت فراگیر یهودیان موجب شده است اطالع
گذاری داخلی و خارجی آمریکا، تاثیر غیرقابل  های البی خود، بر روندهای سیاستگروه  ها توسطکه آن 

 (36: 1385انکاری داشته باشند. )طباطبایی، 

  سیاست  در  مقاطعی  در  که  است  هدفی  ایران،  علیه  متحده  ایاالت  هایتحریم  اعمال  های  جنبه  از  یکی
  هواداران  از  یکی   لوی استورات.  است  ایران   در  حاکمیت  تغییر  آن   و  یابدمی  مطلوبیت  واشنگتن  خارجی
  وزیر   عنوان  به  گینر  تیم  انتخاب  و   اوباما  باراک  جمهوری  ریاست  آغاز  با  که  است  آمریکا  در  اسراییل
  بانکی -مالی  هایتحریم  سرمعمار  عنوان  به  را   وی   خود،   معارفه  مراسم  در  گینر  تیم.  شد  انتخاب  دارایی،
 هاتحریم  گیری  جهت  در  را  رهبری  نقش  اوباما،  باراک  اجرایی  هایسیاست  براساس  که  کرد  معرفی  ایران

  اسرائیل  تابعیت که هستند ناظرانی یا  گذارانقانون  مجریان، طراحان،  اسراییل، هایسمپات. دارد برعهده
 انتصاب  به   اسراییل  هایالبی  هایواکنش.  کنندمی  تامین  را  آن  منافع  غیرمستقیم  صورت  به  ولی  ندارند؛  را

 و  آمریکا  یهودیان   کمیته  اجرایی  مدیر  -هریس  دیوید  که   بود  حدی  به  اوباما  باراک  دولت  در   لوی  استوارت
  دستاورد  عنوان   به  آن   از  «یهودیان  سیاست  مرکزیت»  و   «دموکراسی  از  دفاع  بنیاد»  همچون  هاییالبی

  ترین مهم  عنوان  به  خارجی  هایدارایی   کنترل  اداره.  بردند  نام  آمریکا  یهودیان  جامعه  برای  بزرگی
  بانکی  هایحساب  کردن  بلوکه  یا  مالی  صنایع  تحریم  در  را  محوری  نقش  لوی،  استوارت  زیرمجموعه

 هایشرکت  و  اتمی  انرژی  سازمان  پاسداران،  سپاه  دفاع،  وزارت  به  وابسته  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص
 ( 107: 1394 دیگران،  و زاده جمعه امام.)کند می ایفا ایران کشتیرانی

کمیته جنبش صهیونیسم،  حمایت  با  توانستند  یهودی  عوامل گروههای  سال  در  را   در  بیرونی  موثر  ای 
  های سازمان  طریق  از  یهودی  هایالبی.  دهند  تشکیل  1959  ایران  اسالمی  جمهوری   علیه  آمریکا   هایتحریم

 استفاده  اسرائیل  از  کنگره  اعضای  حمایت  برای  خود  پول  و  ثروت  از  کرده،  دایر  آمریکا  در  که  متعددی
  اسرائیل   به   خود  هایکمک  به  تا  دهد   قرار  فشار  تحت  را  آمریکا  هایدولت  است  توانسته  همیشه  و  کندمی
  است  فعال  شدت   به  حرب  دو  هر  در   اسرائیل  البی  که  دارد   وجود   اصلی  حزب   دو  آمریکا  در .  دهند  ادامه 
  اصلی   حزب  دو  اما  مختلف  احزاب  وجود  با  هم  اسرائیل  در.  دارد  حزب  دو  هر  در  هم  توجهی  قابل  نفوذ  و

  یکسان   اسرائیلی  احزاب  با  ارتباطشان  هستند  مستقر  آمریکا  در   که  هاییصهیونیست  و   یهودیان.  دارد   وجود
 ( 153: 1395نیست. )شیرازی و دیگران، 
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 های ذی نفوذ یهود در آمریکا ها و گروهمهم ترین سازمان

 آمریکا -.کمیته امور عمومی اسرائیل1

شود و یک البی ثبت شده به حساب ایپک بازوی اصلی نفوذ البی اسرائیل بر نمایندگان کنگره محسوب می
تواند به شکل علنی کمک مالی در اختیار نمایندگان ی اقدام سیاسی نیست و نمیآید که هر چند یک کمیتهمی

دهد اما بر همه واضح است که در خفا و تخاباتی مورد نظر خود قرار طرفدار اسرائیل و یا نامزدهای ان
می حساب  به  مذکور  افراد  بزرگ  مالی  حامیان  از  غیرعلنی  شکل  گفتهبه  به  رسانه آید  منابع  ی  و  ها 

ی پنج البی بزرگ ایاالت متحده قرار داشته و هر ساله مبالغ زیادی را  آمریکایی، ایپک همواره در زمره
 نماید. ها و در سطح فدرال می ر ایالت صرف البی د
ی ریاست جمهوری ایزنهاور توسط »ایسیا ال. سی کنن« و تحت عنوان  و در دوره  1953ایپک در سال  

ی البی ایاالت متحده گذاشت. طبق های آمریکایی برای امور عمومی« پا به عرصه ی صیهونیست»کمیته
لی ایپک در حال حاضر، البی در کنگره بر سر اطالعات موجود در تارنمای این سازمان، هدف اص

 مسائل و قوانین مرتبط با منافع صهیونیسم  است.
از جمله اولین اقدامات آیپک بر علیه ایران تالش فراوان برای تصویب اولین قانون تحریم های گسترده  

ی رغم مخالفت میالدی مشهور است. این قانون عل  1995علیه ایران بوده است که به قانون داماتو در  

کلینتون با تحریم ثانویه به دلیل ضرر بر متحدین آمریکا، با چانه زنی های فراوان و پشتکار آیپک تویب  
شده است. اعضای آیپک در جریان در جریان تالش کمیته روابط خارجی سنا و کمیته تامین معاش مجلس 

این قانون علیه ایران رفع و رجوع می نمایندگان قرار داشتند و اختالف این دو کمیته را برای تصویب  
کردند. بنابراین دو خواست مهم و نهایی آیپک یعنی یکی منع کلی تجارت آمریکا با ایران و منع کشورهای 

ماه پس از سخنان خود در کنگره    15ثالث از تجارت با ایران محقق شد. کلینتون نیز به رغم مخالفت اولیه  

(. بعدها این قانون  192-191؛  1395ران و لیبی را امضا کرد)زهرانی،  جهانی یهود، قانون تحریم های ای

مادر همه تحریم های ایران تبدیل شده به طوری که قانون تحریم های ایران و لیبی و نهایتا قانون تحریم  
های ایران بر این مبنا شکل گرفته اند که اوال سرمایه گذاری را در ایران منع می کرد و ثانیا تجارت 

 یکا با ایران را منع می کردند.آمر
 آمریکایی  -های عمده یهودی. مجمع روسای سازمان2

و در دوره ریاست جمهوری آیزنهاور   1956آمریکایی در سال -های عمده یهودیمجمع روسای سازمان

و  سیاسی  تاثیرگذاری  روند  و  یافته  چشمگیری  رشد  آمریکا  یهودیان  جامعه  دوره  این  در  شد.  تاسیس 
آن رو به افزایش بود دولت آیزونهاور خواهان ارتباط با یک سازمان واحد برای شنیدن نظر    اجتماعی

های یهودی آن زمان بود و این خواست مبنای پیدایش مجمع گردید. در حقیقت مجمع مذکور، کلیه سازمان
مسائل   آید و طرف مشورت مقامات آمریکایی در زمینه  صدای واحد جامعه یهودی آمریکا به حساب می 

 مهم است.
 آمریکایی، این کنفرانس:-های عمده یهودیطبق اطالعات  موجود در تارنمای مجمع روسای سازمان

آمریکایی از سیاسی گرفته    -سازمان یهودی  50( هماهنگ کننده اصلی جامعه یهودیان امریکا و نماینده  1

 تا مذهبی است.
ی برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با  ( محل اصلی گردهمایی رهبران آمریکایی و صهیونیست2

 جامعه یهودیان آمریکا است. 
 باشد.( البی و مدافع اصلی جامعه یهودیان این کشور می3

 این سازمان وظیفه خود را موارد زیر اعالم کرده است: 
اسرائیل  افکار  - آمریکا  -تقویت و تسریع روابط  بین مقامات و  اسرائیل در  عمومی تضمین درک منافع 

-نمایندگی منافع یهودیان آمریکا-بحث و بررسی مسائل مهم سیاست خارج یموثر بر جامعه یهودیان- آمریکا
 های یهودیان در سراسر دنیامحافظت و تامین امنیت و ارزش

اسرائیل روابط  نظر  مواردی  مذکور  سازمان  توجه  مورد  اصلی  صلح    -موضوعات  متحده  ایاالت 
های جهادی، حمایت و پشتیبانی از ، سازمان ملل و اسرائیل، مبارزه با گروهخاورمیانه، امنیت اسراویل

ی اجرای ایپک نیز محسوب  یهودیان اعالم شده است. شایان ذکر است تمام اعضای مجمع، عضو کمیته
توان در حقیقت بازوی البی می   -شوند. مجمع مذکور را که محل استقرار آن در نیویورک قرار داردمی

ی نقش ایپک، به عنوان بازوی البی در کنگره در در قوه مجریه ایاالت متحده و تکمیل کننده  صهیونیسم
مباحث تحریم های گسترده علیه ایران به حساب آورد به طوری که در تصویب خیلی از قوانین تحریمی 

امل کشور، علیه ایران در خالل تصویب قوانین بودجه ساالنه مشارکت داشته است. )سازمان پدافند غیرع
1393 :29-30 .) 
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 . البی مسیحیان صهیونیست 3

های مسیحی نفوذ و قدرت باالیی در نظام سیاسی و اجتماعی ایاالت متحده دارند و از این  صهیونیست
جهت مطابق با این دیدگاه، مسیحیان صهیونیست معتقدند که سرزمین فلسطین وجب به وجب و تا ابد به 

ای در خاورمیانه در باور مسیحیان د منازعه جهانی و به ویژه منازعه منطقهاسراییل تعلق دارد. لذا ایجا
صهیونیست ضروری است. بنابراین اینان همواره درصدد هستند که سیاست خارجی ایاالت متحده در 

گری و ایجاد هر ج و مرج در خاورمیانه به پیش برند تا زمینه برای آخرین  خاورمیانه را به سمت نظامی
توان اذعان داشت که نگرش به هور منجی مسیحیان، حضرت عیسی، فراهم شود و در اینجا میمرحله ظ

ترین دلیل ارتباط میان مسیحیان صهیونیست و تدوین راهبرد و ترین و اصلی آرماگدون و آخرالزمان، مهم 
صهیونیست    های تهاجمی ایاالت متحده در خاورمیانه است. از این رو بسیاری از رهبران مسیحیانسیاست

مواضع جنگ طلبانه نسبت به مقوالت سیاست خارجی در خاورمیانه دارند و از طرفدران سفت و سخت 
های خاورمیانه احساس رضایت اسجاد جنگ در عراق و افغانستان بوده اند و هم اکنون نیز از آشوب

مسلمان نظیر ایران نیز ها و اشوب ها به سایر کشورهای  کنند و در صدد سرایت و انتقال این ناامنیمی
هستند. حمایت از حمله نظامی آمریکا به ایران باعث شده که سیاستگذاران آمریکایی تحت تاثیر قرار  
گرفته و تحریم های گسترده ای علیه ایران تصویب کنند. تاثیر نفوذ البی مسیحیان صهیونیست بر سیاست 

هود بسیار بیشتر بوده استغ چراکه تنها انگیزه خارجی ایاالت متحده و در حمایت از اسراییل از البی ی
های آخر الزمانی آنان ها و نگرشاصلی البی مسیحیان صهیونیست در حمایت از رژیم اسرائیل، نگاه

هاست که رهبران مسیحیان صهیونیست همواره به صورت سفت و سخت از  است و برمبنای این دیدگاه
های ج طلبانه و تهاجمی آن در خاورمیانه دفاع و از دیدگاهدولت غاصب اسرائیل و سیاست های هرج و مر

نمایند و همواره درصدد هستند رابطه ویژه میان قید و شرط می های اتخاذی رژیم حمایت بیو سیاست
های ها و گرایشها، به دلیل همان بینشایاالت متحده و رژیم صهیونیستی را حفظ کنند که در حقیقت تمام این

 (20: 1395پذیرد. )منتظران و دیگران، مسیحیان صهیونیست است که صورت میآخرالزمانی 

 . اتحاد علیه ایران هسته ای 4
از  »جلوگیری  را  خود  هدف  که  است  غیرانتفاعی  و  غیردولتی  نهاد  یک  ای  هسته  ایران  علیه  اتحاد 

وان کرده است. این ای« عنای دارای تسلیحات هستههای ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقهتالش
انجامگروه تالش تا شرکتمی  هایی  برنامه دهد  در جهت متوقف ساختن  تا  کند  متقاعد  را  های مختلف 

ای توسط وی، روابط اقتصادی خود با ایران را قطع کنند. ای حکومت ایران و توسعه تسلیحات هستههسته
سازمان ملل است. گری سیمور، مشاور   ی سابق آمریکا درمدیر عامل این نهاد مارک واالس، نماینده

ی آن  رئیس این نهاد بوده است. بنیانگذاران اولیه  2009اوباما در کنترل تسلیحات کشتار جمعی از سال  

اند که پیش از اینکه در دولت اوباما منصوب شوند. آن را اداره می  ریچارد هالبروک و دنیس راس بوده
گوهای راهبردی یک وای مشارکتی با موسسه گفتایران هسته   بنیاد اتحاد علیه  2012کردند. در سال  

ای آغاز نمود. )سازمان پدافند  اتاق فکر که مقر ان در لندن است به منظور جلوگیری از یک ایران هسته
آی اس دی، همکاری میان انگلستان و آمریکا به منظور مبارزه با   -( طرح یوآنی28:  1393غیرعامل،  

گری و اثرگذاری  شود. هدف این رهبران اروپایی و آمریکایی البیایران محسوب می  ایفعالیت های هسته 
فعالیت بودن  به خطرناک  آمریکایی  و  اروپایی  دلتمردان  و  قانون گذاران  متقاعد کردن  های به منظور 

 ها علیه ایران است. ای ایران و تالش برای افزایش فشارها و تحریمهسته
 آی اس دی -اهداف طرح یوآنی

ها شناسایی و حمایت از اقدامات نظارتی و قانونی برای پیاده سازی یک رژیم تحریمی قوی و اهداف آن 
سازی کشور به کشور آگاه سازی و  ای برای حل تعارض؛ پیادهجامع در برابر ایران،  به عنوان وسیله 

کلیدی به عنوان راهی  های آموزشی طراحی شده برای وادار کردن بخش کسب و کار خصوصی  کمپین
های سازمان ملل متحد، ایاالت متحده و اروپا، و تشویق دولت ایران برای  برای پیشبرد اثر بخشی تحریم

 ای خود. حل و فصل درگیری خود با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته
  افتادن   راه  ران، ای  ای  هسته  تهدید  و  خطر  درباره  تبلیغ  و  اروپا  سراسر  در   عمومی  افکار  جهت دادن به

 طریق   از  بشر  حقوق  نقض  و  تروریسم  از  دولتی  حمایت  با  مقابله  به  نیاز  و  منطقه  در  تسلیحاتی  مسابقه
  .متمرکز ارتباطاتى و ای  رسانه استراتژی سازی پیاده

 اى   هسته ایران علیه اتحاد گروه هاى فعالیت  
 و  ها  رسانه  از  فعال  اىداده  پایگاه  است،  کرده  اندازى  راه  را(  IBR)  ایران  کار  و  کسب  فهرست  یوآنى

 ها شرکت از پایگاه این. ایران در کار و کسب درگیر المللی بین های شرکت درباره معتبر های گزارش
  بیش   نام  تاکنون .  کنند  اعالم  ایران  با  تجارت  در  را  خود  نداشتن  شرکت  اى   اعالمیه  امضاء  با  خواهد  مى
 ( 1393)خبرگزاری تسنیم،  .است شده ثبت IBR فهرست در شرکت پانصد از

 . البی جی استریت6
 قدرتمند  رقیب  را  متفـاوت خود  نگرشي  با  اما  است  اسراییل   بقاي  خواهان   چند   هر   كه  جریاني  استریت  جي
  كمتیه   ،(  آیپك   اسراییل)    -  آمریكا  روابـط عمومي  كمیتـه.  دانـد  مي  آمریكا  در  یهودي  راستگراي  هاي  البي
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 در  كه  هستند  هایي  نام  دیگر  هاي  موسسه  و  آمریكا   هـاي یهودي  سازمان  روساي  انجمن  آمریكا،  یهودیان

 و،  سیاسـي  نفـوذ  از  اسـتفاده  و  لیكـود  حـزب  ویژه  به  اسراییل  راستگرایان  حمایت از  اند  مشترك  چیز  یك
  اسـراییل، مجموعه  منـافع  جهـت  در  آمریكـا  گیـري  تـصمیم  مراكـز  بر  تاثیر  براي   خود   اقتـصادي اجتماعي

  اسراییل  تندروهاي   باب طبع  اما  اسلو  صلح  قرارداد  مفاد  با  تضاد  در  عمدتا  آن   رویكرد  كه  هایي  سیاست
 میان  در  كـاران بلكه   محافظه  اردوگاه  در  نه  را  اسراییل  از  حمایت  كه  است  نهادي  نام  استریت  جي  .است
  حاكم   تندرو  احزاب   از   شرط   قیـد و  بي  حمایت  از  جدا  چیزي   را  اسراییل  از   حمایت  كه  بیند  مي  ها   لیبرال
 آیپك   برابر  در  صلح،  هوادار  و  لیبرال  اكنـون رقیب  كـه  سازماني  ترتیب  این  به  و  داند  مي  اسراییل  در

  اسـراییل   از   عنوان حمایت  در   چند  هر  اسراییلي  هاي  آن البي  در  كه  گذارد  مي  میداني  به  پا  كار  محافظه
 . اند اختالف دچار  آن مصادیق یا حمایت این نبودن یا مقیـد بودن در امـا  انـد همداسـتان
 :شود مي تقسیم بخش دو به توان مي را استریت جي ماموریت

 اي   منطقه  و  ایالتي  حـل دو  راه  بـه  دستیابي  منظور  به  ها  آمریكایي  مبرم  و دیپلماتیك  رهبري  از  ( حمایت1

 خاورمیانه بحران فراگیردر صلحي و پهناور
  هاي  یهودي  و انجمن  ملـي  هاي  سیاست  در  خاورمیانه  و  اسرائیل  مورد  در  خارجي  مذاكرات  ( تضمین2

 آمریكایي 
 وخواسته  انحـصارا،كهاسرائیل  نـه  و  اند  یهودي   اصوال  كه  است  هایي  آمریكایي  دهنده  نشان  استریت  جي
 به  مربوط  قسمت  در  هم  ها  دیگـرفلسطیني  سـوي   از.  كنـد  مـي   حمایـت  ها  یهودي   وطن  امنیت  بر  مبني  آنها
  آنهـا .  كنند  زندگي   هم  با  امنیت  و  صلح  در   دوگروه  هـر  و  باشـند  اقتـدار  داراي  كـشور  دو  این  از  خود

 منطقه   و  فلسطین  اسرائیل،آمریكا،  براي  را  سود  بهترین  و فلسطین  كـشمكش اسـرائیل  پایـان  كـه  معتقدنـد
 .كنند  مي نظـامي حمایت  هـاي  حـل  راه  بر  عالوه  هم  را  دیگري  دیپلماتیك  هاي  حل  راه  استریت  جي  .دارد

 حامیان  و   كشورها  از  زیادي  بـا طیف  گفتگـو  و  كـشمكش  تحلیل  براي  چندجانبه  راههاي  ایران،  جمله  از
  كنگره   در  سیاسي  فرآیندهاي  از  موثري  شكل  به  استریت  جي  .رسد  مي  خود  اوج  به  كشمكش  كه  زماني

  اجتمـاعي  منـصبان   صـاحب  كـه  كننـد  تـضمین  تا  كند  مي  حمایت  یهودي  در اجتماعات  و  هـا   رسانه   در   ها،
  میان  در   سیاسـت خاورمیانه  در  مـا  هـاي   دیـدگاه   حمایـت  عمـق  و  پهنـا  متوجه  آشكارا   اجتماعات  و رهبران 

(.  79:  1390بشوند. )بخشایشی اردستانی و دیگران،    خودشان  ایالت  در  كنندگان  حمایت  و  دهندگان  راي

جی استریت از جمله حامیان برجام و گفتگوهای هسته ای بوده است و گرچه نظات انتقادی در خصوص  
این توافق با ایران داشته است با این وجود معتقد بود امنیت اسراییل پایدار تر می شود. گرچه تحریم هایی 

 عوامل خود به کنگره برای تصویب بر علیه ایران ارائه کرده است. را با استفاده از 
 . کمیته یهودیان آمریکا7

توسط گروهی از یهودیان آمریکایی و در واکنش به وضعیت   1906ی یهودیان آمریکا در سال  کمیته

تاسیس   یهودیان روسیه و برای متحد ساختن یهودیان آمریکا برای دفاع از حقوق یهودیان در سراسر جهان
های های طرفدار رژیم صهیونیستی است که حوزهترین سازمانگردید. کمیته یهودیان آمریکا که از قدیمی

( 3( حمایت از امنیت و بقای اسرائیل  2( مبارزه با یهودستیزی و صهیونیسم ستیزی  1فعالیت خود را  
 وان کرده است.( استقالل انرژی ایاالت متحده؛ عن4تقویت و گسترش سبک زندگی یهودی و 

 موضوعات مورد توجه این کمیته نیز چهار حوزه
سیاست خارجی )مشتمل بر روابط دین با سیاست، آموزش عمومیف انرژی، امنیت ملی، حقوق مدنی، -

 مهاجرت(؛ 
 های سیاسی، مذهبی، نژادی و غیره(؛یهودستیزی )انواع آن در قالب -
المللی )آمریکای التین، سازمان ملل- ، آسیا، اروپا، ضدتروریسم، اسرائیل و خاورمیانه و  سیاست بین 

 حقوق بشر(؛ 
تداوم یهودیت و ازدواج- های درون قومی،  سبک زندگی یهودی )روابط اسرائیل با دایاسپورای یهود، 

 های یهودی با یکدیگر(؛ ویهودیان آمریکا، آموزش یهودی، ادبیات یهودی، روابط درونی گروه
مسلمانان و غیره(؛ را دربر می  -مسیحیان، روابط یهودیان  -)روابط یهودیان  مسائل بین مذهبی و قومی  -

 گیرند. 
نمایندگی    8نمایندگی در آمریکا و    31کمیته یهودیان آمریکا عالوه بر مقر اصلی خود در واشنگتن، دارای  

یرعامل،  برد. )سازمان پدافند غسازمان همکار بین المللی سود می 32در خارج از این کشور است و از 

(. این کمیته یکی از بازوهای آیپک در به ثمر رسیدن تحریم ها علیه ایران و بلوای مساله  40:  1393

هسته ای ایران در آمریکا و گوشزد کردن خطر آن برای ایران به بهانه نفی هلوکاست از جانب محمود  
 احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران بوده است. 
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 های ایران تفکر موثر بر تحریمهای بخش دوم: کانون

 (: FDD. بنیاد دفاع از دموکراسی )1
از دموکراسی دفاع  بنیاد یک  تأسیس  2001  سپتامبر  11  حمالت  از   پس  اندکی   بنیاد  این    موسسه  شد. 

  سیاست،   تحقیقات   از  دارد و ترکیبی  تمرکز  ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست  بر  که  است  گذاری  سیاست
  حمایت   در   پژوهشی  نگاری  روزنامه  و  استراتژیک   ارتباطات  تروریسم،  با  مبارزه  و  دموکراسی  آموزش

  با   مبارزه  و   دموکراتیک  هایارزش  از  دفاع  گرایی،  کثرت   ترویج  برای  خود  مأموریت مورد ادعای  از
 ملی   امنیت  های انجام شده توسط این بنیاد تقویتتروریسم است. هدف همه پژوهش  محرک  هایایدئولوژی

متحدان   سایر  و  متحده  ایاالت  دشمنان  و  مخالفان  از  ناشی  تهدیدات  بردن  بین   از  یا  کاهش  و  متحده  ایاالت
   .آن است

های نرم در کشورهای هدف  المللی در راستای پیگیری طرح انقالببنیاد دفاع از دموکراسی در سطح بین
های رنگین را در کشورهایی کاخ سفید، با حمایت و ایجاد مراکزی چون بنیاد سوروس، طرح انقالب

های مدنی و ایجاد چون گرجستان، قرقیزستان، و ... اجرا کرده است. این بنیاد حتی با حمایت از شبکه
های مختلف، در پی ایجاد براندازی نرم در کشورهای مورد نظر دوات های سیاسی در میان گروه تنش

های فکری مخالف  ی آمریکا، اوال مقابله با جریانآمریکا است. تمرکز اصلی این بنیاد در خارج از جامعه
ی خود، جنگ  نامهویژه اسالم است به طوری که این بنیاد در اساسهای دنیای غرب، بهو متضاد با ارزش

های متضاد با منافع ی مدنی و نرم با حکومتکند؛ ثانیا مقابلهرا جنگ با اسالم معرفی می  21بزرگ قرن  
های موثر در تحریم اقتصادی علیه ایران،  های مهم این بنیاد فکری است )البیتآمریکا از دیگر فعالی

تیم    .این بنیاد نقش مهمی در شکل گیری سیاست خارجی واشینگتن در قبال ایران دارد(.  18:  1393
 برجسته کارشناسان از برخی شامل و دهدمی پوشش را ایران کارهای نمونه زوایای ایران این بنیاد تمام

 حقوق  تروریسم،  ای،هسته  هایسالح  گسترش  منع  غیرقانونی،  مالی  امور  ها،تحریم  زمینه  در  واشنگتن
ها بنیاد دفاع از دموکراسی  که  است. موضوعاتی  ایران  اسالمی  جمهوری  داخلی  قدرت  هایدستگاه  و  بشر

 برنامه   ای،هسته  سالح  به  دستیابی  برای  ایران  بالقوه  مسیرهای  شامل  است  کرده  بررسیدر همین زمینه  
 غیرقانونی،   مالی  هایفعالیت  تروریستی،  های نیابتیگروه  و  تروریسم  از  پشتیبانی  بالستیک،  هایموشک
 اجرائی بنیاد مارک   مدیر  توسط  ایران  تیماست.    داخلی  سرکوب  و  جهان  سراسر   در  ایرسانه  عملیات

 شبکه   و  ایران   ایهسته  برنامه  ها،تحریم  زمینه  در  متخصص  یک  عنوان  به  که  شود،می  هدایت  دوبوویتس
 های سیاست  گیریشکل  در  تأثیرگذار  عوامل  مهمترین  از  یکی  عنوان   به  وی.  است  شده  شناخته  جهانی  تهدید
  موفق  اجرای  برای  ترامپ توصیه کرد؛  دولت   به  است و   شده  شناخته  ایران  در  رژیم  تهدیدات  با  مقابله
  که   جهان  بانکی  سیستم  با  را  ایرانی  هایبانک  همه  دسترسی  باید  مقامات ایران  علیه  حداکثری  فشار  کمپین
 پژوهان دانش  شامل  همچنین  این تیم.قطع کند  یورو،  معامالت  ویژه  به  و  است  سوئیفت  به  دسترسی  شامل

  راستی  و  ایهسته  هایسالح  گسترش  منع  اطالعات،  جمله   از   سوابق،  از  وسیعی  طیف  با  گرانیتحلیل  و
این سازمان از لحاظ ایدئولوژیک به بنیاد اعانه  .  است  فارسی  زبان  و  سایبری  نظامی،  هایمهارت  آزمایی،

شود. این خانه در مورد  ملی مرتبط و بودجه ان از سوی دولت آمریکا و دیگر متحدان آمریکا تامین می
ها نامد. این برنامه  راسی سازی میای در دستور کار دارد که آن را پروژه دموکایران، برنامه گسترده
ها و وسایل ارتباط جمعی با عنوان یک برنامه کلی »توسعه جامه مدنی، حمایت  اغلب در حوزه رسانه

ای« به اجرا درآمده است. طبق این برنامه خانه آزادی تالش خواهد کرد، تا منبع اطالعاتی جامعی رسانه
  - های الکترونیکی دو زبانه )انگلیسیبرای این کار ماهنامه  برای فعاالن حقوق بشر ایران فراهم کند و 

نقد   این مجالت مجموعه مقاالت، بررسی و  از  اندازی کرده است. در بعضی  فارسی( طراحی و راه 
های سیاسی و غیره از ایرانیان داخل و  ها، کاریکاتورها و بیانیههای تصویری، نامهکتاب، فیلم، گزارش
های دموکراسی سازی گردآوری و با ارائه بحث و تبادل  روی حقوق بشر و چالش  خارج را با تمرکز بر

نظر آنالین)برخط( در پایان هر مطلب به نوعی به نظر سنجی و ارزیابی افکار عمومی مردم ایران در  
 (117: 1391پردازد. )وثوقی و دیگران،  زمینه موضوعات مطروحه می

 . بنیاد هریتیج: 2
تاثیر گذاری برموضوع دفاع موشکی« عنوان مقاله دیگری است که به موضوع اثر گذاری  بنیاد هریتیج و  

های مختلفی اتاق های فکر بر سیاستگذاری دفاعی پرداخته است. به نظر نگارنده، بنیاد هریتیج از شیوه
تاثیر نهادن بر فرایند سیاستگذرای درباره دفاع موشکی در واشنگتن بهرگیری نمود. شیوه   به منظور 

های ها درباره موضوعها و اجراییایهای پشت پردهیا موجزی با عنوان»یادادشتنخست ،انتشار جزوه  
اتخاذ   یا قوه   ها هر زمان که کنگره ودقیق مربوط به »دفاع موشکی« بود. این جزوه مجریه در صدد 

های تاثیر گذرای شامل یافت. دیگر شیوهشد، انتشار میها میهای مهمی در زمینه این موضوعتصمیم
های توجیهی عمومی و خصوصی برای اعضای کنگره و ستادهای آنان، شهادت دادن در  برگزاری جلسه

جلسهجلسه کنگره،  استماع  رسا های  برای  رسانی  اطالع  از  نههای  متنوعی  مجموعه  از  حمایت  و  ها 
 (. Spring,November.2002ها درباره موضوع دفاع موشکی بود)سخنرانی
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 ی بروکینگز: . موسسه3

 مستقر  سیدی  واشنگتن  در   که   است  عمومی  سیاستگذاری  غیرانتفاعی  سازمان  یک  بروکینگز  موسسه
برجسته،   طلبان   اصالح  از  گروهی  كه  زمانی  كرد،  آغاز  1916  سال  از  را  خود  کار  این موسسه.  است

 عمومی   هایسیاست  مسائل  تحلیل  و  تجزیه  به  كه  خصوصی  سازمان  اولین  ،(IGR)  دولتی  تحقیقات  موسسه

  به   منجر  که  است  جامع  تحقیقات   انجام  آن  ماموریت  .كردند  را تاسیس  داشت،  اختصاص  ملی  سطح  در
 مباحث  .شودمی  جهانی  و  ملی  محلی،  سطح  در  جامعه آمریکا  روی  پیش  مشکالت  حل  برای  جدید  هایایده

  است. برنامه  کالنشهرها  هایسیاست  و  حاکمیت  توسعه،  اقتصاد،  خارجی،  سیاست  شامل  تحقیق این موسسه
  نظم بی  روابط  و  عمده  و  بزرگ  هایقدرت  ژئوپولیتیك   سریع  نظم  بررسی  به   بروكینگز  در  خارجی  سیاست

  اقتصادی  مسائل  نیز، این موسسه  اقتصادی  مطالعات  برنامه  .پردازدمی  فراملی   بازیگران  و  هادولت  بین
 بر   و  دهدمی  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  هستند،  روبرو  آن  با  جهان  و  متحده  ایاالت  كه  را  نوظهور  و  فعلی
 هایفرصت  و  سالم،پولی    و  مالی  سیاست  قوی،  كار  بازار  گسترده،  اقتصادی  رشد  به  دستیابی  برای  هاییایده

سایت   متمركز  اجتماعی  تحرك  و  اقتصادی  در  دسترسی  قابل  بروکینگز،  )درباره  است 
(www.brokings.edu  .)حزب  حامی  و   صهیونیست  دار، سرمایه1که با هزینه حییم سابان   این مرکز 

 و  عمیق کاربردی و هدفمند هایپژوهش تهیه و تحلیلگری وظیفهاست،  شده نهاده بنیان  آمریکا دموکرات
  سابان،  مرکز  ماموریت  مرکز،  این  گفته  به   دارد  برعهده  عام  مخاطبین  و  سازان تصمیم  برای  را  موقع  به

برخی از   .اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه در جهت صلح در جهان و منطقه است  ،سیاسی  مسیر  ترسیم
سیاست و امنیت در   ،های جاری این مرکز عبارتند از راهبرد آمریکا در قبال خاورمیانه متغیرپژوهش

منابع و ذخایر طبیعی و تعارض در    ،روابط آمریکا با جهان اسالم  ،آینده مقابله با تروریسم  ، خلیج فارس
  در   صهیونیستی  رژیم   و  سفید  کاخ  برجسته  رهبران  حضوربا  مرکز سابان سالیانه همایشی را    .اورمیانهخ

  رژیم   و  آمریکا  روابط  در  سازنده  عوامل  چون  مسائلی  که  کندمی  برگزار  المقدسبیت  و  واشنگتن
های یکی از فعالیت  گیرد.  می  قرار  بررسی  مورد  خاورمیانه  در  رژیم  این  هایچالش  همچنین  و  صهیونیستی

 موسسه  .کنند عمده انجام شده در مرکز سابان حول محور ایران بوده و پژوهشگرانی در این حوزه کار می
جنگ و حمله    ، توسط مرکز سابان گزارش قابل توجهی را منتشر کرد که در آن  ۲۰۰۹دسامبر    ۱۴  در

بررسی آن شبیه سازی شده آن شد که  نتیجه    . احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران شبیه سازی شده بود
در آن برهه گزینه نظامی علیه ایران از فضای فکری نظام تصمیم گیری آمریکا و رژیم صهیونیستی  

 (. 21-22: 1393های موثر در تحریم اقتصادی علیه ایران،  )البی ردیدگحذف 
 . مرکز پژوهش های مجلس آمریکا: 4

به عنوان اتاق فکر و بازوی پژوهشی کنگره و به    1914مرکز پژوهش های مجلس آمریکا در سال  

این مرکز سناتور   اولیه تشکیل  و معمار  تاسیس شد. طراح  کتابخانه کنگره  در  صورت بخشی مستقل 
الفولت نلسون  2رابرت  جان  نمایندگان  مجلس  قانونگذار  بودند   3و  یکانسین  و  مردم  نمایندگان  از 

 (.18: 1390از منظر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، )ساختارپژوهی مراکز مطالعات آمریکا 

  کنگره   اعضای  و  کنگره  هایکمیته  مشترک  کارکنان  عنوان  به(  CRS)مرکز پژوهش های مجلس آمریکا  

 تخصیص   متحده،  ایاالت  خارجی  کمک  های  استراتژی  و  ها  برنامه  به   همچنین  بخش  این.  کندمی  فعالیت
 مربوط   قوانین  و  عمومی  دیپلماسی  المللی،بین   هایبدهی  خارجه،  امور  وزارت  کارکردهای  و  بودجه  منابع،

 نظامی؛  استراتژی  ملی؛  امنیت  سیاست  شامل   تحقیقاتی  هایمسئولیت  . پردازدمی  خارجی  روابط  به
  جبران  کسب دفاع،  نظامی؛  عملیات  خارجی؛  و  متحده  ایاالت  تسلیحاتی  هایسیستم  هوش  های پویا؛درگیری

 اطالعات؛   و  دفاع  در  سایبری  امنیت  دفاعی  بودجه  ارتش؛  در  اجتماعی  مسائل  و  بهداشت  خسارت)غرامت(،
 بخش این .متحده ایاالت خارجی و داخلی نظامی هایجهانی و پایگاه امنیت بر پیشرفته هایفناوری تأثیر
 ایاالت  گذاریسرمایه  جریان   و   تجاری  عملکرد  و  هابرنامه  ها،سیاست  تجارت،  به  مربوط  قوانین  بر  عالوه
 بررسی  را  المللیبین  مالی  نهادهای  هایمسئولیت  و  هانقش  و  المللیبین  اقتصادی  مهم  تحوالت  متحده،
 ها تعرفه  و  واردات  مقررات  صادرات،  ترویج  تجاری،  هاینامه  موافقت  و  مذاکرات  به  همچنین.  کندمی

 تهیه   از  پیش  اولیه  مالحظات  از  -  قانونگذاری  مراحل  از   مرحله  هر  در  CRS  کارشناسان  .شودمی  توجه

 مختلف  هایفعالیت  و  مصوب  قوانین  بر  نظارت  تا  گفتگو،  و  بحث  و  کمیته  جلسات  جلسات  طریق  از  الیحه،
  کاربردی  و   ایمنطقه  بخش  هشت   در  تجارت  و  دفاع  خارجه،  امور  حضور دارند. بخش  نهاد )کنگره(،

 کند؛ شاملمی   دنبال  کنگره  برای  را  جهانی  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  مهم  تحوالت  که  است  یافته  سازمان
 پناهندگان  تروریسم، مانند فراملی مسائل و  ایمنطقه روندهای  جداگانه، کشورهای با متحده ایاالت روابط

 
1 - Haim Saban 
2 - Senator Robert LaFollet 
3 - Representative John M. Nelson 

http://www.brokings.edu/
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 مانند  جهانی  نهادهای  و  ای هسته  هایسالح  گسترش  منع  جهانی  بشردوستانه؛ بهداشت  های بحران  سایر  و

 (. www.loc.gov)سایت  ، قابل دسترسی در  CRS )بخش امور خارجه، دفاع و تجارت   .ملل است  سازمان

 ی واشنگتن در سیاست خاور نزدیک: . موسسه5
 خاورمیانه،  در  متحده  ایاالت  منافع  پیشبرد  به  متعهد  آمریکایی  نگرانآینده  از  کوچکی  گروه  ، 1985  سال   در

 که  هست  تحقیقاتی   موسسه  بزرگترین  امروز.  کردند  تاسیس  را  واشنگتن  نزدیک  خاور  سیاست  موسسه
  متخصصانی شامل موسسه  تحقیقات ارشد کارمندان .است یافته اختصاص خاورمیانه مطالعه به منحصرا  

 پوشش  را  خاورمیانه  از  گوشه  هر   که  هستند  اقتصادی  و  امنیتی  نظامی،  سیاسی،  مختلف  هایزمینه  در
اهل همان    از  اغلب  و  اند کرده  کار  و  زندگی  آنجا  در   کنند،می  صحبت  منطقه  های زبان  به   ها نآ  .دهندمی

بینانه از منافع آمریکا در خاورمیانه و  منطقه هستند. هدف انستیتوی واشنگتن تعمیق درکی متعادل و واقع
هایی برای حفظ آن منافع است )درباره موسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک، سیاستنیز پیشبرد  

(. بخشی از رسالت این مرکز مطالعاتی تهیه www.washingtonstitute.org)قابل دسترسی در سایت.  
های مقاومت اسالمی است. به طوری  ران و جنبشدار با محوریت جمهوری اسالمی ایهای جهتپژوهش

کند که های ایاالت متحده منتشر میای را با عنوان اسالم و چالشهای سالیانهگزارش  1992که از سال  

دیدهنقش مهمی را در ترویج اسالم این موسسه نشریاتی همچون  دارد.  آمریکا  بان صلح و  هراسی در 
ها به مطالعه مواردی همچون روند صلح اعراب و اسرائیل، ه در آنکند کبان سیاسی را منتشر میدیده

های کشتار ای و گسترش سالحسیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، رادیکالیسم مذهبی، اقتصاد منطقه
 شود. جمعی پرداخته می

 های این مرکز با تمرکز بر جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: برخی پژوهش
 ، 2001در سال  1راهبردی ایران و روسیه نوشته برندا شافر روابط -

 ، 2002های سیاست داخلی ایران نوشته مایکل روبین در سال اولویت-

در    2نوشته چن زاک  93+2المللی انرژی اتمی: ارزیابی پروتکلای ایران و سازمان بینسیاست هسته-

 ، 2002سال 

 . 2003در سال    3ر خاورمیانه سکوالر نوشته مایکل روبین تروریسم تاکتیکی: چالش دائمی ایران در براب

آفرینی و اثرگذاری بر تحوالت خاورمیانه، موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک برای افزایش نقش
میزهای مطالعاتی مخصوصی را در مورد مصر، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، لبنان، کشورهای حاشیه  

ایران    4هایی نظیر ابتکار امنیتییقای شمالی و فلسطین تاسیس و برنامهخلیج فارس، ترکیه، سوریه، آفر
را در راهبرد پژوهشی خود تعریف کرده است )ساختارپژوهی مراکز مطالعات آمریکا از منظر امنیت  

 (. 23-21:  1390ملی جمهوری اسالمی ایران، 

 :(CFR) . شورای روابط خارجی6

CFR  تاسیس   جهان  بهتر  درک  برای  هاآن  نیاز  درباره  کشور  این   رگفتگو د  هدف شروع  با  1921  سال   در

 پژوهان،دانش   دولت،   عالی   مقامات  موسسه  این   های ردیف  در   دارد.   عضو  5000  از   بیش  شد. این شورا 

 حضور  بازرگانی   مدیران  و  مذهبی  رهبران  مربیان،  نگاران،  روزنامه  غیرانتفاعی،   متخصصان  وکال،
 برگزار  را  هاییپادکست  و  کنفرانسی  هایتماس  شده،  ضبط  رویداد  صد  از  بیش  CFR  ساله  دارند. هر

  مسائل  درباره  برجسته  متفکران  و  بازرگانی  مدیران  جهانی،  رهبران  دولت،  ارشد  مقامات  آن  در  که  کندمی
 .کنند می نظر تبادل و بحث ضروری  المللیبین

دموکراسی و    ،در مسائلی چون دفاعی و امنیت سرزمین  سازیبا هدف تصمیمشورای روابط خارجی  
امنیت و صلح بین   ه،فناوری و علوم پای  ، حکومت جهانی،انرژی و محیط زیست    ،اقتصادی  ،حقوق بشر

این    .های امریکا تمرکز مطالعاتی داردتروریسم و راهبردها و سیاست  ،اجتماع و فرهنگ  ،المللی در 
بررسی تحوالت مناطق مختلف جهان    همطالعاتی خود را با برپای  محورهای  ،راستا شورا روابط خارجی

 ،آمریکای التین  ،آفریقا  ،آسیا  ،های جغرافیایی اروپاهای تحقیقاتی مختلفی را در حوزه قرار داده و برنامه
شورای روابط  .های جهانی در دستور کار خود قرار داده استالمللی و حکومتخاورمیانه و مراکز بین

  ایران،  ایهسته  پرونده  قبال   در   آمریکا  هایسیاست  که   طوری  به   دارد   ایران  روی   بر  جدی رکز  تمخارجی  
 مختلف، هایسیاست اتخاذ با همواره تا اندکرده تالش آن سردمداران  گردد.می اتخاذ شورا توسط مستقیما  
به  هش  جنگ  تحمیل  که  بکشاند  شکست  به   را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام ساله  از    یک ی  ، ایرانت 

اقدامات نرم    ،شورای روابط خارجی  ،با شکست راهبرد سخت علیه ایران  .ها بودراهبردهای سخت آن
مقابله نرم    ۲۰۰۶برای مثال در دکترین امنیت ملی آمریکا در سال    ؛را علیه ایران به کار گرفت  ه افزارآن

های دانشجویی و نهادهای اجتماعی در تشکلهای  با ایران در اولویت قرار گرفت که دامن زدن به نافرمانی

 
1 - Brenda Shaffer 
2 - Chen Zak 
3 - Michael Rubin 
4 Iran Security Initiative 

http://www.loc.gov/
http://www.washingtonstitute.org/
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ها    NGOاندازی  های قومی و راهدامن زدن به شکاف  ،زبانهای متعدد فارسی ایجاد شبکه  ،دولتیغیر

ایران نقش   ۱۳۸۸همچنین شورای روابط خارجی در فتنه بعد از انتخابات سال    .بخشی از این دکترین بود
میلیون دالر توسط کنگره از آن    ۵۰۰بز و تخصیص بودجه  جدی داشت به طوری که حمایت از جنبش س

 (. 29-30: 1393های موثر در تحریم اقتصادی علیه ایران،  )البی جمله بود
 ی آمریکن اینترپرایز: . موسسه7

 ایاالت  خارجی  سیاست  جهان،  اقتصاد  مورد  در  را  اصلی  تحقیقات  Enterprise American  موسسه

سایت مؤسسه بخشی با  در وب  .دهدمی انجام داخلی   اجتماعی و سیاسی مسائل و المللبین امنیت و متحده
ایران وجود دارد که در آن به صورت پیوسته تحلیل هایی مغرضانه در مورد مسائل مختلف  موضوع 

های که یکی از بخش  irantracker.org  سایتوب   درشود. عالوه بر این،  مرتبط با ایران منتشر می
. این موسسه گیرندمسائل ایران به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می  است  مؤسسهاین    وابسته به  
ای" منتشر کرد و در آن سناریوهای ، گزارشی با عنوان "بازدارندگی و مهار ایران هسته2011در سال  

در این گزارش عنوان  بررسی نمود.  ای را  مختلف رویارویی با ایران در صورت دستیابی به سالح هسته
 .است  شده  روبرو  آن  با متحده  ایاالت  که  است   مشکالتی  ترینسخت  از  ایهسته  ایران  شده است که چالش

 شوروی   جماهیر  اتحاد   که  روشی  به  کرد  ایجاد نخواهد  متحده  ایاالت  برای  وجودی  تهدیدی  زودی  به  ایران
  که  باشد داشته  ای هسته زرادخانه  یک که  معنا این  به حداقل  - کردمی تهدید آن  فروپاشی تا 1960  دهه از

  دیگری  آستانه  به  ای هسته  هایسالح  به  دستیابی  با  ایران   باشد. اما  متحده  ایاالت  واقعی  نابودی  به  قادر
 امنیت   هایسیاست  شک   بدون  این   .دائمی  ترس  در   متحدانش  و  آمریکا  داشتن  نگه  توانایی  -   رسید  خواهد
 دائمی  ناراحتی )نارضایتی(  منشأ  و  داده  تغییر   عمیقا    بینی  پیش  قابل  آینده  برای  را  آمریکا  خارجی  و  ملی
 کندمی  معرفی  برد،می   رنج  پریشانی  و  ناآرامی  از  کافی  حد  از  بیش   که  جهانی  و  منطقه  یک  در  را

(Duhovny, Emily: 2011). 

 الملل: . مرکز مطالعات استراتژیک و بین8
  و   استراتژیک  مطالعات  مرکز  آبشایر  دیوید  و  بورک  آرلی  دریادار  ،1962  سال  در  سرد  جنگ  اوج  در

  هدف   به  موسسه  این.  کردند  تأسیس  سی  دی  واشنگتن  در  تاون  جورج  دانشگاه  در  را(  CSIS)  المللیبین

  ملت  یک عنوان به پیشرفت و  کشور یک عنوان به متحده ایاالت بقای برای  هاییراه یافتن  مبرم اما ساده
مرکز مطالعات استراتژیک   .(www.csis.orgقابل دسترسی در سایت    CSISبود )درباره    یافته  اختصاص

بین و  المللو  ارائه راهبردها  و  پژوهشی تخصصی  تشکیل میزهای  با  توانست  تاسیس  اوایل  از همان 
های  اقهای امنیت ملی و سیاست خارجی، در صف مقدم اتراهکارهای موثر در حل مشکالت و چالش

های فکری  فکر ایاالت متحده  قرار گیرید. در حال حاضر این مرکز مطالعاتی به عنوان یکی از اتاق
ترین و کارآمدترین راهبردها و راهکارها را در حوزه سازی کاخ سفید، مهمتاثیرگذار در حوزه تصمیم

آمریکا و روسای کشورهای   های جهانی به سیاستمدارانسیاست خارجی، نظامی و امنیتی و همچنین بحران
، اولین جلسه عمومی در کنگره را  1987کند. این موسسه در  های این کشور ارائه میهمسو با سیاست

المللی در زمان ریاست جمهوری  کشی کامبوج تشکیل داد. مرکز مطالعات راهبردی و بیندرباره نسل
قبال شوروی داشت.  های  ای در ترسیم سیاسترونالد ریگان نقش تعیین کننده ایاالت متحده در  دفاعی 

های نظامی و خارجی دولت کلینتون فعال بود و در ریزی سیاستهمچنین این مرکز راهبردی، در پی
های نظامی این راهبرد را این  تصویب شد، سیاست  90که اواسط دهه    21راهبرد آمریکای جدید در قرن  

از مدیران    اسی این مرکز با ت  ،ست جمهوری جرج بوشدر زمان ریامرکز طراحی و تدوین کرده بود.  
رویکرد القای شغل و هیمنه به نظام بین الملل و به ویژه به منطقه راهبردی خاورمیانه    ،نومحافظه کار خود

 و جهان اسالم را به عنوان محور سیاست خارجی دولت بوش قرار داد و با تنظیم سند راهبرد امنیت ملی
اطالعاتی و تبلیغاتی در عرصه بین    ،اقتصادی  ،سیاسی  ،ال  وارد کارزار نظامیدولت آمریکا عم  ،2002

شد که حمله به افغانستان و عراق نتیجه اجرایی شدن سند راهبرد امنیت ملی    ۲۱المللی در آغاز قرن  
قدرت هوشمند به عنوان محور سیاست خارجی    اتخاذ طرح    ۲۰۰۷همچنین این مرکز در سال    .بود  2002

ا به کنگره ارائه کرد و پس از تصویب محور اساسی رویکرد سیاست خارجی دولت اوباما در آمریکا ر
 .نقاط حساس و راهبردی جهان شد

این مرکز تمرکز جدی بر روی مسائل ایران داشته و با تشکیل میز مطالعات ایران به سرپرستی فریبرز 
ای ایران، مسائل نظامی ایران،  ستهای را در موضوعاتی چون پرونده ههای پژوهشی گستردهقدر طرح

نوسازی سیاسی و سکوالریسم، تحوالت اقتصادی، دگرگونی اجتماعی و فرهنگی ایران و ... در دستور 
کار خود قرار داده است )ساختارپژوهی مراکز مطالعات آمریکا از منظر امنیت ملی جمهوری اسالمی 

 (. 36-37: 1390ایران، 

Arlen Specter    وChristopher Bradish      در تحلیلی درباره ایران عنوان کردند که  2006در سال
  هاآن  با  ایدوجانبه  طور  به  که  بخواهد  باید  شمالی  کره  و  ایران  ایهسته  هایبرنامه  با  رویارویی آمریکا در
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های جهان  درتق  دیگر  سوی  از  چندجانبه  هایکمک  نیازمند  تهدیدها  این  توقف  در  موفقیت.  کند  گفتگو

ها تواند راه طوالنی را برای خلع سالح آنها میاست، اما موفقیت ما در رفتار محترمانه و موقرانه با آن
ای نظامی، انرژی، عراق،  تروریسم، توانایی هسته  .هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماتیک طی کند

آمریکا و جهان قرار دارند. همه این  و جنگ بین اسرائیل و فلسطین از امور مهمی هستند که پیش روی  
بررسی مورد  توان بدون ایفای نقش ایران  ها را نمیها به ایران مرتبط می شوند و هیچ کدام از آنچالش

 . قرار داد و حل کرد
 

 بخش سوم: کشورها موثر بر تحریم های آمریکا علیه ایران
آمریکا و تاثیر آنها بر تحریم های آمریکا   افزون بر عوامل البی های یهودی و اتاق های تفکر در ساختار

علیه ایران، کشورها نیز به عنوان یک بازیگر مستقل نیز در سطح دولت بر فرایند سیاستگذاری آمریکا 
در باب تحریم ها موثر بوده اند. کشوهایی همچون اسرائیل، عربستان، امارات و .. از جمله مهمترین 

ه نقش بازی کردند. کشور اسرائیل در سطح دولتی همواره یکی از کشورهایی می باشند که در این زمین
مهمترین اهداف سیاست خارجی خود را محدود کردن ایران قلمداد کرده و این موضوع را در روابط دو 
جانبه خود با کشور آمریکا به طور خاص پیگری کرده و در تمام ادوار روسای جمهوری آمریکا نیز به 

ی اسالمی ایران بوده است. اسرائیل مهمترین ابزار در تسلیم ایران را همواره دنبال ضربه به جمهور
تحریم دانسته و معتقد بوده است با وضع تحریم های گسترده و فلج کردن اقتصاد ایران، مردم شورش 
خواهند کرد و حکومت را سرنگون خواهند کرد. روسای جمهور و نخست وزیران اسرائیل در هر دیدار  

یر علنی با آمریکا و سایر قدرت های بین المللی بر لزوم کنترل ایران و تحریم های گسترده  علنی و غ
تاکید کرده و به همین خاطر هم بوده است که نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با برجام به شدت مخالفت 

ادامه نیز یکی  کرده و مخالف برداشتن تحریم ها در نتیجه ی توافق هسته ای توسط اوباما بوده است. در 
از مهمترین عوامل محرک ترامپ برای خروج از برجام نیز نتانیاهو بوده است و او نقش موثری بر  
سیاست های خاورمیانه ای ترامپ به خصوص در وضع مجدد تحریم ها و اعمال تحریم های گسترده 

ر وضع و اجرای تحریم تازه بر علیه ایران، داشته است. بنابراین اسرائیل در سطح دولتی نقش موثری ب
ها علیه ایران داشته است. از دیگر کشورهایی که بر اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران نقش داشته  
اند می توان به کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس اشاره نمود. کشورهایی چون امارات متحده عربی 

و سال های بعد آن، تا  1396ر سالهای و عربستان در جریان اجرای تحریم های مالی و بانکی آمریکا د

جای ممکن از طریق محدودیت های ارزی توانسته اند فشار تحریم ها را بر ایران مضاعف و دوچندان  
کنند. فشار امارات متحده عربی بر صرافی ها و کارگزاری های بانکی برای ممنوع کردن فعالیت های 

مله مهمترین اقدامات این کشور در اجرای تحریم ها علیه  ایرانی ها و همچنین ندادن خدمات به ایران از ج
ایران بوده است که در این میان آمریکا با گسیل کارشناسانی در حوزه تحریم به امارات، تمام منافذ مالی  
و بانکی و حتی فروش نفت و مشتقات آن و سایر فعالیت های بازرگانی ایران را محدود نمود و تاثیر  

اکثر رساند. عربستان سعودی نیز با کمک به اسرائیل در سطح رسمی و دولتی هم با تحریم ها را به حد
توصیه به کشورهای عربی تحت نفوذ خود جهت بستن منافذ اقتصادی و مالی با ایران بر تحریم ها اثر  
گذار بوده است و هم اینکه در سطح رسمی پیش شرط مراودات گسترده خود با آمریکا را وضع محدودیت  

حریم بر ایران قلمداد کرده و همچنین این کشورها در جریان تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران خود  و ت
را علنا متعهد به افزایش تولید نفت برای جایگذین کردن مازاد نفت خود برای نفت ایران در بازار به دنیا 

 زایش قیمت نداشته باشد.معرفی کرده اند که قیمت نفت علی رغم عدم حضور ایران در بازار نفت، اف
 
 

 نتیجه گیری 
تحریم در ابعاد مختلف سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، فناوری و مهمتر از همه اقتصادی؛ همواره یکی از  
مهمترین ابزارها در سیاست خارجی آمریکا از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است و به نوعی جایگزینی 

جی این کشور محسوب می شود. ایاالت متحده وضع فوری تر برای جنگ در رسیدن به اهداف خار
تحریم را با اهداف مختلفی بر کشورهای متخاصم خود از زمان استقالل در سیاست خارجی به کار می  
گرفته است. شواهد تاریخی این مساله، تحریم انگلیس در پس از استقالل این کشور و پس از آن در طول  

از جنگ   از جمله شوروی، جنگ های جهانی و باالخص پس  دوم جهانی بر علیه کشورهای مختلف 
کشورهای آمریکای التین مخالف آمریکا، کره شمالی، ویتنام و پس از جنگ سرد در کشورهای خاورمیانه  

 ای نظیر عراق و ایران و ... می باشد.  
تحوالت  گیری و همچنین مرکز فرماندهی خیلی از  در یک نظام سیاسی متکثر و پیچیده در امر تصمیم

دهی در سیاست خارجی وجود داشته  های فکری زیادی جهت مطالعه و خطجهانی، طبیعی است که کانون
ها تحلیل سیاسی است.  هایی هستند که هدف اصلی آنهای فکر، سازمانهای فکری یا اتاق باشند. کانون

کنند به واسطه تحقیقاتشان  رسانی به شهروندان و مقامات دولتی هستند و سعی میها به دنبال اطالعآن
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ها، حلقه اتصال میان دولت و مردم هستند های فکر یا تینک تنکهای پژوهشی به دست آورند. اتاقکمک

ها مثل های ذی نفوذ و احزاب سیاسی را دارا هستند. برخی تینک تنکهای گروهو ترکیبی از ویژگی
ط خارجی، موسسه دیدبان جهان با موضوعات المللی، ورای روابموسسه موقوفه کارنگی برای صلح بین

سیاست خارجی مرتبط هستند و برخی دیگر در موضوعات داخلی و بعضا برخی در هر دو بعد داخلی  
 .و خارجی فعالیت دارند 
ای هستند و برخی وابسته به دانشگاه و برخی دیگر های فکر از محققان عالی رتبهکارکنان و اعضای اتاق

توانند از درها عبور کنند و افرادی را مالقات کنند که افراد معمولی امکان را ندارند.  مستقل بوده که می
ای خاص باشد، ای به دنبال مدرکی در زمینهشناسند. هر گاه کمیتهها معموال کارکنان کنگره را میآن

تنک تینک  نمایندگان  به  میمعموال  رجوع  تنکها  تینک  محققان  گسکند.  ارتباطی  شبکه  با تردهها  ای 
های دانشگاهی، مقامات دولتی، روزنامه نگاران، تجار، نمایندگان کشورهای خارجی و غیره  شخصیت

گیرند و یا های فکر یا مورد پیشنهاد مراکز قوه مجریه و تصمیم گیرنده قرار می دارند. اغلب محققان اتاق
ها معتقدند  شوند. مثال برخی یگیری در سیاست خارجی مورد پرسش واقع مها برای تصمیماز سوی آن

از دیگر   .که تهیه پروژه قرن توسط تینک تنک اینترپرایز بر حمله بو به عراق خیلی تاثیر گذار بوده است

دیگر   علیه  متحده  ایاالت  تحریمی  سیاست  و  اعم  بهطور  خارجی  سیاست  در  موثر  بیرونی  گروههای 
شت، از جمله این گروههای نفوذ می توان به البی  کشورها از جمله ایران می توان به البی ها اشاره دا

یهود )آیپک( اشاره داشت: البی های یهودی با دقت بیشتری و بیشتر از هر نهاد رسمی قدرتی در آمریکا، 
حول و حوش کنگره چرخیده و بر ان احاطه دارند و راه اصلی در رسیدن به اهداف خود را در نزدیکی 

ای کاخ منطقه  ار می دانند. چنانچه گفته شد، نقش کنگره در تعیین سیاستبیشتر به قوه مقننه و قانونگذ
های اقتصادی  های خارجی آمریکا و تصویب تحریمسفید برجسته است.کنگره از جمله با اختصاص کمک

های سالیانه نظامی و اقتصادی آمریکا دهد. در شرایطی که کمکای آمریکا شکل میبه سیاست خاورمیانه
آن سرازیر می یل و دیگر متحدین منطقهبه اسرائ اقتصادی علیه مخالفان منطقهشود. تحریمای  ای های 

ا... و حماس به اتهام اقدامات تروریستی و یا حمایت  هایی مانند حزباسرائیل یعنی ایران، سوریه و گروه
ابل امریکا با ایران ای دو دستاویز درازمدت تقشود. تروریسم در کنار برنامه هستهاز تروریسم وضع می

های  اسرئیل مرتبط میشود و نه لزوما به منافع امنیت بوده که هر دو مستقیما به امنیت، منافع و سیاست
سوریه و ایران را به عنوان حامیان تروریسم   1984و    1979های  آمریکا. وزارت خارجه آمریکا در سال 

های غیر اضطراری، تجارت، خدمات بانکی  مکهای قانونی متعدد بر کخواند و زمینه اعمال محدودیت
و معامالت اقتصادی با این دو کشور را ایجاد کرد.در دوره بیل کلینتون البی اسرائیل در کنگره فعال 

های اقتصادی علیه ایران  شد، کلینتون تحت فشار آیپک و دیگر نیروهای طرفدار اسرائیل اعمال محدودیت
های  های جامع علیه ایران و گستراندن آن به طرفیری تدوین تحریمتر کرد. آیپک ناظر بر پیگرا سخت

های نگاه جدید ایپک بود. در تدوین بسیاری از  های ایران و لیبی یکی از بسترثالث بود. قانون تحریم 
اقتصادی واشنگتن علیه تهران میمجازات آن را در دولت و  های  اسرائیل و عناصر  توان دست البی 

ک اواخر می  کنگره مشاهده  لنتوس طرفدار    2007رد.  تام  نمایندگان  امور خارجی مجلس  رئیس کمیته 

ها به واحدهای فرعی  اسرائیل بانی قانون ضد پیشرفت ایران شد. نکته مهم این قانون تسری دادن تحریم
شان با  های مزبور حتی به خاطر معامالت  واحدهای فرعی خارجیهای آمریکایی بود تا شرکتشرکت
های پیشبرد جنگ اقتصادی علیه ایران که در آن مقامات ن مشمول تحریم قرار گیرند. یکی از جبهه ایرا

نفوذ موثر البی اسرائیل بر    داری آمریکاستکنند وزارت خزانهدولتی طرفدار اسرائیل ایفای نقش می
در  اسرائیل  به طرفداران  آمریکایی  مقامات  دادن  شده تضمین  متحده سبب  ایاالت  تداوم    سیاست  مورد 

های انتخاباتی بدل فشارهای واشنگتن بر تهران  به وظیفه تخطی ناپذیر آن ها به ویژه در مقاطع رقابت
تاکید کرد که تعهد ما به امنیت مشترکمان     2011شود. اوباما در سخنرانی در جمع البی اسرائیل در سال  

گر است. وی افزود که بیشترین ای جلوه  در عزممان برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته
ها را در سازمان ملل همراه متحدان خود  ترین تحریمها را علیه حکومت ایران وضع کرده و جامعتحریم

.  های بزرگ نظام مالی بین المللی جدا شده است.  تضمین کرده است بطوری که ایران امروز از بخش
 آمریکا   در  عمده  حزب  دو  هر  حمایت  از  و  بماند  باقی  فراحزبی  کندمی  تالش  آمریکا  در  اسرائیل  البی
تحریم  .شود  مندبهره اعمال  در  اسرائیل  البی  موفقیت   دنبال  نظارت به  ایران،  علیه  آمریکا   های 

های ثالث در ها و تالش برای تداوم و تقویت مجازات طرفهایی چون ایپک بر اجرای تحریمسازمان
های اقتصادی علیه ایران با ارائه آماری،  تداوم یافت. ایپک در پی اجرای تحریم  2013و    2012های  سال

های مالی و تجاری، آثاری بی سابقه بر اقتصاد  ایران بر جای نهاده کند که تحریماین دیدگاه را مطرح می
که البی اسرائیل    دهدهای ایاالت متحده علیه ایران نشان می تحریم   و از این حیث موفقیت آمیز بوده است.

بین  در  خاورمیانه  در  اسرائیل  و  آمریکا  تهدیدات مشترک  و  منافع  القای  در  زیادی  میزان  به  توانسته 
دار علیه منافع امنیتی گذاران و سیاستمداران آمریکایی کامیاب گردد. آنچه به عنوان تهدیدات اولویتقانون
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گیرد. هم پوشانی غریبی  مقامات آمریکایی قرار می   و سیاسی واشنگتن از جانب تهران مورد اشاره و تاکید

نگرانی چالش با  و  برای  ها  تالش  تروریسم،  از  ایران  حمایت  ادعای  مانند  دارد.مواردی  اسرائیل  های 
که به منزله مسائل عمده در   -های کشتارجمعی، مخالفت با گفتگوهای اعراب و اسرائیلدستیابی به سالح

مطرح   آمریکا  و  ایران  اسرائیل   -بودهروابط  منافع  و  مالحظات  به  که  است  موضوعاتی  دقیقا 
گردد.حتی اتهام نقض حقوق بشر در ایران نیز  در قالب کلی تالش برای فشار بر تهران به قصد  برمی

تغییر رفتار ایران باید ارزیابی گردد که مورد نظر اسرائیل است. نفوذ قاطع البی اسرائیل بر دستگاههای  
از وزارت خزانه داری گرفته تا وزارت خارجه و از کنگره  گرفته تا مشروعیت    -کاگیر آمری تصمیم

بخشی به اعمال تحریم علیه ایران  و اجماع سازی در این باره را تسهیل کرده است. البی اسرائیل، عالوه  
ایران    بر نمایندگان متعهدی که به طور رسمی  در ساختار قدرت آمریکا دارد و از آن ها در مقابله با

کند. وجود سامانه درخواست نظران غفلت نمیگیرد، از بسیج افکار عمومی و جلب حمایت صاحببهره می
ها علیه ایران در سایت ایپک و توجیه نظری  به اصطالح تهدید از نمایندگان کنگره  برای تصویب تحریم

 ایران و ضرورت برخورد با آن  در این زمینه شایان اشاره است. 
جمع بندی می توان گفت که البی اسرائیل نفوذی قاطع بر دستگاه های تصمیم گیر در آمریکا از   در یک

وزارت خزانه داری گرفته تا خارجه و کنگره و دولت؛ دارد. حضور موثر عناصر طرفدار اسرائیل در 
این باره   مراکز تصمیم گیری ایاالت متحده، مشروعیت بخشی به تحریم ها علیه ایران، اجماع سازی  در

را تسهیل کرده است. البی اسرائیل، عالوه بر نمایندگان متعددی که به طور رسمی در ساختار قدرت 
آمریکا دارد، از طریق بسیج افکار عمومی و جلب حمایت صاحب نظران نیز بهره می برد. وجود سامانه 

آیپک و تسری آن به سایر   درخواست از نمایندگان کنگره برای تصویب تحریم ها علیه ایران و در سایت
 .گروههای البی گر یهودی علیه ایران، یکی از این نمونه ها می باشد
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