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چکیده
سیاست امریکا درقبال ایران پس از انقالب اسالمی ،رویکرد تقابلی داشته
و صرفنظر از ماهیت نظام جمهوری اسالمی ،تحت تأثیر کانونهایی استت
ک تا ب امروز مانع از عادی شدن روابط دو کشتور شتد انتد بتدون شت
البی های طرفدار اسرائیل نقش پررنگی در دشمنی دو کشور ایفا میکنند،
اما در این میان ،البی های عربی نیز با حمایت برخی از حکومتهای غترب
آسیا سعی در تشدید خصومت ایران و امریکا دارند پرستش کلیتدی ایتن
است ک «راهبرد اصلی البیگری اعراب علی ایتران در سیاستت ختارجی
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امریکا کدام است؟» ک از میان پاسخهای مهفاوت ،فرضی «برجسه سازی
قدرت ایران برای بر همزدن نظتم غترب آستیا از طریت تشتدید و تتداوم
ایران هراسی در سیاست های ایاالت مهحد » ،بههرین پاسخ است البیهای
عربی تاحدودی در نیل ب اهداف خود در این زمینت موفت بتود انتد ،امتا
تحوالت غرب آسیا و آیند انرژی (ب ویژ در حوز نفت) ،ستب متیشتود
ک در بلندمدت چشمانداز تأثیرگذاری این البی ها روشن نباشد و ادل این
ادعا در مقال حاضر واکاوی میشتود تتال

مؤلف های اصلی در البیگری اعراب اسهخراج و برمبنای تحوالت جتاری و
تأکید بر چشمانداز دالیل تضعیف نقش این البیها ،بررسی شود

واژههای کلیدی :سیاست خارجی امریکا ،البی گری ،البی اعتراب ،برنامت
هسه ای ایران
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متیشتود بتا رو

توصتیفی،

مقدمه
کشوری با مختصاا

سیاسا و جغرافیاای ایارا  ،باا دشاواریهاای در محای

این چالشها م افااید .حکومت اغلب کشورهای عرب غرب آسیا ،هماوار ایارا
را تهدیدی علیه خود دانستهاند و تخاصم امریکا با ایرا پا

از انقاالب اساالم ،

زمینه را برای تأثیرگااری اعراب از طریق تأثیرگااری ها بر سیاست خارج ایاال
متحد در قبال ایرا فراهم کرد است.
یک از مواردی که سازما سیاست خارج ایاال

متحد را شکل ما دهاد،

پایرش نقش الب های فکری ،قوم و ماهب و نیا گرو هاای باانذوم موساوه باه
گرو های فشار اسات .ایان گارو هاای فشاار در الیاههاای پنهاا قادر

چناا

رویکردهای سیاست داخل و در سطح باالتر سیاست خارج را متاأثر ما کناد
که بعضاً در تضاد با منافع مل امریکا هم هست .در این میا الب هاای اساراییل -
صهیونیست پرنذومترین کانو ها بر سیاست های تقابل امریکا با ایرا هساتند ،اماا
در سطح پایین تر الب های اعراب سع دارند با معرف ایرا بهعناوا «تهدیادی
بالقو » برای امنیت منطقهای و جهان  ،ضمن مشاروعیتبخشا باه سیاساتهاای
داخل خود ،تنشزدای از رواب ایرا وامریکا را جلوگیری نمایند .هرچند انگیاا
اولیه الب گری اعراب در امریکا «معامله بر سر نذت» و «حمایت از فلسطین» باود
است ،اما اکنو «آرما فلسطین» اولویت چندان برای این کشورها نادارد (طباار ،
 25مهر .)1389
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منطقهای و بینالملل روبروست و طبیعتاً تالق این دو محی بر میااا اثرگاااری

از مهمترین موانع نقشآفرین ایرا در منطقه و جها  ،سیاسات هاای تقاابل
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امریکا با این کشور است .دلیل اصل ایان خصاومت ،ماهیات انقالبا حکومات
جمهوری اسالم است .این واقعیت که بخش از سیاست خارج امریکا در قباال
ایرا تحتتأثیر الب های اسراییل شکل م گیرد ،امری آشکار است؛ در ایان میاا
برخ حکومتهای عرب بهخصوص عربستا سعودی نیا در تدوین سیاست های
مورد بحث دخیلاند که همین مسئله به دغدغهای بارای محققاا جهات واکااوی
علم آ شد است.
با تأکید بر مؤلذههای یادشد  ،این پرساش مطار اسات کاه «راهبارد اصال
الب گری اعراب علیه ایرا در سیاست خارج امریکا کاداه اسات » و در آزماو
پاسخهای مختلف ،این فرضیه شکل م گیرد که «برجسته سازی قدر

ایرا بارای

بر همزد نظم غرب آسیا از طریق تشدید و تداوه ایرا هراسا در سیاسات هاای
ایاال

متحد » ،مهمترین راهبرد م باشد .مقاله حاضر در  4بخش سع در واکاوی

فرضیه پیشین دارد .در بخش اول مذهوه الب و الب گری باهعناوا مباان نظاری
مطر است .در بخش دوه جایگا الب هاا در سیاسات امریکاا بررسا ما شاود.
سومین بخش به پیشینه و جایگا اعراب در جامعه امریکا م پاردازد و در نهایات،
چگونگ سازمانده فعالیت الب های عرب در سیاست خارج امریکاا در برابار
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ایرا و آیند آنها موردنظر خواهدبود.
روش پژوهش حاضر توصیذ و بهدنبال آ است تا با استذاد از مناابع معتبار
و تجایه و تحلیل اطالعا

به دست آمد  ،نقاش البا هاای عربا را در سیاسات

خارج امریکا در قبال ایرا بررس نماید.
 .1چارچوب نظری :نقش البیها و گروههای فشار بر سیاست
واژ الب  1در لغت به معنای راهرو و سرسراسات .در معناای خااص ،البا کارد
یعن تالش برای تأثیرگااری بر تصمیم گیریهای دولت و تأمین منافع گارو هاای
مینذوم 2.گرو های مینذوم (معروف به گرو های فشار 3یاا گارو هاای حاام ،)1
1. Lobby
2. Interest Groups
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3. Pressure Groups

گرو های با سازمانده منسجم یا غیرمنسجم اما دارای اهداف و منافع مشخص و
معین هساتند کاه بارای تحقاق آنهاا باهدنباال تأثیرگاااری بار روناد سیاسا یاا
تصمیمگیرا مرتب هستند .اصطال «الب » برای اولینبار در اواس قر شاانادهم
میالدی ،در زبا انگلیس به کارگرفته شد .این کلمه بیشتر به سالنها و راهروهای
عواه انگلستا که در آنها مرده درخواستهای خود را به نمایندگا عرضه

مجل

م داشتند ،اطالق م شد (.)Rosental, 2001: 13
این واژ رسماً در دهه 1830به وجود آمد .جمعیت از گرو های خاص بودند
که در الب های کنگر  ،کاخ سذید و دفاتر قو مجریه تجمع م کردند .همچناین در
آ زما روبهروی کاخ سذید هتل بود و افرادی که خواها دیدار با دولتمردا یا

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

1. Advocacy Groups
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افراد صاحبنذوم برای ارایه نظرا
دیدارها صور

خود بودند ،در ایان هتال جماع ما شادند و

م گرفت .این افراد چو اجاز ورود و دیدار در مراکاا دولتا را

نداشتند ،به هتل روبهروی کاخ سذید دعو
ارایه نظرا

م شدند و در الب هتال باه دیادار و

خود م پرداختند .از آ زما البا ناه تنهاا بارای طبقاه اول هتال هاا

مصطلح شد بلکه بارای رایانا  ،تعامال و ارایاه نظرهاا و تأثیرگاااری بار برخا
حوز های حکومت نیا کاربرد یافت.
از یک منظر الب گری یک بخش ضروری از «ساختار داخل » است کاه تاابع
برآیند مهم در ساخت و اجرای سیاست خارج م باشاد (
 .)55پ

Ibrahim, Autumn 1974:

از جنگ سرد و با تضعیف نقش دولت نسبت به جامعه بر اهمیات نقاش

الب ها افاود شد .به سبب اینکه ممکن است منافع این گرو هاا جاایگاین مناافع
مل کشور شود ،عد ای با عینک بدبین به کارکرد آنها م نگرند (.)Smith, 2000: 94
این امر برای جلوگیری از دیکتااتوری دولات بار مارده ،روناد تصامیمگیاری در
سیاست خارج امریکا به شکل بسیار پیچید ای طر ریای شد است (موساوی و
کدخدای  ،تابستا .)10 :1390
از وظایف الب گر این است که بداند قدر

سیاس در دست چه کس  ،چاه

گروه و یا چه حاب است .امروز بااوجود تکثار قادر  ،دیگار مراکاا قادر

انگشت شمار نیستند ،لاا الب گرا مجبورند تا با تماه قانو گاارا یاا رهبارا دو
حاب الب کنند و حوز کار خود را تنها به چند رهبر یا شاخص باانذوم محادود
نسازند.
هدف الب ها تأثیرگااری بر سیاستها و اقداما

حکومت است .تذاو

آنهاا

با احااب سیاس در این اسات کاه ما کوشاند از بیارو حکومات بار آ تاأثیر
بگاارند ،نه اینکه قدر
را در مقاما

را به دست آورند (هیوود )387 :1389 ،و یا اعضای خود

رسام حکومات قراردهناد ( .)Zeigler & Peak, 1972: 30آنهاا ضامن

خارج ماند از قدر  ،بر آ تأثیر م گاارند و به آ فشار م آورناد تاا باه آنچاه
م خواهند ،دست یابند (دورژ  .)95-100 :1389 ،از طرف الب ها گرو های فعاال
سیاس هستند که از منافع خاص دفاع م کنند .هرانداز نظاههای سیاس متکثرتار
باشند ،به هما نسبت بر تعداد نقش این گرو هاا افااود ما شاود (قاواه:1387 ،
 .)229مثالً در نظاههای سوسیالیست که بخش خصوص فعال نیسات ،گارو هاای
مینذوم ،قدر

و اهمیت چندان ندارند.

 .2نقش البیهای و گروههای نفوذ در سیاست امریکا
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مرکا اصل الب گری در امریکا ،ضلع شمال غرب خیابا  Kدر پایتخت این کشور
است که دفتر اتحادیهها ،صنوف ،شرکتها ،دولتهاا و گارو هاای خااص در آ
قراردارد (.)Zak, 5.Feb.2012
الب و الب گری در سیاست داخل و خارج امریکا امری مشروع اسات .باا
تضمین «حق درخواست از حکومت» ،الب کرد عمالً در متمم اول قانو اساس
ایاال

متحد پایرفته شد است (رضوی طوس  .)37 :1389 ،اگرچه «الب کرد »

به خودی خود ،اصطالح منذ نیست اما تأثیر بیش از انداز برخا البا هاا بار
سیاستهای امریکا مشکالت در جامعه ایجادکرد که دیدگا شهروندا به کاارکرد
آنها چندا مثبت نیست .حت برخ چالشهای درون سبب افاول نساب قادر
امریکا م شود (نای )72 :1394 ،که نذوم روزافاو البا هاا یکا از ایان عوامال
است .به تناسب ساختار ،جمعیت ،تاوا ماال  ،ثباا
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سااختاری و بهار منادی از

رسانهها ،اقلیتهای نژادی درجات از الب گری را در سیاست امریکا ایذا م کنند.

تاکنو هیچیک از گرو های یادشد به انداز یهودیا و ایرلندیها تأثیرگااار
نبود اند .علت چنین امری بیشتر در تذرقه درون دیگر نژادها یا ب توجه آنها باه
اباارهای قدر

متحد است ( .)Paul & Paul, 2009: 135-170هرگارو

سیاس ایاال

نژادی برای آنکه بتواند سیاست خارج امریکا را طبق عالقه خود تغییر دهد ،بایاد
اضالع مثلث نامری اما قدرتمند «محافل ثارو  ،نهادهاای دولتا و رساانههاا» را
تکمیل کند .آنا تا زمان که در جامعه ثروتمنادا امریکاای بارای خاود حامیاا
قدرتمندی پیدا نکنند و رسانههای بانذومی را با خود همرا نسازند ،نم توانناد بار
کاخ سذید و کنگر اعمال نذوم نمایند (ابوالذتح و قل پور.)322-324 :1382 ،
عربستا در سال های اخیر ،نقش پررنگ در امریکا داشتهاند .باه رغام اینکاه اکثار
تروریست های 11سپتامبر ( 15نذر از  19نذر) تبعه عربستا بودناد ،اماا ایان البا
همچنا متنذا و نشا دهند دوجانبه بود الب گری است و مناافع هار دو طارف
ایجاب م کند که برقرار باشد.
جدول :1جمعیت کل وجمعیت عرب امریکا با تأکید براساس گروههای قومی

منبع:

)(Asi & Beaulieu. May 2013: 2

داد ها مبتن بر یک نمونه هستند و براساس متغیرهای نمونه موضوعبندی شد اناد.
خطاهای موجود ناش از انداز تخمین متغیرهاسات .تخماین کال اعاراب شاامل

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

آنچه عنوا شد ناف نذاوم البا اعاراب نیسات و البا هاای کشاوری مثال
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گرو های قوم منتخب است و سایر گرو ها نشا داد نشد است.
 .٣جایگاه اعراب در ساخت سیاسی -اجتماعی امریکا
واژ «عرب-امریکای » به امریکای های گذته م شود که اصلونسب آنها باه یکا
از کشورهای عرب غرب آسایا باازم گاردد .در دهاه ،1880آنهاا خاود را شاام
م نامیدند کاه سارزمینهاای اماروزی ساوریه ،لبناا  ،فلساطین ،ارد و عاراق را
دربرم گرفت .همچنین آنها به لبنان های سوری ،عربها و ترکهاا نیاا معاروف
بودند و بعد از  ،1967بیشتر به اعراب امریکای معروف شادند (احمادیلذاورک ،
.)224 :1387
ایاال

متحد که متشکل از مهاجرین است ،همیشه قومیتهای داشته کاه باا

موطن و سایر همنژادهای خود در سراسر جهاا ارتباا عااطذ و سیاسا ویاژ
داشتهاند ( .)Ambrosio, 2002: 2اگرچاه آمارهاای مختلذا از مهااجر

اعاراب باه

امریکا وجود دارد ،اما همگ آنها اتذاق نظر دارند که ط دهاه  ،1980-1990ایان
تعداد روند افاایش چشمگیری داشته است (.)Khalaf, 1987: 2-18
اعراب امریکای را باید جامعهای متنوع نامید .در ایان جامعاه باین مهااجرا
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

نخستین و اعراب که پ
کشور مهاجر

از جنگ جهان دوه و بهخصوص پ

کردند ،تذاو های عماد ای وجاود دارد

از 1967باه ایان

(1984: 29-35

.)Suleiman,

همچنین اعاراب امریکاای در اصاالت ،مااهب ،وضاعیت اجتمااع  -اقتصاادی،
مشارکت با امریکای های غیرعرب و وضعیت قوم از یکدیگر متماایا ما شاوند.
با این وجود م توا به وجو اشتراک باارزی در ایان جامعاه چاو زباا عربا ،
فرهنگ عرب و افتخار به میراث اسالم و یا عرب اشار کرد.
داد های آماری جامعه امریکا 1نشا م دهد که جمعیت عرب آ چندا زیاد
نیست ،اما طا ساال هاای اخیار در حاال افااایش اسات و برمبناای سرشاماری
گرو های قوم از کشورهای مختلف عرب در فاصاله ساالهاای ،2006-2010باا
نرخ رشد  0/5درصد ( 1/2میلیو نذر) نسبت به ساالهاای  ،1990-2000باا نارخ
 0/35درصد ( 1/5میلیو نذر) ،این روند قابل مشاهد است (جدول .)1
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)1. American Community Survey (ACS

اگرچه اعراب در تماه ایالتهای امریکا ساکن هستند اماا بخاش عماد ای از
آنها (در حدود  60درصد) ،در د ایالت این کشور متمرکا شد اند و در بین این د
ایالت ،سه ایالت کالیذرنیا ،میشیگا و نیویورک ،یاکساوه اعاراب امریکاای را در
خود جای داد اند ( .)De La Cruz & Brittingham, Dec.2003اعراب در کال جامعاهای
را در امریکااا تشااکیل داد انااد کااه بنااا بااه دالیاال متعاادد ،در سااطح سیاساا و
سیاستگااری نتوانستهاند به آنچه که انتظار داشتهاند ،دسات یابناد .از جملاه ایان
دالیل نبود وحد

بین اعراب با اصالتهای متذاو

است .از سوی دیگار ،اتحااد

موجود بین اعراب با اصلیتهای یکسا نیا ضعیف و شکنند است و تأکید اعضاا
مشارکت سیاس اعراب یا تأثیرگااری آنها در این زمینه م تاوا باه گارایشهاای
فردی اعراب به دوری از سیاست اشار کرد که ریشهای تاریخ دارد و اعاراب از
بدو ورود به امریکا با این تصور که اقامت آنها در امریکا موقت خواهد بود و آنهاا
سرانجاه به خانه بازخواهندگشت ،از مشارکت و فعالیت سیاس دوری جساته اناد
(احمدیلذورک .)226 :1387 ،
اما مهمترین مسئلهای که توجه جامعه اعراب امریکای را به خود جلب کارد،
مسئله فلسطین و حاف تدریج آنها بود .صهیونیستها با پایا جنگ موفق شاد
بوند تا حمایت انگلی

را برای اجرای بیانیه بالذور 1در سال  1917به دسات آورد

و اجرای آ را در دستورکار خود قراردهد .از این زما به بعد ،آیند فلساطین باه
نگران اصل آنها تبدیل شد و زمینهساز تشکیل سازما ها ،گرو ها و جنابشهاای
متعدد حام فلسطین در امریکا گردید.
 .4شیوههای البیگری و اهداف اعراب در امریکا
به افراد و گرو های که به صور

مستقیم و غیرمستقیم ساع در تأثیرگاااری بار

سیاستمدارا و سیاستگااارا امریکاای در قباال اعاراب را دارناد ،البا عربا
گویند .این الب ها و الب گرها الااماً عرب نیستند ،بلکه در قبال تأمین مناافع خاود
سع در حمایت از ایدیولوژی عرب دارند .الب اعراب در امریکا قدمت به اناداز
1. Balfur Declaration

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

بیشتر بر روی خانواد و قبیله است تا یک هویت کل عرب  .از دیگر دالیال عاده
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الب طرفدار اسراییل دارد و حت شاید از آ هم قدیم تر باشد (.)Bard, 2010: 181
در اوایل دهه ،1990به خاطر درگیری های بین اعراب و اسراییل و به دنبال آ
تحریم نذت در سال  ،1993احساسات ضدعرب در امریکا رو به رشاد گااشات و
این مسئله در دولت ایاال
نتیجه دستورا

متحد و برخ متحدانش مورد بررس قرارگرفات؛ در

اجرای و مذادی قانون برای مبارز باا تروریسام صاادر شاد کاه

همین مسئله فعالیتها در زمینه حقوق امریکای های عربتبار را تحتتأثیر قرارداد
و باعث ایجاد گرو های مثل انجمن تحصیل کردگا عرب دانشگا هاای امریکاا،

کمیته ضدتبعیض اعراب امریکای  2و دیگر موسسا

1

عرب امریکای شد.

الب اعراب در امریکا هام در سیاسات داخلا و هام در سیاسات خاارج
نقشآفرین م کند .این الب ها از طریق برنامههای سیاس یاا اقتصاادی هامچاو
صادرا

نذت خاه و خرید و فروش سال بر سیاست خارج ایاال

م گاارند

(2009: 22

متحاد اثار

 .)Marrar,آنها در ابتدا تالش م کردند سیاستهاای تقنینا و

اجرای امریکا را متوجه منازعه طوالن مد

اسراییل و فلساطین نمایناد (

Cooper,

 ،)30March 2007تا از این طریق اهاداف خاود را عملیاات کنناد .باه سابب اینکاه
فعالیت این الب ها اغلب پنها و غیررسم است ،میاا پایای سیاست های آنها را
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

دشوار م نماید (.)Marrar, 2009: 23
نخسااتین تااالش باارای تشااکیل البا عربا در امریکااا در دهااه 1950و بااه
درخواست ملک سعودبنعبدالعایا ،پادشا وقات عربساتا بارای مقابلاه باا البا
اسراییل در مناقشه بر سر فلسطین صور

گرفت .بعدها «نذت» به محارک اصال

تأثیرگااری اعراب در امریکا تبدیل شد .اگرچه در جریا جنگ اعراب و اساراییل
در 1973و افاایش  4برابری قیمت نذت ،اعراب تحت فشار امریکا قرارگرفتند ،اماا
با مقاومت شرکت های نذت و انتشار مقاال

متعدد در نشاریا

عربا  ،تحرکاا

تاز ای در کنگر شکل گرفت که برای نخساتینباار اعاراب احسااس کردناد کاه
قدر

تأثیرگااری در سیاستگااری امریکا را دارند (طبار  25 ،مهر .)1389
)1. Association of Arab-American University Graduates (AAUG
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)2. American Arab Anti-Discrimination Committee(ADC

دو مؤسسه بیشترین سهم الب گری اعراب را در ایاال

متحد داشاتهاناد)1 :

انجمن مل اعراب امریکای  1که توس ریچارد شادیاک 2برای الب گری درکنگار
امریکا تأسی

شد و دربار مسایل مهم که مربو به اعراب امریکاای یاا غارب

آسیا است ،به کاخ سذید و کنگر گاارش م دهد؛ )2مؤسسه اعراب امریکای  3کاه

در سال  ،1985با پیگیریهای جیما زاگب  4شکل گرفت.
مؤسسه ماکور مخاطبا را دعو

م کرد که فعاالنه در عرصه سیاس ایاالت

و فدرال شرکت داشته باشند و خود را ناماد مناصب پارلمان کنند .زاگب و ساایر
اعراب امریکای مورد تشاویق نسال جاوا اعاراب امریکاای متولاد ایان کشاور
فعالاند .مشارکت فعال اعراب در نظاه انتخابات امریکا یک از اهداف این سازما
اساات .برنامااههااای آموزشا و حمایاات از فعالیااتهااای ماادن اعااراب از دیگاار
برنامههاای ایان مؤسساه اسات

(2003: 262

 .)Booshda,در ساال  ،1993زاگبا در

کنذرانس باشارکت هشات نذار از ناه نذار نااماد دماوکرا

ریاسات جمهاوری،

تأکیدکرد که «مسئله ما ،مسئله شماست» (.)Clemetson, 19.Oct.2003
گرو امریکای ویژ فلسطین 5نیا ساازمان باود کاه باا پیااههاای سیاسا و
اقتصادی صهیونیستها مخالذات ما کردناد .جناگ  1967و شکسات اعاراب از
اسراییل ،نقطه عطذ برای جامعه اعراب امریکای بود .در آ زما کلیه رسانههاا و
سازما های دولتا و غیردولتا امریکاای  ،در حمایات از اساراییل و ضاداعراب
فعالیت م کردند .ایان فقا برخا از اسااتید و روشانذکرا عارب امریکاای را
برانگیخت تا انجمن تحصیل کردگا عرب امریکای را تأسای
که هدف آغازین تأسی

نمایناد .در حاال

این انجمن مسایل آموزش عنوا شد بود ،اما خیل زود

و با جلب توجه شمار زیادی از دانشآموختگا عرب امریکای  ،تماه توجاه خاود
)1. National Association of Arab Americans (NAAA
2. Richard Shadyac
)3. Arab – American Institute (AAI

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

قرارگرفتهاند و از لهجه خود احساس حقار

نما کنناد و در امورسیاسا کشاور

4. James Zogby
)5. American Taskforce on Palestine (ATFP
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را معطوف به مسایل اعراب با امریکا و درک بهتر جها عارب در امریکاا نماود و
مسئله فلسطین را در کانو توجه خاود قارارداد ( .)Terry, 1999ایان انجمان نقاش
مهم در بسیج اعراب امریکای و تشویق آنا برای مشارکت سیاس هرچه بیشاتر
ایذا نمود.

کمیته ضدتبعیض اعاراب امریکاا 1کاه ساناتور ساابق دماوکرا

شاامال  ،جیمااا ابااوزرک 2در سااال  1980تأساای

از داکوتاای

کاارد ،تحاات رهبااری فعااال و

کاریاماتیک خود به سرعت به مهمترین گرو مدافع منافع اعراب امریکای تبادیل
شد .از اهداف این مؤسسه« ،قدر یاب سیاس » امریکاای هاای عاربتباار بارای
مقابله با الب اسراییل باود ( .)Bard, 10 Jan. 2006احیاای حقاوق مادن اعاراب در
امریکا و مقابله با عربستیای ،مهمترین فلسذه تشکیل این نهاد است.

شبکه اقداه عرب امریکای  3نیا مأموریت خود را تالش برای تقویات جامعاه

عرب در منطقه شیکاگو بهعنوا عامل فعال برای تغییار اجتمااع مثبات تعریاف
کرد است .استراتژی این سازما غیرانتذاع و مردم شاامل ساازمانده جامعاه،
حمایت ،آموزش و پارورش ،ارایاه خادما

اجتمااع  ،توساعه رهباری ،توساعه

فرهنگ و برقراری رواب سازند با جوامع دیگر است.
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

شورای سیاستگااری غرب آسیا (که قبالً شاورای اماور اعاراب امریکاای
خواند م شد) ،در سال  1981تأسی

4

شد و مجله علم سیاسات غارب آسایا را

منتشرکرد .هدف از انتشار این مجله ،تأثیرگااری بر سیاست غرب آسایا ای امریکاا
بود .مؤسسه دیگری با ناه مؤسسه تحقیقا

غرب آسیاای 5فعالیتهاای خاود را از

سال  2002آشکارا آغازکرد و از طرف افرادی حمایت م شود که در جهاتگیاری
سیاست خارج امریکا بسیار متعصب هستند (تاری .)75 :1388 ،مایکال شاویر،

6

1. Anti Discremental Committee ADC
2. James Abourezk
)3. Arab American Action Network (AAAN
4. American Arab Affairs Council
)5. Institute for Research: Middle Eastern Policy (IRMEP
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6. Michael Scheuer

تحلیلگر ارشد سابق سیا در زمینه الب اعراب عنوا داشته است« :آنهاا [میرشاایمر
و والت] باید به خاطر شجاعت شا مورد تحسین قرارگیرند که چنین اثاری راجاع
به چنین موضوع به رشته تحریر درآوردند .امیدواره آنها در مورد البا ساعودی
هم کارهای درخور انجاه دهند؛ چراکه این الب برای ایاال متحد خطرناکتر از
الب اسراییل است» ).(Deborah, 21 April 2006
 .5نقش سفارتخانههای عربی در البیگری
سذارتخانه دولتهای عرب  ،مهمترین بازوی الب گری در امریکاا هساتند .تاالش
نبود .در این میا شرکتهای فعال در حوز نذت سع م کنند با انتشار نشاریات ،
وضاعیت جغرافیااای  ،فرهنگا و اجتماااع کشااورهای عربا را انعکاااس دهنااد

( .)Booshada, 2003: 263در ما م  ،1933شرکت نذت استاندارد عرب کالیذرنیا 1که
بعدها آرامکو 2خواند شد ،به اکتشاف نذت در سطح وسیع از سرزمین عربساتا

پرداخت

(2008

 .)Alnabrab,از سال  ،1936کنسرسیوه نذت در دشتهای شبهجایر

ایجاد شد .این پیشینه کوتا نشا گر اصل «تأمین انرژی از طرف اعاراب در خلایج
فارس و تضمین امنیت سرزمین و انرژی اعراب از سوی امریکا» ،رواب اعاراب و
امریکا را از نیمه دوه دهه  ،1970شکل داد اسات .یکا از نقاا عطاف فعالیات
الب عرب  ،در جریا جنگ اعراب و اساراییل در اکتبار  1973اسات کاه آرامکاو
نامهای تهدیدآمیا مبن بر قطع حمایت از اسراییل به مقاما
پ

امریکای ارساال کارد؛

از این جریا  ،قیمت نذت از  2/6دالر در هر بشکه باه حادود  12دالر رساید

(.)Bard, Fall. 2010: 13
مهنیت بنیانگاارا عربستا سعودی این بود که ایتالف با قدر های باار ،
مایت ژیوپلیتیک و ایدیولوژیک برای آنهاا خواهاد داشات .بازدیاد ملاک فهاد از
واشینگتن در  1974و امضای چناد قارارداد مهام و تشاکیل کمیسایو اقتصاادی
مشترک دو کشور ،سرآغاز ارتبا نادیاک خاانواد سالطنت باا ریای

جمهاور و

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

اعراب در اواخر دهه  ،1990در به کارگیری الب هاا ،چنادا منساجم و هماهناگ

)1. California Arabian Standard Oil Company (CASOC
2. Arab-America Company
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مقاما

رسم امریکا شد (تری .)75 :1388 ،در دهههای اخیر ،سذیر هیچ کشوری

همانند عربستا به مقاما

امریکا دسترس نداشته است .هیچ سذیری هم به انداز

بندربنسلطا در سیاستگااری امریکا دخالات نداشاته اسات ( .)Ottaway, 2008او
در دور جورج بوش ،بهعنوا «عضاو ساایه» در کابیناه تلقا ما شاد .در واقاع
سیاست خارج امریکا در قبال ایرا و اعراب شیع  ،تحتتأثیر مشور هاای وی
و رهبرا کشورهای مثل ارد و مصر سازمانده ما شاد (.)Hersh, 5.March.2007
بدو شک انتخاب عادلالجبیر بهعنوا وزیرخارجه عربساتا در ساال  2015و در
حال که فردی خارج از حلقه خاندا ساعودی اسات ،باه دلیال نادیکا وی باه
مقاما

امریکای در زما مسئولیت ساذار

خاود در واشاینگتن اسات؛ هرچناد

برخ معتقدند نذوم روزافاو عربستا در این فرایند ،به ضرر امنیت ملا
است

(18March2011

امریکاا

 .)Askari,مصریها نیا در دهه  ،1990با تشاکیل آژانا هاای

مشترک ،سع در تعمیق رواب با امریکا داشتند (تری.)75 :1388 ،
سذار

عربستا سعودی به منظور بهباود تصاویر خاود پا

از  11ساپتامبر

 ،2001بین مارس و سپتامبر  ،2002مبلغ  14/7میلیاو دالر باه شارکت کُاوروسس

1

پرداخت کرد است ( ،)Gerstein, 20.Dec.2004اگرچاه ادعاا شاد ایان مبلاغ صارف
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

هاینههای عموم و سیاستگااری شد است .عربستا تالش م کند تا از طریاق

کُوروسس گرو های را بارای لغاو جاساتا 2اساتخداه کناد؛( )1باه هماین جهات باا
را انداختن تورهای برای کهنه سربازا امریکا در واشینگتن و با اساکا ایشاا در

هتل بین الملل ترامپ ،در صدد است کنگار را متقاعاد کناد کاه تصاویب چناین
قانون خطرات را متوجه سربازا امریکای در خارج از مرزهای این کشور م کند
( .)Campanlle, 10.Feb.2017شرکتهای هولت 3و فالیویل 4نیا در ایان البا گاری
با کوروس همکاری م کردند (.)Wilson, 2.Nov.2016

1. Qorvis Communications, LLC
)2. Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA
3. Hohlt
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4. Flywheel

سذار

1

ماکور مدیریت حساب توییتری «ایتالف سوری» را بهعنوا صادای

اصال مخالذااا دولات بشاراسااد ،بااه ایان شاارکت واگاااار کارد اساات (

Fang,

.)18.Sep.2014
در سالهای اخیر ،حکومت بحرین نیا از طریق سذار

خاود ،در هار ماا 40

هاار دالر به این شرکت پرداخت کرد تا از این طریق عاالو بار مادیریت راهبارد
ارتباطات این کشور ،چهر موجه از این رژیم درخصوص اعتارا
داخل در افکارعموم امریکا بگاارد

(29.Nov.2011

هاای مادن

 .)Baker,عملکرد ایان شارکت

در جریا بهارعرب و بازنمای دروغین چهر حکومتهای پادشاه عرب ،سابب

 .6نقش صنایع و شرکتهای تجاری و اتاقهای فکر در البیگری اعراب
تأثیر شرکتهای تجاری عرب به ویژ شرکتهای نذت بار سیاسات هاای امریکاا
بیشتر در چهارچوب رواب شخص و به دور از مجاری رسم صور

ما گیارد.

بسیج افکار عموم و استذاد از رساانههاا چنادا در دساتورکار ایان شارکت هاا
قرارندارد .تالش برای حل مسئله اسراییل و فلسطین در این چهارچوب قابل تببین
است.
امریکا معتقداست در صور
در تحوال

عده حمایت واشینگتن از پادشاه هاای عربا

غرب آسیا ،این حکومتها با چالشهای جدی مواجه خواهند شد ،اما

نذت عامل است که سبب م شود سیاستمدارا امریکا ،چشم خود را بر بسیاری
از روندهای جاری در این کشورها مانند نقض حقوق بشار ببندناد .جریاا آزاد و
مستمر نذت با حداقل قیمت ممکن به نذع سیاست خارج و داخل امریکا اسات
(.)Fuller, Winter/Spring 1999

پاتُن باگا 2بار ترین شارکت البا گاری در واشاینگتن اسات کاه در ساال

 ،2013درآمد باالی داشته است .توماس هیل 3مد

زیادی مدیریت آ را برعهاد
1. @SyrCoalition
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ترک تعداد زیادی از کارمندا شرکت ماکور شد است.

2. Patton Boggs, LLP
3. Thomas Hale Boggs, Jr
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داشت و در حال حاضر توس سناتورهای سابق جا بروک

1

و ترند لو

2

ادار

م شود .از سال  ،2010عملکرد ایان دو سابب افااایش  12میلیاو دالری درآماد
شرکت شد است

(14.Sep.2014

 .)Ho,از اعضاای برجساته آ  ،سالما االنصااری،

وکیل دادگستری و فوتبالیست پیشین تیم مل فوتبال قطر اسات کاه ساع دارد از
طریق شرکت االنصاری و همکارا  ،حوز های مرتب با حقاوق در ایان کشاور را
سامانده کند.

تأثیرگاارترین اتاقهای فکر در واشینگتن ،مؤسسه بروکینگا 3،مرکا مطالعاا

بین الملل و راهبردی 4و شورای آتالنتیک 5است .بیشتر هاینههاای البا گاری در
امریکااا از طاارف کشااورهای اروپااای و غ ارب آساایا ،بااه خصااوص کشااورهای
تولیدکنند نذت مانند امارا
امارا

متحد عرب  ،قطر ،عربستا و نروژ تأمین م شود.

بار ترین حام مال مرکا مطالعا

بینالمللا و راهباردی در یاک

دهه اخیر ،با اهدای بیش از یاک میلیاو دالر بارای سااخت مرکاا گلیمیناگ 6در
نادیک کاخ سذید است .این مرکا هموار از اقداه نظام علیاه ایارا دفااع کارد
است.
قطر نیاا باا تخصایص  14/8میلیاو دالر باه سااخت صاندوق وابساته باه
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بروکینگا در قطر کمک م کند و در حال اجرای پروژ ای مرتب با جها اساله در
ایاال

متحد است .در متن قرارداد مرکا بروکینگا در دوحه و دولت قطار کاه در

سال  2009بازگشای شد ،آمد که این مرکاا بایسات تصاویر روشان از قطار در
رسانههای بینالملل به خصوص امریکاا بازنماای کناد (.)Lipton et al, 6.Sep.2014
شورای سیاس غرب آسیا 7نیاا در ساال  ،2007باا دریافات یاک میلیاو دالر از

عربستا سعودی ،برای این کشور الب گری کرد است (.)Lake, 27.Feb.2007
1. John Breaux
2. Trent Lott
3. Brookings Institution
)4. Center for Strategic and International Studies (CSIS
5. Atlantic Council
6. Center’s Gleaming
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7. Middle East Policy Council

 .٧هزینههای مالی البیهای عربی
فعاال عرب امریکا از مشکال
فقدا وحد

مربو به بسیج اجتمااع  ،مشاکال

گالیه م کنند ،اما مشکال

ساازمان و

مال یک از باار تارین مواناع در باه

ثمر رساند تالشهای الب آنا است .اگرچه در حال حاضر درآمد اعراب امریکا
از سطح متوس درآمدها باالتر است (جدول  ،)2اما مقدار کم کمک باه البا هاا
ارایه م کنند .اغلب سازما های عرب امریکای از طرف مارده خاود کماک ماال
نم شوند و تقریباً مخارج خود را روزانه تهیه م کنند .ناکام در جلب کمکهاای
مردم برای گسترش تالشهای سیاس  ،به این معنا خواهد بود که فعااال عارب
اعانا

و کمکهای مال م نمایند.
جدول  :۲مشخصات خانوارهای عرب براساس گروههای قومی

منبع:

)(Asi & Beaulieu. May 2013: 4

مقایسه میا الب های عرب با الب طرفادار اساراییل ،نشاا ما هاد کاه در ساال
 ،1984اعراب موفق به جاب  17.350دالر شد  ،در حال که البا هاای اساراییل

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

امریکا وقت زیادی را به جای اینکه صرف فعالیت سیاس کنند ،صرف جمعآوری

توانستند  3.772.994دالر جاب کنند؛ یعن این نسابت 147 ،باه  1باود .در ساال
 ،1996ارقاااه فق ا بااه شااکل حاشاایهای پیشاارفت داشاات و از  20.625دالر بااه
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 2.738.647دالر ارتقا یافت؛ یعن به نسبت  133به  1رسید (تری.)96 :1388 ،
در دهه گاشته طیف گسترد تری از اعراب امریکا به صحنه سیاس وارد شد
و دسترس بیشتری به کاخ سذید و تشکیال

دولت داشاتهاناد ،اماا ایان موضاوع

هنوز به اباار جدیتری برای تغییر سیاسات خاارج امریکاا تبادیل نشاد اسات
( .)Terry, 2002البته هما گونه که آنها بیشتر وارد صحنه سیاس امریکا شد اناد ،باه
واسطه قوانین و رخدادهای پ

از  11سپتامبر ،با قیدها و محدودیت های بیشاتری

هم مواجه شد اند.
جدول  :3هزینههای البیگری اعراب در برخی شرکتها و مؤسسات امریکایی
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منبع)Bard, 2010( :

براساس تحقیقا

بارد ( ،)2010عربستا ساعودی در حادود  100میلیاو دالر باه

الب گرها ،مشاورا و رواب عموم های خاص پرداخت کرد است .به طور مثال،
شرکت هیل و نولتو از  1982تا اواخر  ،2009برای عربستا ساعودی البا گاری
کرد است .شرکت ارتباطات کُوروسس 60/3 ،میلیو دالر از سعودی دریافت کارد
است و هماکنو هم در ریاا
2

باه کاار مشاغول اسات .گارو لاوفلر 1و ساندلر

اینوسنای و پاتُن باگا در یک دهه منته به سال  ،2010به ترتیب  8/9 ،10/5و 3
میلیو دالر از عربستا دریافت کرد اند (.)Goldberg, 8.Dec.2010

1. Loeffler Group, LLP
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2. Sandler Innocenzi, Inc.

1

شرکت مشاور هوگا لوُوسلا زمینه مالقا
ریی

سذار

عربستا باا اِد رویا ،

2

کمیته رواب خارج سنای امریکا را فراهم آورد که در ایان دیادار مساایل

مربو به صلح غرب آسیا و نگران از نقش ایرا در سوریه مطر شد است .این
مؤسسه و سذار

ماکور چندین سال در ارتبا هستند که براساس تذاهمنامههاای

منعقد شد در سالهای  2013و  ،2014به ترتیب مبلغ  50هااار و  180هااار دالر
از طرف سذارتخانه سعودی به این شرکت جهت الب گاری پرداخات شاد اسات
(.)Fang, 18.Sep.2014
شکل  :1مهمترین اتاقهای فکر امریکایی که ام طرف کشورهای عربی حمایت مالی میشوند

مرکا مطالعا

بینالملل و راهبردی (امارا  ،عما  ،عربستا )

شورای آتالنتیک (امارا  ،بحرین ،کویت ،قطر ،عربستا )
مؤسسه خاورمیانه (امارا  ،بحرین ،کویت ،لبنا  ،عما  ،قطر،
عربستا )
مرکا استیمسو (امارا )
مؤسسه منابع جهان (امارا )

منبع)Williams, et al, 7.Sep.2014( :

 .8عربستان؛ محور اصلی البیگری خصمانه در قبال ایران
صرفنظر از اینکه حکومت سعودی در اختیاار چاه کسا باشاد ،ایارا از منظار

حاکما آ نه تنها مسئلهای هویت که امنیت نیا م باشد .رواب ایرا و عربستا
در سالهای اخیر ،تحتتأثیر تضاد ماهب ایدیولوژیک ،رقابت بر سار مناافع
سیاس و ژیواستراتژیک و تالش برای کسب برتری منطقه ای ،ارزیاب شاد
است ( .)Aarts & Duijne, Fall 2009: 70این کشور مؤثرترین کشور عرب در رقابات
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مؤسسه بروکینگا (امارا  ،قطر ،عربستا )

1. Hogan Lovells
2. Ed Royce
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غرب آسیا ای با ایرا است .هرکجا منطقه نذوم ایارا باشاد ،ردپاای عربساتا باه
وضو قابل مشاهد است .همپیمان با امریکا و همپوشان منافع مشترک ایان دو
کشور ،سبب افاایش تصاعدی تأثیرگااری سعودیها م شود .وابساتگ باه نذات
عربستا  ،همگرای این کشور با کشورهای غرب و به خصوص امریکا را به دنباال
دارد .عربستا برای کاستن از نقش ژیوپلیتیک ایرا در خلیج فارس و تنگه هرماا،
خ لولهای از خلیج فارس تا پایانههای نذت در دریاای سارخ و مرکاا پاالیشاگا
ینبوع با کمک شرکتهای امریکای احداث کرد است (متقا  ،مارداد .)34 :1391
این اندیشه وجود داشت که اتکای بیش از اندار امریکا باه نذات عربساتا  ،بارای
امنیت مل امریکا خطرناک است ( .)Ostry, 2003: 52اما موضوع نذت (برای امریکاا)
در برابر امنیت (برای اعراب) ،م تواناد ایان روناد را مهام و حیاات جلاو دهاد
(.)Jones, 1998: 4
تالش عربستا بارای افااایش تولیاد نذات و جبارا کمباود عرضاه بعاد از
تحریمهای ب سابقه علیه ایرا و نیا کاهش شدید قیمت آ در سال( 2014اگرچاه
فشار به ایرا تنها یک دلیل آ است) ،نمود بارزی از سیاسات خصامانه عربساتا
علیه ایرا است .بدو شک جها عرب گرفتاار نگرانا نامتعاارف از دیپلماسا
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

هستهای و عادی شد احتمال رواب ایرا و امریکاست.
در این میا تنش و تقابل شیعه و سن که مااهیت تااریخ دارد ،مهامتارین
محور اختالفهای ایرا و عربستا است .با وقوع انقالب اسالم  ،تشیع در فرایند
هویااتیاااب خااود قرارگرفاات .شاایعیان کااه تااا آ زمااا در اقلیاات بودنااد و در
کشورهای عرب هم ساکن بودند ،احساس کردند به واساطه نادیکا باه ایارا و
همدل با انقالب اسالم م توانند نقشهای بیشتری را در داخل کشور خاود ایذاا
کنند.
نضج و ترویج بنیادگرای سلذ  ،تشاکیل شاورای همکااری خلایج فاارس و
حمایت صداه در جنگ علیه ایرا از مهمترین رویکردهای تقابل عربستا پ

از

انقالب اسالم بود است .این مهم با روی کاار آماد شایعیا در عاراق پا

از

صداه ،وارد شکل پیچید ای از تقابل ایرا با برخ اعراب به رهبری عربستا شاد
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و تا به امروز هم ادامه دارد .فعال کرد و حمایتهای مال از گارو هاای سالذ -
تکذیری برای تحدید نذوم ایرا در عراق ،ساوریه و لبناا  ،تحریاک امریکاا بارای
حمله به سوریه برای برکناری بشار اسد و تهاجم گسترد به یمن به بهانه دخالات
ایرا در این کشور در مارس  ،2015از بارزترین سیاست های مقابلاهای و تااز تار
عربستا با ایرا بود است.
 .9نقش البی اعراب در ترویج و استمرار ایرانهراسی در سیاست خارجی
امریکا
دارد که مهمترین آ اعمال فشار البا هاای اساراییل بارای ممانعات از برقاراری
مجدد رواب دیپلماتیک میا دو کشور است.
یک دیگر از جریا های تأثیرگاار بار سیاساتهاای امریکاا در قباال ایارا ،
تحریک برخ کشورهای عرب است .این دسته از کشورها حت بایش از اساراییل
مایل به تداوه قطع رابطه میا ایرا و امریکا هستند .در واقع قدر

یافتن ایرا در

خاورمیانه که در برابر دیگر کشورهای منطقه به توسعه چشامگیاری دسات یافتاه،
نگران آنها را در پ داشته است .در این رابطاه ،بهباود مناسابا

ایارا و امریکاا

م تواند به تقویت بیش از پیش مواضع ایرا در منطقه کمک کند؛ امری کاه بارای
این کشورها قابل تحمل نیست (.)Rubin, Sep. 2006
پیش از انقالب اسالم  ،کشورهای عرب حاشایه خلایج فاارس نگاا خاوب
نسبت به اهداف منطقهای ایرا نداشتند و بعد از انقالب ،بیم و هراس با توجاه باه
سیاست «صدور انقالب» رو به فاون نهاد .به منظور رویاروی با ایارا (و عاراق)
و عده عالقهمندی بارای آشاکار شاد روابا باا بلاوک غارب باهویاژ امریکاا،
کشورهای ساحل بر آ شدند تا در قالب یک پیما جمع  ،شاش کشاور عارب
ساحل خلیج فارس را میل شورای همکاری خلیج فارس گرد هم آورند.
اید «هالل شیع » هم در خالل گذت وگوهای ایرا و تروییکای اروپاای بار
سر برنامه هستهای و تشدید جنگ داخل عراق در اواخر سال  ،2004نخساتینباار
ازطرف ملک عبدا ...دوه ،پادشا ارد مطر شد .وی معتقد بود این هالل ،تاواز
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چنانچه عنوا شد ،استمرار سیاست خصمانه امریکا نسبت به ایرا  ،دالیل پایداری
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ماهب میا شیعه و سن را برهم م زند و بر منافع امریکا نیاا تاأثیرمنذ خواهاد
داشت (.)Wright & Baker, 2004
بدیه است انگیا اصل طر هاالل شایع کاه از ساوی امریکاا ،بریتانیاا،
اسراییل ،مصر و عربستا مورد تأیید قرارگرفت ،مقابلاه باا قادر یااب ایارا باا
محوریت برتری در جها تشیع بود و هدف از معرف آ  ،یاک هاالل ژیوپلیتیاک
(به رهبری جمهوری اسالم ) اسات کاه باا شاروع از ایارا  ،عاراق و ساوریه را
دربرم گیرد و به کمک حابا ...و حماس ،در فلسطین پایا م یابد (مجتهادزاد ،
.)71 :1386
اگرچه به سخت م توا رابطه وحد آفرین میا کشورهای عرب یافت ،اما
موضوع ایرا یک عامل همگرای در میا آنهاست .ازمنظر نخبگا عرب ،هسته ای
و نظام شد ایرا  ،سناریوی وحشتناک برای اعراب اسات؛ وحشاتناکتار از آ
برخورد نظام امریکا با ایرا است و آنچه دشوارتر از این دو ما نمایاد برقاراری
رابطه ایرا با امریکاست .تحوال

منطقهای پیرامو عراق پا

از صاداه ،باه ایان

نگران دامن زد (عبدالهخاان و کااردا  )74-75 :1390 ،کاه باا روی کاار آماد
دولت یازدهم در ایرا و توافق این کشور پ
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اواخر  2013بر سر برنامه هسته ای ،حساسیت اعراب را بایش از پایش برانگیخات
( .)WREMA, Jan./Feb. 2014: 26تاا جاای کاه دو کشاور عربساتا و اساراییل کاه
هیچگونه رابطه دیپلماتیک با یکدیگر ندارند ،حول مخالذت با ایرا و قدر یااب
آ در منطقه به نوع پیما نانوشته رسید اند .اگرچه «قضیه فلساطین» تااکنو باه
یک معضل الینحل باق ماند بود ،اما تردیدی در همسوی اعراب و اسراییل علیاه
بهبود رواب ایرا و امریکا وجود ندارد.
 .10قدرتیابی منطقهای ایران :عنصر محرک برای البیهای عربی در
گسترش ایرانهراسی
برخ از اعضای کنگر امریکا تأکید بر بازسازی سیاست های منطقه ای ایرا دارند.
این اظهارا
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از یک دهه با قدر های جهان در

دقیقاً هما ادعاهای است که برخ کشورهای عرب برای به چاالش

کشید تحرک ژیوپلیتیک ایرا دارند.

مرکا مطالعا

بین الملل و راهبردی بهعنوا یک از اصل تارین کاانو هاای

تذکر و الب گر اعراب در امریکا ،در گاارش مذصل ایرا را باار تارین قادر
خلیج فارس م داند و قصد دارد از ایان رهیافات ،ایان کشاور را تهدیادی بارای
منطقه جلو دهد (.)Cordsman & Wilner, 16 May 2012
گاارش این مرکا لاوه همکاری امریکا با کشورهای ایان منطقاه بارای مهاار
ایرا را ضروری م داند .هرچناد در هماین گااارش مقایساه هایناههاای نظاام
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ،نشا م دهد که هاینههاای نظاام ایان
کشورها بسیار بیشتر از ایرا است.
حدود  8میلیارد دالر بود که در مد
 35میلیااارد دالر بااود اساات

مشابه ،این هاینه ،تنها برای امارا

(& Wilner, 16.May.2012: 74-81

بایش از

 .)Cordsmanآنچااه

مشخص اسات روابا نادیاک کشاورهای حاشایه خلایج فاارس باا بسایاری از
کشورهای جها به خصوص امریکا ،زمینه را بارای کساب تاوا نظاام بیشاتر و
مناوی کرد ایرا در منطقه به دنبال دارد ،اما ایرا هنوز هم یکا از قادر هاای
تأثیرگاار در غرب آسیا است.
مؤسسه اعراب امریکای در گاارش با عنوا «نگران عمیق» از سیاست هاای
منطقه ای ایرا (در فاصله سال های )2006-2011که در ساال  2011منتشار کارد ،
سع در تصویرساازی منذا از ایان کشاور در باین کشاورهای مهام عربا دارد
( .)Zogby, 2011: 4در جامعه هدف این گاارش 5 ،کشاور از  6کشاور ماوردنظر باا
سوءظن به نقش منطقه ای (از جمله حضور در عراق و نقاشآفرینا در بحارین و
مسایل خلیج فارس) م نگرند .این میاا به شکل قابل توجه در سال های اخیار،
روندی ناول را ط م کند (شکل .)2

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

برآورد این مرکا نشا م دهد مجموع خریاد تسالیحا

ایارا در  11ساال،
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شکل  :۲دیدگاه کشورهای عربی نسبت به نقش منطقهای ایران ۲۰۰6-۲۰11

منبع)Zogby, 2011: 4( :

ملک سلما در مااکرا

خود با اوباما در واشینگتن ،سع در تثبیت ایان موضاوع

داشت که «بازسازی رواب با ایرا م تواند مشکالت را بارای امنیات منطقاه ای و
جهان به دنبال داشاته باشاد» ،اماا اوباماا از اینکاه کشاورهای عربا منشاأ هماه
مشکال

منطقه را ایرا

م دانند ،انتقاد کرد .او معتقد باود ،عربساتا بایاد ساهیم

فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

شد ایرا در غرب آسیا را بیاموزد و با ایجاد نوع صلح سرد ،به رقابت منذ در
این منطقه پایا دهد (.)Goldberg, April. 2016
 .11توافق هستهای ایران با قدرتها و حساسیت اعراب
در سال های اخیر ،برنامه هسته ای ایرا به یک از بار ترین دغدغاههاای برخا
سرا عرب تبدیل شد است؛ به طوری که آنها هرگونه توافق ایرا با غرب بر سار
برنامه موصوف را تثبیت قدر

منطقه ای ایرا م دانناد .موضاوع هساته ای ایارا

برای اولینبار در قالب دغدغههای زیست محیطا در ساال  ،2006در دساتورکار
اجالس سرا شورای همکاری خلیج فارس قرارگرفات و در اجاالس ساال بعاد،
مطالعه پیرامو برنامه صلحآمیا هستهای برای خود در پاسخ به برنامه ایرا را آغااز
کردند (فرازمند.)42 :1388 ،
اعراب نگرا فضا و آزادی عمال احتماال بعادی ایارا و باه دسات آورد
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چیای فراتر از آنچه از دسات ما دهاد ،هساتند (.)Heller & McDawall, 2S.ep.2013
چنانچه عنوا شد ،این نگران برخ حاکما عرب را عل رغام کمتارین اشاتراک
سیاس  ،به طرز ب سابقهای به اسراییل نادیک کرد است.
مقاههای سعودی عالو بر اینکه خواستار توا هسته ای شبیه آنچاه در اختیاار
ایرا است ،هستند ،معتقدند« :پ

از توافق هسته ای ،یک جهش (در قدر

ایجاد م شود و ما م خواهیم مطمائن شاویم کاه عقاب نما ماانیم» (

ایرا )

Amanpour,

 .)14.May.2015اعتقاد آنها بر این است که« :ما نم تاوانیم عقاب بنشاینیم و ببینایم
وقت ایرا اجاز دارد اکثر قابلیت خود را حذظ کند و ما جایگاه نداشته باشایم»
(آ هم در داخل هواپیما) در وین و در جریا یک دور از مااکرا
که به سمت کاهش اختالف پیش م رفت ،میاا نگران مقاما

ایرا باا 5+1

سعودی از بهباود

رواب ایرا با غرب را نشا م دهد.
یک از نگران های اعراب ،توافق امریکا و ایرا برای بهبود رواب با یکادیگر
پ

از سالها دشمن و آسیب دید تضمین امنیتا امریکاا باه کشاورهای عارب

حاشیه خلیج فارس است .بسیاری از تحلیلگرا  ،مصالحه نسب ایارا و امریکاا و
نبود تضمینهای امنیت  -دفاع کاف برای مقابله با ایارا را دلیال اصال تشاکیل
نشست  14مه  2015امریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فاارس در کماپ
دیوید م دانند

(12.May.2015

 .)Shapiro,محور اصل این نشست ،برنامه و مااکرا

هسته ای ایرا و تأمین امنیت مرزهای کشورهای شاورای همکااری خلایج فاارس
بود .اعراب اگرچه نگرا ایرا هسته ای هستند ،اما ایرا پرنذوم در منطقه برای آنها
(19.May.2015

 .)Telhami,سعودالذیصل از اوباما خواست کاه

غیرقابل تحملتر است

«را های عاری شد منطقه از تسلیحا

هسته ای» را بیابد و مدع شد که تشاکیل

داعش نتیجه مستقیم شاهو

ناوری ماالک بارای کساب قادر

و نیاا تقویات

فرقهگرای در عراق توس ایرا بود است.
ایرا در حال حاضر یک از قدر های غرب آسیا است و نگرانا اعاراب از

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

(14.May.2015

 .)Davis,دیدار سرزد وزیر خارجه عربستا با وزیر خارجاه امریکاا

قدر یاب بیشتر آ نشا از پایرش ایان موضاوع دارد و ساع دارناد از طریاق
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تأثیرگااری بر توافق هسته ای ایرا و غرب ،قدر

این کشور را مهار کنند .اعراب

معتقدند که ایرا باا دخالات در لبناا  ،عاراق ،ساوریه و یمان باه دنباال اهاداف
«توسعهای» خود است

(14.May.2015

« .)Foster,ب ثباا ساازی منطقاهای» تعبیاری

است که برخ از کشورهای عربا از کانش ایارا در غارب آسایا دارناد .ملاک
سلما  ،پادشا عربستا معتقد است« :نیاز به مقابله با یک تهدیاد خاارج اسات،
تهدیدی که سع دارد کنترلش را گسترش دهاد و اساتیالی خاویش را مساتحکم
منطقهای و ایجاد فتنه فرقهای م شاود» (

کند ،امری که موجب تهدید ثبا

Jedini,

.)8.May.2015
بهزعم اعراب ،در صور

توافق نهای با غرب و رهای ایرا از تحاریمهاای

اقتصادی بینالملل  ،پایان برای اهداف و بلندپروازیهای منطقهای ایرا نم تاوا
تصورکرد ،اما هدف امریکا از توافق هستهای با ایرا  ،برقراری یاک موازناه جدیاد
در غرب آسیا است

(12.May.2015

 .)Gardner,وزیر خارجه امریکا در مالقا

پایش

از اجالس کمپ دیوید با پادشا عربستا  ،صراحتاً قول توافق امنیتا جدیادی باه
وی داد و تصریح کرد که لغو تحریمها سبب افاایش قدر

و نذوم منطقهای ایارا

نخواهد شد.
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

به نظر م رسد اعراب تمایل دارند ماهیت رواب امنیت شا با امریکا از جن
ماد  5ناتو باشد که اشعار م دارد« :حمله باه هار عضاو ،تجااوز باه هماه اعضاا
محسوب م شود» (امینیا  )311 :1386 ،و سع داشتند که در کمپ دیوید به ایان
مهم برسند که مورد مخالذت امریکا قرارگرفت.
 .12چشمانداز البیگری اعراب در امریکا
هرگونه دگرگون در راهبرد امنیت امریکاا تاابع از شاکلبنادی کانش باازیگرا
منطقهای و بینالملل است .عربساتا موفاق شاد از  1932باه ایان ساو جایگاا
سیاس  ،اقتصادی و راهبردی خود در امریکا را از طریق الب های مؤثر در سااختار
امنیت این کشور مستحکم نمایاد .هرچناد نذات ارزا  ،واردا

ساال از امریکاا،

سرمایهگااری خارج و مخایر ارزی و اوراق بهادار حادود یاک تریلیاو دالری
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عربستا در این کشور ،مد ها زنجیر ارتباط دو کشور را مستحکم م کناد اماا

بلندپروازی و ماجراجوی های خاندا آلساعود سابب بارهم زد تاواز قادر
منطقهای و باال رفتن هاینههای حمایت امریکا از آنها شد است.
مجموع تحوال

سال های اخیر نشاا ما دهاد کانشهاای عربا از جان

الب گاری باه مارور جایگاا پیشاین خاود را از دسات خواهاد داد .اندیشامندا
امریکای معتقدند رواب نادیک با حکومتهای سن برای این کشور کاف نیسات
و نیاز به صحبت با قدر
7.May.2015

شیعه در غرب آسیا هم ضاروری اسات (

& Goldenberg

 .)Kaplan,از طرف ا سیاساات خااارج کنااون عربسااتا «ارتجاااع »،

«ضدانقالب» و «واپ گرا» است که تمایل برای تغییر وضاع موجاود نادارد و در
 .)14.May.2015از نظر اوباما هم مشکل کشورهای عرب  ،ناه ایارا بلکاه «جواناا
بیکار ،ایدیولوژیهای مخرب و پوچ و جمعیت کاه گااه سارخورد ما شاوند»
است (.)Friedman, 5.April.2015
دلیل دیگر ،عده حضور  4تن از سرا شورای همکاری خلیج فارس از بین 6
نذر و نیا سردی رواب امریکا و اعراب در کمپ دیویاد اسات کاه از چناد نشاانه
م توا آ را نتیجه گرفت« :دست داد خارج از عرف دیپلماتیک اوباما با مقاما
عرب»« ،رفتار نه چندا گره کارمندا کاخ سذید با ایشا »« ،تأکید مجدد بر فروش
قانون  S-300روسایه باه ایارا »« ،ناداد تضامین فاروش جنگناد هاای  F-35باه
عربساتا » (« ،)Spetalnick & Shalal, 6.May.2015مخالذات دوباار باا اقاداه مساتقیم
نظام در سوریه»« ،تأکید بر هماهنگ و برنامهریای قبل با امریکا در یمان بادو
حضور نظام امریکا»« ،تصریح بر ب معنا بود برنامه هسته ای مشابه برناماه ایارا
برای کشورهای عرب خلایج فاارس» و در نهایات ،اعااله ایان جهاتگیاری کاه
«نگران اعراب از تهدید ایرا همه آنچه که مطر م شود ،نیست».
اما مهمترین عامل تضعیف نقاش البا هاای عربا  ،موضاوع «نذات» اسات.
تقاضای نذت خاه در جها در سال ،2014معادل  93میلیاو بشاکه در روز اسات
که تا ساال 2040باه  111میلیاو بشاکه در روز ما رساد ( .)US EIA, Jan.2014از

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

صدد ایجااد هاراس درباار قابلیاتهاا و اهاداف منطقاهای ایارا اسات (

Fuller,
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طرف در حال حاضر هاینه استخراج نذت ماسهای 1در جها در مقایساه باا نذات
متعارف 2صرفه اقتصادی ندارد ،اما با گسترش فناوریهای جدید ،هاینههاای ایان
روش به طور چشمگیری در حال کاهش است .مجموع مخاایر اثباا

شاد نذات

متعارف و ماسهای در جها  ،به ترتیب  1/4و  3تریلیو بشکه است که  62درصاد
منابع نذت ماسهای در اختیار امریکاست (( )Allix, et el, Winter 2010-2011شکل .)3
شکل  :3میزان منابع بیشتر شناخته شده نفت ماسهای در  14کشور (تریلیون بشکه)

منبع)Knaus et. al, 2010: 14( :
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

سهم نذت ماسهای در اقتصاد امریکا در سال  ،2008معادل  8درصد بود که در سال
 ،2014به  40درصد رسید و سبب کاهش واردا

نذت خااه از  60باه  40درصاد

شد است (( )Morse, May/June 2014: 7شکل .)4در این باز زمان به میااا 23/74
درصد از واردا

نذت امریکا از کشورهای عرب حوز خلیج فارس –به خصوص

عربستا  -کم شد است ( .)Bremmer, 16.May.2015پیشبین م شود تا ساال،2020
امریکا بار ترین تولیدکنند و از سال ،2030صادرکنند نذت باشد ()BP, Feb.2015
(شکل .)5یک از دالیل تصمیم عربستا برای کاهش قیمت نذات در ساال ،2014
جلوگیری از ورود سرمایهگاارا بار

دنیا در تولید نذت ماسهای بود.

از طرف ب نیاز شد امریکا از نذت و گاز غرب آسیا نهتنهاا موجاب کااهش
عالیق این کشور به منطقه نخواهد شد بلکه قدر

مانور امریکا در برابر رقیباا را
1. Shale Oil
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2. Conventional

افاایش خواهد داد ( .)Nye, Summer 2012: 23باید توجه داشت که رقابات امریکاا و
چین بر سر منابع انرژی خلیج فارس سبب م شود که امریکا به طور کامل تمرکاا
خود را از غرب آسیا برندارد و این منطقه همچنا در نگا آنهاا مهام و راهباردی
باشد.
شکل  :4پیشبینی تولید  4نوع نفت و گام ماسهای ایاالت متحده ( ۲۰۰5-۲۰4۰تریلیون فوت مکعب)

شکل  :5تغییر الگوی واردات -صادرات نفت خام امریکا بعد ام سال ۲۰35م

منبع)BP. Feb.2015( :

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

منبع)U.S. EIA, Apr.2015: 21( :
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وضع نابساما نظاه سیاس بیشتر کشاورهای عربا سابب ما شاود حاوز هاای
سیاست خارج تحتتأثیر این شرای برد کمتاری در عرصاه باین المللا داشاته
باشد .برای مثال عربستا هموار محور اصل سیاست های غرب آسایایا امریکاا
بود است و مسئله نذت و امنیت آ عامل مهم نادید گرفتن فساد موجود در ایان
نظاه شد است .اما گستردگ این فساد به حادی اسات کاه شااید فرصات کااف
برنامهریای برای جلوگیری از فروپاش پادشاه سعودی از طرف ایااال

متحاد

نباشد (.)Chayes & Waal, 16.Feb.2016
نتیجهگیری
سیاست های امریکا به شد

تحتتأثیر الب هاای مختلاف ساازمانده ما شاود.

مسئله اصل در پژوهش حاضر ،واکاوی نقش و جایگا الب های عرب در سیاست
خارج امریکا در مواجهه با ایرا است .ماهیت و شکل برخ حکومتهای عرب
در سال های پ
م کند .قطع رواب

از انقالب  ،1357ایارا را تهدیادی دایما بارای خاود قلماداد
امریکا باا ایارا  ،ایان زمیناه را بارای شاکلگیاری و تقویات

الب های عرب (که فلسذه اولیه تشکیل آنها مقابله با ایرا نبود) فراهم سااخت تاا
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

ضمن تقویت نقش امریکا در منطقه و حمایات از حاکمیات خاود ،سیاسات هاای
تقابل این کشور با ایرا را تشدید کند.
پرسش کانون این پژوهش این بود کاه «البا اعاراب چگوناه بار سیاسات
خارج امریکا در قبال ایرا تأثر م گاارد به نظر م رسد ،طرز فکار کشاورهای
غرب به خصوص امریکا این است که ایرا به دنبال کسب هژمون منطقه ای است
و این مهنیت با تحریک اعراب از طریق البا گاری وارد مراحال خطرنااک شاد
است؛ لاا این الب ها با تصورسازی منذ از قدر

ایرا سع م کنند ایرا هراس

را در سیاستهای امریکا تشدید کنند.
تالش پژوهش حاضر این بود که ابتدا جایگا الب گری و گرو های مینذاوم
را در سیاستهای امریکا به خصوص سیاست خارج بررس کند .سپ

با تبیاین

جایگا اعراب در ساخت سیاس  -اجتماع این کشور ،به دنبال نقاش البا هاای
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عرب در این ساختار است تا از این رهیافت بتوا چگونگ اقداما

ضادایران را

در آ تعیین کرد .آنچه مشاخص اسات ،ساذار هاای عربا و برخا صانایع و
شرکتهای تجاری در کنار تعدادی از مراکا تحقیقات و سیاستساازی در امریکاا
بیشترین الب گری را در این خصوص انجاه م دهند.
واقعیت امروز رواب ایرا و اعراب ،انعکاس از تاداخل ساطو مختلاف از
منافع ،چالشهای امنیت و تغییرا

ژیوپلیتیک است .سقو رژیم صداه در عاراق

و نذوم روزافاو ایرا در این کشور ،نگران حکومتهاای محافظاهکاار عارب و
مقابله با ایرا را در پ داشت .این تالشها تا جای ادامه داشت که جنگ داخلا
سوریه به نیابت از ایرا توس غرب ،اسراییل و برخ حکومتهاای عربا آغااز
اعراب هرگونه مصالحه را نشانه رضایت امریکا مبن بر تقویت نقش فعاالتار
تهرا در غرب آسیا م دانند .مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایرا در یک دهه اخیر،

بار دیگر ایرا و غرب (به رهبری امریکا) را رو در روی یکدیگر قرارداد .اگرچاه
یک ایرا هستهای هرگا خوشایند اعراب شورای همکاری خلیج فاارس باه
خصوص عربستا نیست ،اما هدف آنها از بار نمای این برنامه ،نگران از
نذوم روزافاو ایرا در منطقه است .به عقید مقاههای عربستا  ،این ماااکرا
به توافق که صلح را درپ دارد منجر نم شود ،آنها گما م کنند که ایان توافاق
منجر به تسل ایرا بر خلیج فارس م شود .در تصاورا

آنهاا ،ایان توافاق هایچ

ربط به جا طلب های ایرا ندارد ،بلکه تنها برابری امریکا بهعنوا نیروی کاه باه
محدودکرد ایرا کمک م کند را از این کشور م گیرد.
هیچ پدید ای به انداز وقوع انقاالب ،پادشااها عربا را نگارا نما کناد.
ماهیت انقالب حکومت جمهوری اساالم ایارا  ،سابب ما شاود امریکاا بارای
تضمین امنیت این پادشاها حرفهای آنها را برای مقابله باا ایارا جادی بگیارد.
بدیه است تالش الب های عرب بارای عاده برقاراری رابطاه ایارا و امریکاا و
تضعیف نقش منطقه ای ایرا ادامه خواهد داشات و اگرچاه برمبناای تحلیالهاای
موجود ،به مرور میاا اثرگااری این الب کم خواهد شد ،اما این امار باه سارعت

البی اعراب و گسترش ایرانهراسی در سیاست خارجی امریکا  رحیم افشاریان و محمد جعفر جوادی ارجمند

شد.

حاصل نم شود و هنوز هم نذت اعراب جایگا ویژ ای ناد امریکا دارد.

37

یادداشتها
 .1جاستا علیه حامیا تروریسم تصویب شد و با توجه به مدارک موجود مبن بر حمایت
شاهاادگا سعودی از عاملین حمال  11ساپتامبر ،ما بایسات در دادگاا هاای
امریکا بازجوی و محاکمه شوند.
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