
 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

https://doi.org/10.30510/psi.2022.291931.1872 

 

Weaknesses and strengths of the lobbies of the Arab Gulf countries in the United 

States 

 

Abstract 

The decentralized and pluralistic nature of power in the United States has enabled a 

diverse range of ethnic lobbies to play a role and influence. Meanwhile, Arabs in the 

southern Persian Gulf have turned their attention to lobbying as a reliable tool in 

foreign policy and to influence decision-making and policy-making in the United 

States. The scope and dimensions of activism and influence of these lobbies have 

grown significantly in recent years. In this regard, the main question of the present 

study is "What are the strengths and weaknesses of the lobbies of the Arab countries 

in the Persian Gulf?" The findings of the article indicate that the Arab lobbies of the 

Persian Gulf adhere to pluralistic trends and mechanisms such as embassies, lobbies 

registered as foreign representatives, individual lobbyists, oil companies and 

advocacy. Mali has used American think tanks to achieve goals such as a two-state 

solution, economic goals and interests, to counter negative agendas in exchange for 

a positive image of themselves, and finally to confront Iran. The present study is of 

descriptive-analytical type and data collection has been done in a library method and 

referring to Internet sources. 

Keywords: Persian Gulf Arab lobbies, influential groups, United States, Saudi 

Arabia, United Arab Emirates. 
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 چکیده

آفتینییویتاثیتتگارات ییقارت یرتیایاه  یمرهارایثاهراییگتریارای ا یامکاه یة  ویتکثتگتایاهةا ییماهیتاغیرتتمرکت  یی

فاهت یثا یرتیاینیمتاه  یتوها یارتاحیشاه اااتا یهنوثیی  ت یاه یقومییفتای یگترر ییثتا یطتفیمرنورییازی ثی

گتت یویستهسرگرات ییرنوا یاث ات یقهثلیاتکهیرتیشوزةیستهسغی هتهییویارکهلیةفوذیثتیتوةریتصکت گت یث  ثی

یه یا تتیازییساهلیه یم ثوتیرتیرامن یویاثعهری نشاگت یویارکهلیةفوذی ثیرتیایه  یمرهرایمعطوفی ارایاساغ یی

ة هطی اساغی  ی پژوی یشهضاتیاینیرتییکتنیاتتبهط یپتسا یالا یییت اریقهثلیتوهیییثت وتراتی ارایاساغ یی

یه یم هل یشه ییازیآ یاساااغی  یییهفر ی؟فهت ی رامنریه ی شاااوتیه یرتثییشوزای  ت ضاااعفیویقو ی ثی

یییه یی ثیه ییساافهتتنهة فهت یازیتوةریه یپ وتالتساارییویسااهزو هتیهییی و یییه یارتاحیشه اات ی  ت  ثی

یاه ییاه یةفرییویشکاهیاغیماهلییازیاةاریشاااکاراگتا یفتر  ی ااات اغیی ی ثی اهتهینارگاه ةکاهیییرنوا ثا یی ااارایباغی

وت هتیه ییشلیرورولری یایرافیویمنهفعیاقرصاهر  یم هث  یثهیرسارمهةنریتااایرافیییرتیتاساره یرسارتهثییث ییامتیکهیی

پژوی یشهضااتیازیةو یییاةر منفییویرتیم هثلیتصااویتسااهز یمثبغیازی وریویرتیةیهیغیم هث  یثهیایتا یثیتایگتفر 

ا یویمتاهع یث یمنهثعیاینرتةرییاةجهمیگتفر ییآوت یاطالره یةت یث ی ااتوةی رهثنهة ته ت ییثورایویهکعیی-تولااتفی

یاسغ 

  رتثسره  یامهتا یمرهرایرتثیةفوذ یایه  یمرهرا ییه یذ گتوا ییفهت   ت یییه یرتثی ثیواژگه ی  تر :یی
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 مقدمه

یه یارتاحیویرتتایثتیمبنه یییه ییوةهةییه ی وثهیییه یاسااایهةتهیییه یقومییمرعرر یازیهک  یییوریه  یایتلنر  ثی

مواضاعیفتینگی یقومی یرینیییهیةژار ی اکلیگتفر یویرتیپییتثیتتگرات یثتیساتهساغی هتهییامتیکه یرتیشکهیغیی

ةفوذ یث یسا ی اکلیییه یذ  و یساهیتیگتوایه یةژار یی اقوامشاه یرتی هت یازی شاوتییسارنر یگتواازیموطنییهیی

یهیثهیوهوریهکعتغییگت  یقومتغیازیطتیقیتأ  یتثمتنیمهلییاةرنهثه یوی ثییی ننر؛ثتیةیهریساتهساییفشاهتیواتریمی

تایتغتتتیریناریویثتیاةرناهثاه ییگاراتةار یقاهرتةاریاةرناهحیةاهم ریاه یایاهلریییاةار شاااه یثتیساااتاهساااغی اهتهییایتیمی

 یةهمیثت یازییشارهریی اتی1970( یرتیآرهزیری ی30:ی1390هکیوت یتثیتتیثگراتةری)موساو یوی ر رایی یتیهساغی

ةظتیوهورییفعهلی ثییرتیوا انگرنیث ییبغیتساترایثوری  یفعهلتغیثتشارتیآةیهیثتیمساهالیرا  ییمرکت  یثوریویاتفه 

یه یمهلییث یاش احیویساتهسارکراتا یثتیقواةتنیرا  یییبهطه ی انصاییوی ک را اغی  یارااه ی ثییازیطتیقیاتت

ی( 45:ی1380ویمصوثه ی نگتایتثیتتیاسهسییراتةری)اسرتت  یی

یه یرتثسااره یسااعور  یمصاات یامهتا یمرهرایرتثی یثهتین یلتبی یمتا  یویییه یارتاحیةت ی ثیرتیمته ی ثی

 ننر ییساهز یرتیایه  یمرهرایایفه یة  یمیسارگرات یویتصاکت طوتیتساکییویرتتتساکییرتیتوةریساتهالج ایتیث 

یه یا تتیازیت ااریقهثلیتوهیییثت وتراتی اارایییه یارتاحیرتیسااهلرامن یویاثعهری نشااگت یویارکهلیةفوذی ثی

واساط یقرت یویتوا یاقرصاهر یثه  ییفهت یث یه ی شاوتیه یرتثییشه ات یهنوثیی  ت اساغ یرتیاینیمته  ی ثی

واثطیاساارتاتژی یآةیهیثهیایه  یمرهرایویم همه یتسااکییویرتتتسااکییاینی شااوت یارتافیویا ااتافیآةیهییآةیه یت

ویژایگساارتریتوةریا یامتیکهیویث ریییث یسااتهسااغی هوتمتهة گت یرتی ااکلثریلی ثیةساابغیث یة  یثی

رتیاینیاتتبهط یییثت وتراتیاساغ گتایییساتهساییوییویرییآةیهیثهیهکیوت یاساالمییایتا یازیایکتغیثتشارت ییت هثل

  ییفهت یازیآرهزیفعهلتغی وریته نو یییه یارتاحیشه ات ی  ت پتسا یالا ییپژوی یشهضاتیاینیاساغی  ی ثی

رتیاینیتاساااراه یپ یازیاتااا یارثتاه یوی اهت وحیةظت یپژوی  یثاهییاةار؟تایتع تا یةکوراساااهزو اهتیاهیویایارافییی

یه ی هتهییرتیستهسغی هتهییامتیکهیموتریثتتسیییهیگهای ثیته ت ی یةنسغیهی-گتت یازیتوریتولتفیثیتا

گت یارتاحیرتیامتیکهیپترا ر یویگهمیثعر یتالریث یتشااتیپیپتشااتن یویمنرصااه ی ثیگتتر یساای یقتاتیمی

تفصاتلیوا هو ی اور یرتیةیهیغ ییفهت یث یه یارتاحیشه ات یهنوثیی  ت گترریتهیساهزو هتیهیویایرافی ثیمی

ییهثر ییگتت ی هتک یمی یةرتج اثنر یمطهل یویاتام هل یثهیهکع

 

 ادبیات موضوع

یه یارتاحیث یت ار یتهتیتیرتآوترایویثت ییایتیییهیتایرتیتاثط یثهی ثییکییازیاولتنیپژوی (یی2010)یثهترییمهیکل

امتیکهییو یتایوا نشاییث ی رهحیمعتوفیهه یمت اهیکتیویاسارفنیوالغیرتیتاثط یثهی ثییآیی یرتیساتهساغی هتهییی

رنوا یقرتتکنرتتینیرااوی ثییرتح یرتیتاساره یواراتیی  یرتثساره یساعور یث ییاسارر لیو یآ یاساغییراةنر می

گتتةرگه یامتیکهیییث یةهریرایگتفرنیة ضیش و یثشااتیرتیاینی شااوت یشکهیغیازیتتوتیساا یویی تر یتصااکت 

زیهک  یتیریریویت ااوایتایموتریاساارفهرایقتاتیییهیویاث اتیهیامنهلفغیآةیهیثهیمنهفعیامتیکهیطتفیمرنورییازیته رت 

فهت یتایتشاتیپییگت ی شاوتیه یشه ات یهنوثیی  ت (یةت یرتیایتی وریالگویه ی ثی2016راةتهی طت ی)ر ییریمی

ةکورایاسااغ یث یر ترةیو  یر ی یی و یوهوریی یریهساایوتا یرتثییرکرایرتیایه  یمرهرا یتواثطیتایبتر یی
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فهت یویایه  یمرهرایویرتیةیهیغ یت ریاقرصهر یقهثلیتثملی شوتیه یرتثیییریتین یثتنی شوتیه یشه ت ی  ت 

(یةت یوا اهو یة  ی ثییرتحیرتی2009  تالیمتاتی)ییساااهزر ةاهپاریتیمیگت یارتاحیتایاهرناهحفاهت  ی ثی  ت 

شلیروییگت یارتاحیتایرهملیمیکییرتیپریتریتااستهسغی هتهییامتیکهیتایموتریتوه یقتاتیرارایاسغ یو ی ثی

تیرةت ی(یی1388)هنت یتت یرتیرا لیایه  یمرهرایرتی صاو یمنهزر یارتاحیویاساتااتلیراةسار یاساغ ییی1رولغی

یه یطتفراتیارتاحیا رصااه یرارایاسااغ یث یارر هریی یتایةت یث یة  یویههیگهای ثیفتازیمنرصااتییپژوی ی ور

 و نریتهیثتیستهسغی هتهییییهیشاه یرتیوا تنگرنیمییه یرتثییازیطتیقیاتتبهطیمسار ت یثهیسافهتتنهة و  یرولغی

 ه یتایتهغییفتینیآیه ی ثیی لیة  امتیکهیتثیتتیثگراتةر یثهیوهوریاین ی کسغیآةیهیرتییکهینگیةکور یتالر

اتهکنرییافشاهتیه یویهوار  اوةر یریر ییکتشا یتیبتا یرتحیمروه یپویهیییةظهمیساتهساییامتیکهیةکیتثیتتیقتاتیمی

یه ی هوتمتهة یساعییرتیتشاریری صاومغیایتا یییه یرتثییثهیشکهیغیثت ییازیشکومغی(یمعر رةری  ی ثی1397)

زر یةظ ی هوتمتهة یازیطتیقیتشاریریویتراومیساهز یقرت یایتا یثتا یثتی ویامتیکهیراتةر یرتیاینیتاساره یثتهسار 

گتت ییةت یثهیثیتا(یی1397)یه یامتیکهیرتی هةو یتوه یقتاتیرا ار یاساغ یساتکبتیوییککهتا ییتاساییرتیساتهساغیایتا 

 یثتةهم ییسااهزیه یةظت یمکر یامنتریی ینیهگیث یثتتسااییویوا هو یة  ی ثییسااعور یرتیتوةریامنتریازیگ اتا

گت یرتیگتت یازیظتفتغی ثیاةر یةگهتةرگه یاینیم هل یمعر رةری  یرتثسره یسعور یثهیثیتاا یایتا یپترا ر یسر 

ا یایتا یرا ار یویازیاینیطتیقیتالریایه  یمرهرایامتیکهیة  یمؤیت یتایرتیثتساه رگییثهتیامنترییثتةهم ییسار 

یه یفو یث یی  یواضاپیاساغییتکت یازیآیهتیویةو ار  نه ییتههمیگترر  ترایتهیمهةعیازیتروین یاةع هریویاهتا یث

اةر یثتیاینیمبنه یم هل یفهت یةیترا ر یه یرتثییشه ات یهنوثیی  ت وا هو یساتتیتهولیساهزو هتیهیویایرافی ثی

ینیییه یةظت یویثتتساییموتر یالگو یتفرهت یویساتهساغیارکهلیییتی یازیاشهضاتیرتلارریاساغیثهیاتکهیث یگ اتا

تتیرتیاینیزمتن ییا ییت نریم رمهتییثتیتو یمبهشثه یگسارتراگت یرتیایه  یمرهرایرتیک  شاوتیرتیشوزةی ثی

یثگشهیر 

 

 چارچوب نظری. 1

یهییگت یمشارکلیثتیطتفیمرنورییازیتایبتریهساغی  یثهییرفیثهزتعتیفیویثهزطتاشییساتهساغطوتی  ی ی ثیث 

تایبتریاهیرتیتالریثتا یتاثیتتگارات یثتییکییازیروییارفی  تار یشکوماغیویافکاهتییاةار یاینیرییی اااراساااهزماه 

گتا یثهیتکت یثتی ایت ی انصای یتواثطیروسارهة یویشرییتطکتعی ثیی( Rennie, 2016: 4ثه انری)رکومییمی

گت یییثتةریویالبر یطبتعییاساغی  یلاهشبه یساتمهی یامکهةه یثتشارت یثتا ی ثیه ی وریتایپت یمیمهلی ی واسار 

یه ی ثییازیهک  یییه یةکهینرگه  یویژگیگت یرنهلااتیمرعرر یازیقبتلیویژگییه ی ثیراتةر یرتیاةرنهحیتور

مهتطییویییه یاقرصاهر  یساتهسای یفتینگی یزیساغیایراف یاطالره یرتیرسارت  یمنهثعیمهلی یتجتث یویویژگی

  یرتیآ یییی3یهی هتهیی2گت یرتتمسار ت گتتر:ی ثیگت یث یروی اکلیلاوت یمیاةر ی ثیمت ا یایکتغیآ یر تل

یه یهکعییازیهک  ی هپیم ه   یتب تغه  یاتساهلیپساغیالکرتوةتکییویرتتایی اوریتهیثهیاسارفهرایازیتساهة ساعییمی

 ااکلیرتتمساار ت یتهغیتثیتتییطوتی  ییازیطتیقیتغتتتیافکهتیرکومی یقوایقهةوةگرات ییهیةیهریه یریگتیتایث ویث 

 
1. two-state solution 
2. Indirect lobbying 
3. Outside Lobbying (Grassroots Lobbying) 
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وییی1یه یساتثسار یویث ی اکلیمسار ت یهیویساهلنمعنه ی ه ییکه یاساغی  یرتیاته گت یث ر یامهی ثیقتاتیرین

ت یگتتریوییرفیآ  یه  یةظتیمساهرریت ویژایقهةوةگراتا یلاوت یمیرتیتکه یثهیساتهسارگراتا یویث ی2رتوةی

وتی  ییتصاکتکهتییاساغی  یرتیطیه یپهتلکهةییةسابغیث یطت، ی یه یویث ساتهسارگراتا ییهیاش احیویفتا ساتو 

ی( 426:ی1384)تةجبت یع ییهیةیهریهیویهوامعیمه ییثه رییةفعیشهمته ییهی لیههمةیهیغیمککنیاسغیف طیث 

ی

 های خارجی و سیاست خارجی امریکاالبی. 2

یه یفکت  یقومییریر یپریتریة  ی ثییکییازیمواتر ی  یسهزمه یستهسغی هتهییایه  یمرهرایتای کلیمی

( یازیاینیی9:ی1397اتهکنر یییه یفشاهتیاساغی)افشاهتیه یویهوار یه یثهةفوذیموساومیث یگتوامریبییویةت یگتواوی

یهیییازیتفکت یپریتر:یاول یةشاااهة توا یگفغیساااه رهتیقرت یرتیایه  یمرهرایازیرویفه روتیتثیتتیمیهیغیمی

نک یةظهمیستهسییمو لیمترمیویاهرکهره یی ننریویرومیاییه یمنر فییکریگتیتایواتسییمیقرت ی  یرتیآ یثن 

ا یاساغی  یازی ن یویوا ن ییگوة گرات ی هتهییرتیامتیکهیةت یث فتاینریساتهساغی( یKhatib, 2016: 4اساغی)

 و ااانریث یاینیةیهریهیة ری یویثهیم همه یییهیمی اااور یرتیةرتج  ی ثیةیهریه یمنر فیامنتغیم ییشهلااالیمی

ا یریگتیثتیذینیویتصااکتکه یآةیهیتثیتتیثگراتةر یاینییةکورایوییهیث ی ااتواییمساالولیآةیهیاتتبهطی اانصااییثتقتات

هکیوت  یوزات ی هته  یوزات یرفه  یساته ی نگتاییگتتیرتیشوزةیامنتغیم ییربهتتنریاز:یتیهساغیةیهریه یتصاکت 

توةاریییاهیرتآفتینییویتاثیتتگارات ی ثیة  قاهاالی ااار یثا ( یی237:یی1391مرتن ییوی اااوتا یامنتاغیم یی)شساااتنی

گرات یرتیامتیکهیویتثیتتیثتیتوةریه یامنترییرتیشوزةیسااتهسااغیهیهةی یثتاینر یازیگساارتریشوزایوییسااتهسااغی

یه یپنیه یویسااه رهتیه یرتتتسااکییقرت یویةفوذیرتی نهتییثه اار یثتیاینیاسااه  ی هةو ق کتویارکهلیقرت یمی

یه یامنترییثهزیگتا یییتتگرات یثتیساتهساغیالک  ییة  یمؤیت یتایرتیتوةریتثمههفلیویمتا  یتساکی یرا  ییویثتن

ی( ی12:ی1393 یویةظت )ستکبتییینیرسروت هتیه یستهسغیهیهةییراتةرالک  ییویتعتتثتن

 گری اعراب در امریکاپیشینه و مختصات البیگذاری بر  . 3

ییکهییآمتساتهساغیویافکهتیرکومیییرتییییر تیلاتفی ثییو ت تمیی150 ی2016رتثساره یتساکهایارالمی ترای  یرتیساهلیی

منرییریییویقهررارنوا یی یگهمیاساهساییرتیمساتتیساهزمه  نتنیث یهیی ( یساعور 1396ال    یی)ساتیع ترایاساغیی

تایرتیاینی شااوتیایجهریییی3ةکور یتوةریتثیتتگرات یثتیهتیه یسااتهساارگرات یرتیامتیکه ی ثییمعتوفیث یسااهپتافی

امتیکاهیی ینا ی تریمت تو یر تیثتا ی ثییی5/ی3اماهتا یمرهارایرتثی ییةت یییی2009اةار یرتیسااااهلیی ترا گت یرتی

(Lichtblau, 2011ی )یه ییگرات ثهی شوتیه یرتثییستمهی  وریویژایازیزمه یآرهزیثهتا یرتیتواثطیث ییةت ییقطت

 شاوتیه یثهتین ی ویغیوییریییث یساتهساغی هتهییایه  یمرهرایاةجهمیرارایاساغ ییمنظوتی اکلتایث ییا گسارترا

 اةر گتاة یمرعرر یتایرتیپت یگتفر یهیویاقرامه ی ثیرکه یةت یثتا یر  یةکهةر یازیاینیقهف  یتالر

 

 

 
1. Direct Lobbying 
2. Insider Lobbying 
3. The Saudi American Public Relation Affairs Committee (SAPRAC) 
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 گری اعراب در ایاالت متحدهسازوکارهای البی. 4

ی2ویثتنگیهمیپهولیی1اةر یگهثتیلیآلکوةرثنر ی تراا اکهلیمرنورییت سات ةفوذیتایث ییه یذ گتا یمنر فیگتواته تل

واسااط ی  یفتر یث زمهةییی3ةفوذیفتر :یه یذ (یگتوا1 نر:ییثنر یمیلااوت یزیتیرساار ةفوذیتایث یه یذ گتوا

ذیتایایفاهییةفویگارات یارکاهلی نار یرتیواقعیة  یگتوایذ مشااایقارت یویةفوذیزیاهریثرواةاریةظتا ی وریتایرتی ط

رینر؛یةفوذیفتر یرهلبهایافتارییتوتکنریویلهش یههیگهایرتیرسرگهایشکومرییتشکتلیمییه یذ ةکورایاسغ یگتوا

یه ی  یویثت ی ورهو ایییسارنری  یوقرییافتاریثساتهت یرتیثتاثتیةه همی ییگتوای4ینجهت:ةفوذیثییه یذ (یگتوا2

(یی3 اوةر؛یرینر یث یةهگهایتشاکتلیمیهثیییازی وریةشاه یمیةومتر یویریگتییتجهةه یرهطفییةتتومنریوا ن یمشای

 اه یةت یم طعیییاةریویفعهلتغییهفر ةرت یساهزمه ینجهتیث یه یثییهیةت یمهةنریگتوااینیگتوای5اةجکن:یه یثیگتوا

منط   یمری  یینجهت یوه یمشارت ییاساغی  یازیلههقیقومتغ یییه یثیویپتا نرایاساغ یوه یتکهی یآةیهیازیگتوا

یه یتجهت  یاش احیساتهسای ی ات غییی6یه یةیهرین :(یگتوا4شتف یوی ویشاهوةر یرتیمته یارااه یآ یوهوریراتر؛ی

یه یةیاهرین ییسااارنر یاینیییهیییازیگتوایهیویةیاهریه یمریبی یةکوة یه یثوتو تاسااایمجاهل یقهةوةگارات  یاتت 

ی7یه یاةجکنی:(یگتوا5ثه ااانر؛ییییرتیساااطپیههمع یمییه یتساااکییثورایویراتا یههیگهایویوظهیفیقهةوةگتوا

ةفوذییه یذ اةری  یةکهینرایویشهفظیمنهفعیگتوای هلییثه نر یگتوایه یم ثوتیآ کهتایثتا یآ یتشکتلی راگتوا

رتیاینیقاهلا یته ت ییی( یی120-127:ی1381 نناری)آلکوةاریویپاهول یاةجکنییرتیهوامعیرمو تاتتا یة  یمیکییایفاهیمی

فهت یرتیایه  یمرهرایتایموتریثتتسااییقتاتیرار یتثم ییگت یارتاحیشه اات ی  ت سااهزو هتیه ی ثیتوا یمی

گتاةا یییاه ی ثی اهتگتت یطتفیمرنورییازیفعاهلتاغیگتیثا یاه یموتراسااارفاهرةی ثییم ثوتیةشاااه م ارماهتییرتیتور

ی  وریهیپترا ر یمیتتینیاینیسهزو هتیهیویتورثه ر یذیالایث یتشتیپیال یمی

 گریمنظور البیها بهگیری از سفارتخانهبهره. 4-1

 و ااترةریتهیثتیییهیشااه یرتیوا اانگرنیمییه یرتثییازیطتیقیاتتبهطیمساار ت یثهیساافهتتنهة طوتیساانری یرولغیث 

یه ی ثیی لییسااتهسااغی هتهییامتیکهیتثیتتیثگراتةر یثهیوهوریاین ی ااکسااغیآةیهیرتییکهینگیةکور یتالر

 اارةر یرتیریر ییکتشاا یتیبتا یمروه یپویهیییةظهمیسااتهسااییامتیکهیةکیتایتهغیتثیتتیقتاتیمی ااه یآفتینیة  

گت یامت یرتتقهةوةییمهسوحیی ترةری  ی ثییه یپ یازیهنگیرومیهیهةییثستهت یازیم همه یرتحیفکتیمیری 

تر ییثهیاینیشهلیویث ی (73:یی1388یهیلااتفهایثهیریازی هةهلیریی کهتت یاةجهمی ااوری)تت  ی ااوریویتکهمییتالرمی

رنوا یی نه یث یهیی گتاة ی شوتیه یرتثییرتیوا نگرن یسفهتتنهة یه ی ثیریییویتجریریسهزمه یفعهلتغیسهزمه 

ی وةر گت یارتاحیمهسوحیمییکییازیات ه یویمجهت یال یی ثی

یاه یمت   ییاتتباهطیثاهیشکوماغیگت یرکارتاهایرتییتر یوهوریتنورییازیمجاهت ی ثییاه یم ثوتیثا طوتی  ی ی ثیثا 

ریری  یوه یتشاهث ییگت یقطتیتایةشاه یمی یمجهت یویةیهریه ی ثی1 ننر؛یهرولی اکهتةیاینی شاوتیهیرکلیمی

یثه ریهةییمیتکهمییآةیهیواثسرگییث ی هةرا یآل

 
1. Gabriel Almond 
2. Bingham Powell 
3. Individual Interest Groups 
4. Anomic Interest Groups 
5. Nonassociational Interest Groups 
6. Institutional Interest Groups 
7. Associational Interest Groups 
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 )دالر(گری  البیهزینه   گریمجرای البی

ی10/ی275/ی680یشکومغیقطت

ی585/ی334ی1یولرینگیثتزا 

ی240/ی494ی2اراتایگتر گت یقطت

ی40/ی291یی3ثنتهریآموزریثه تتیازییک 

ی15/ی000ییی4ر یشسنیر ییثن

 (.Open Secrets, 2018های حکومتی و غیرحکومتی قطر )های البی( هزینه1جدول 

 

 عنوان نمایندگان خارجی شده بههای ثبتالبیگری از طریق  البی. 4-2

گتاة ی شاوتیه یی ثیییساهزو هتیه ةت یثن یریگت یازییی5رنوا یةکهینرگه ی هتهی ارایث یه ییبغیافتاریوی ات غی

ییه ی ثییرتثساره یسعور یثنگهای 2001سایرهمبتییی11مرعهق یشوارثییریر یفهت یتایتشاکتلیمیرتثییشه ات ی  ت 

رتثساااره ییی 2015ازیساااهلییآوتر ییرتمت تو یر تیث یاسااارنرامیی14تایرتیازا یپترا غیییی7وی وتوی یی6پرو یثوگ 

اف ای یرار یی ین ییی145 ارایث یی ثیییبغیی25یه ی هتهیی وریرتیایه  یمرهرایتاییازیساعور یتعراری هتگ ات 

مت تو یر تیثتآوتری اراییی18پهر اهیییساعور یرتیاینیساهلیثتا یتثیتتگرات یثتیشکومغیایه  یمرهرایثت یازی

یی200ازییی تته نو یثی2016 یازیسهلیگتی ثیی یهموه یاسنهریویمراتفیمتثوطیث یگتواث ( یFang, 2017اسغی)

تواثطیییی یه یتایینیتتازیسات انه یییثت یاةر یبغی اراییکهیرتیآمتی منهفعیساعورینتمثموتیتثمیهیرنوا یرهملییتنیث 

یی10 یگتیفتییویتاهتزی  یتوساطیثهتثوتیییییهازی ات غیی9آتیهیگتوایثیی8 لو  رتیوا انگرنیمهةنریگتوایم یییرکوم

معتوفیییگتی ثی12پورسارهییتوةییهساغییتهغیتیی11 ارایاساغیویگتوایپورسارهی تسایثسات انه یتیی وایه  ازیهکیوت

شرورییی2017رتیسهلییهیسعور ییاةر فیتسغیثورایینیازیهک  یاییغ  رایاسییراتش حیرمو تا ی  یالبر یامتوزیثت 

 ییکییازییاةراةر یپترا را یه ی هتهیی  یث یةکاهینارگییازیمناهفعیرتثساااراه یاقرامی تراتگ ات مت تو یر تیث ی هی18

ثورای  یتوسااطیییی13یهیازیزمه یتو ی هتیآمر یتتامپ یگتوایسااتهسااییسااوةوتا یه یموتریرالق یسااعور  اات غی

مت تو یر تیازیساو یوزات یرا   یرتثساره ییی5/ی5شرورییمشاهوتیتب تغهتییتتامپیتثسات یگتریر یی14تاثت یاسارتی 

طبقیاینیی( یOpen Secrets, 2018)ا یث یاینی اات غیپترا غی اارایاسااغییسااعور یثتا ی رمه یمشااهوتا

یویسافهت یرتثساره یساعور  یاتتبهطییرایساهل یاساغ یثتیاساه یی15گ اتر یاتتبهطیمته یمؤساسا ییوگه یلول 

 
1. Barzan Holdings )در سال 2018  توسط وزارت دفاع قطر ایجاد گردید(  
2. Qatar Tourism Authority 
3. Education Above All Foundation 
4. Hassan Ali Bin Ali 
5. Individuals and Firms Registered as Foreign Agents 
6. Patton Boggs 
7. Qorvis   
8. McKeon 
9. BGR Group 
10. Barbour, Griffith & Rogers 
11. Podesta Group 
12. Tony Podesta 
13. Sonoran Policy Group 
14. Robert Stryk 
15. Hogan Lovells 
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 ی2014 یاینیسافهت  یرتیساهلیی2014مهت یی13ةهم یمنع رایثتنیاینیمؤساسا یویسافهت یرتثساره یث یتهتی ییتفهی 

ی اتیی50شرورییی2013 نر یاینیمب غیرتیساهلییی اتیر تیث یلاوت یمهیتهة یث یاینیمؤساسا یپترا غیمیی180مب غیی

رک ته ییی2018ریری  یرتیساهلییةت یةشاه یمییی1الک لگ اتریا تتیمت  یرتتاةرفهرییساتهساغیثتنر تیثورایاساغ یی

مت تو یر تیرتیاینیتاسارهیی ین ی ارایاساغییی20 ات غیامتیکهیییتایرتگتتی ترایویشروریی20ارکهلیةفوذیامهتا  یی

(, 2019Al Jazeera Newsیی )گت یویرسارتهثییث یمنظوتی ثیث ی2گتواییهتثتییازی ات غیامهتا یمرهرایرتثییی

گتیثهتینیرتیتتینی ااات اغی ثیمی یی( Lazare, Dec 2019)گتترییرنیثیتایمیایارافیویمناهفعی وریوا ااانگ

 ارایاساغی  یی4ههیگ ینی ات غیثللیپوتتنجتی2010اساغ یاینی ات غیازیساهلییی3وا انگرن یاتتبهطه ی وتووی 

رتیوا انگرنییینیثهتییسافهت ی( Syed and Ross, 2012راری)اةجهمیمییتاییگت یثهتینیرتیوا انگرناموتی ثی

ایاسااغییث یاماااهیتسااهةری5 مت تیوی ولتتی هتتت«یثهی اات غی ثی ر تییو ت تمی110ی قتاتراری2018سااهلییةت یرتی

(Meyer and Levine, 2018) رنوا ی هتگ اتی هتهیییسافتتیساهثقیایه  یمرهرایرتیقطت یث ی6 تتآةرتمیی ت ی

 ,Meyerةاهمبترایتواثطیرکت ییثاهی اهةوارةیثوریراتری)ةاهمی ترایاساااغ ییثا یةکاهینارگییازیشکوماغیقطتییباغی

2019aگرات ی  یآ یتایویلاانرو یسااتمهی یی7گرات ی ی هی الیهیةت یرکرتهایازیطتیقی اات غیسااتمهی  ویری( یی

یی( Meyer, 2019bاةری)گتاة ی وریتایتع ت یةکورا نر یایرافی ثیمریتیغیمی

 در ایاالت متحده فردیگران گیری از البیبهره. 4-3

گتا یتتینی ثیرتیزمتةیالاا ی یی11فتریرالرو یی  التفی  تفوتریی10 توثییمهفغیی9 توةییپهرساارهیی8 ثهحیلتوینگساارو 

رتیییی14پولت مغیییمشاهوتیات اریساهثقی ات غییی13ر یتهه ی اوةر ییفهت یمهساوحیمیارتاحیشه ات ی  ت ی12فتر 

مصاوث یی17ویثتةییسانرتزی16موتفییی تی ی15 سانهتوتیمهی یلی  ییینگهمی ییاساغیمشاهوتیرولغیثهتینیییشهلیشهضات

گتیرتثساره یساعور یوییاتاا یرارةر یةیهریه ی ثیی2018رتیساهلیتاییکنییی ایه  یمرهرایازیمنهقشایةتتویه ییی تو 

یه یفکتیییهیویاته  یتساااهة ةنبگاه یشکومریفعاه ة ی اااتو یث یتکاه یثهییرتیتاساااراه یتوقفیاینی یها ییامهتا یی

ی2018فوتی ییی28پتشانیهریاینی یه یرتییازیزمه  18  هتهییییه  هتگ ات یبغییقهةو ی یه ثتیاساه ییهفر ی ةکورةر

ثهیرفهتتیساانهتوتیهیتکه یییمتتب ی100گتا یسااعور یویامهتا یثت یازیمهت  ی ثیی20ث یآ یرتیریییتهیزمه یتأ 

هیرفهتتی  تر یمج  یسانه یازیهک  یرفرتی هتتینییگتت یه ساهتییثگتا یساعور ی نریتوزیقبلیازیتأ نر ی ثیگتفر

 
1. the Center for International Policy (CIP) 
2. Harbour Group 
3. Qorvis Communications 
4. Bell Pottinger 
5. Miller & Chevalier Chartered 
6. Chase Untermeyer 
7. KGL 
8. Bob Livingston 
9. Anthony T. Podesta 
10. Anthony John "Toby" Moffett 
11. Freddie Dalton 
12. Individual Lobbyist 
13. John Yates 
14. the Met Police 
15. Mike Lee 
16. Chris Murphy 
17. Bernie Sanders 
18. The Foreign Agents Registration Act (FARA) 
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وییی2ا یمته یساانهتوتیتهمی هتنه ساا یةت ییگتا یامهتا یمرهرایرتثیوی ثیرا اارنرییی1 وتتت یمهتلویوی تی ی وة 

سا یتنیازیاینیسانهتوتیهیث ییییرتیةیهیغ ةر ییزیپتشانیهریاینی یه یتتتت یرار نریتوزیقبلیاییتنیهتایییامهتاتی اهی ارایی

ی( یی1393/ی12/ی06ةتوز یمشت )ییهیویامهتا یرتییکنیتأ یرارةرشکهیغیةظهمییایه  یمرهرایازیسعور یتراوم

یهای نفتی گری از طریق شرکتالبی. 4-4

گت یی ثیرکرةیییکییازیمجهت یییرتیهیه  یی اات غیةفریینیث تگرترنوا ییث ی3آتامکویسااعور ةفغییییم  اات غیی

 یآتامکویساورآوتتتینی ات غیی2018رتیساهلییی ر تییمت تهتری111رتآمری هلصیثهیی یی اورمهساوحیمییهییساعور 

ویییییه یاهرکهریپهر ااهیییسااعور یثتا یتثمتنیی ین ی( Reuters, 2019; Reed, 2019هیه یثورایاسااغی)

 نرییمهلته یثتیرتآمریپترا غیمیرنوا یث رتلریسوری وریتایییی50 یآتامکویاسغییةظهمیی وریث یاینی ت غیواثسر 

(Blas and et al, 2019ی )مثبغیةسابغیث یارتاحیرتیییتواةساغیةگهیی1970یساهل ات غیآتامکویرتییایجهر

ی اتییی549یشروری2017رتیساهلیی ات غیآتامکوییکه یآمتیی طبقیارالمیوزات یرارگسارتی ههمع یآمتیکهیایجهری نر

سی یویههیگهایی یی2هرولی کهتای( ییOpen Secrets, 2017گت یرتیامتیکهیی ین ی ترایاسغی)منظوتی ثیث ییر ت

ریر یةکر یقهثلیتثملیریگتیرتیاینییگت یرتثساره یتایةشاه یمی ثییییه فعهلتغی ات غیآتامکویساعور یرتیمته ی

ثتیاینیمبنه یشکومغییییثه اار میییویرتتشکومرییرتثسااره یسااعور یییه یشکومریه ی ثیةساابغیی ین هرول ی

 ا یگت یرتیایاه  یمرهارایی ینا ی ترایرتیشاهلیمنظوتی ثیمت تو یر تیثا یی34شاروریییی2018ساااعور یرتیساااهلیی

ی اسغیمت تو یر تیی5یه یثن یرتتشکومرییسعور یثهلغیثتیمجکو یی ین 

ی

 )دالر(گری  البیهزینه   گریمجرای البی

ی33/ی666/ی160یشکومغیرتثسره یسعور 

ی1/ی692/ی123یآتامکویسعور 

Kingdom 5-KR-215 Ltdی1/ی125/ی000ی

ییاتکی یه اةتژیی  ایتیم  یربرا یثتا

یتیپرریویتجر

ی946/ی252

ی381/ی357یراةشگهایر ومیویفنهوت یم  یربرا 

 (.Open Secrets, 2018های حکومتی و غیرحکومتی عربستان سعودی )های البی( هزینه2جدول 

 

 های مؤثر بر سیاست خارجی امریکا  های فکر و اندیشکدهتأثیرگذاری بر اتاق. 4-5

گت ی شاوتیه یرتثیییثن یمیکییازیرساروت هتی ثییییه یمنر فیرتیساتاساتیوا انگرناةریشاکرایشکهیغیمهلییاز

یه ی وریییه یآمتیکهیی یساتهساغیاینی شاوتیهیثهیت تیقیپولیث یاةریشاکراریر یفهت یتایتشاکتلیمیشه ات ی  ت 

 
1. Chris Coons 
2. Tom Cotton 
3. Saudi Aramco 
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ساسا ییؤیم ی1 «الک  یثتنتایبتر یوییمطهلعه ییییمت   مؤساساهتیی و یی ننر ییهیتلوتی ایمیاینیاةریشاکرایازیطتیقتای

یکییازی یاةررا ار یه یم ثوتیقتاتیرتی هةو یتوه ی ثییی4«ساسا ی هوتمتهة ؤیم وییی3  اوتا یآتالةرت «یی2 «ثتو تنگ 

 ی ییییرنوا ساسا ی هوتمتهة یاساغی  ی وریتایث ؤی ی  یازیرتثساره یساعور یمبهلغیینگفرییرتیهفغی ترایممتا  

رتیم اهمییی5 التفیتیکاهتری یی نارمیتساااهةییویاتااا یته تالیرتیاینیمنط ا یمی یویشتاهتی«یمعتفییطتفیاطال منبعیثی

هکیوت یتوةهلریتیگه  یهت یثوریویثتلی  تنرو  یمنهلاا یات اارییرتیروتا یتیهسااغیی تیهسااغیاینیتشااکتال 

ی اتیتهی یهتیمت تو یر تیازییی250شروریی یمت تو یوییی2017وییی2016یه یاینیاةریشاکرایرتیساهل ییامنترییرا اغی

تیهفغی تراییمت تو یر تیةت یازیامهتا یری20 ی2016-17مؤساسا ی هوتمتهة یرتیساهلییهیپولیرتیهفغی تر ییساعور 

یه یالا یییمت  یپژویشاییویثهیثتشارتیتساهة ی18رفرتیثهی نگتایوییی200ةکهینرگه ی هتهییامهتا یثهیثت یازیاساغ یی

یه یاتتباهطییث تگییتایمته یةکهینرگه ی هتهییامهتا یویمتا  یفکت یتهغیشکهیغیمهلیییرتیاتتباهطیثورایوی هةهل

یه یاینی اات غیویةکهینرگه ی هتهییآةیهیی ین ی ااریوییةهم ی اتیر تیثتا یثتی600اثوظبییایجهری ترةر یشروری

 ,Ahmed)ی یاسغیس ایییرا ر ریییث یستهسغی هته یآمتیکهیة  یثاینیامتیرتیموف تغی ثییامهتا یرتیهیغی

Oct 2019 )ییی

 

 فارس در امریکاحاشیة خلیج  های عربیالبیاهداف  روند تحول و تکامل . 5

یه یم ثوتیرتیگرتیزمه یموتریثتتساییقتاتیتتینیایرافیویرساروت هتیه ی ثیالا ی اوریتهییرتیارام یتالریمی

یگتتر 

 سازی در برابر اسرائیلغیریت. 5-1

گترر ییثهزیمیییمتالر یی60وی50یه یث یری یآمتیکهیرتییگت  ثییثتا ییفهت  شاوتیه یشه ات یهنوثیی  ت یتالر

یهایامتیکهیىی واسار یثوریرتیثتاثتی ثىیاساتااتل ی ثىیرتثىییپهر اهایرتثساره یازیتعرارایازیریی که ی 50ری یرتی

ویژایمرعهق ییث یوی1967ییهنگیازیپ یکهیرتحیرتیامتیی ثیلتتشااک یی(Scholten, 2017: 23)ییتشااکتلیرینر

ییاینییثهییثهیریآمتیکهیرتییتلاساااتاایی ثییی تر  نثییثتا یی  ییتینکو یساااه غییةرتج یث یاینیارتاحیتای 1973ییهنگ

یی تر ییمر هرررفه یازیمواضاعیرتثىیثتیساتیقاات یف ساطتنیویی اینی ثىییایجهریرفیازی ی ننری ثی(ییآمتیکه)یی شاوت

یه یةنسااغیفعهلتغییرتحیرتیسااهلیی ثتو ییازیاینی( 1389)طبهتا یییامتیکهیثتااییکتایىیثهیآ یثوریییتث یشه ک 

ی تر ییسهز یتایرتیقهل یرگتیاستااتلیتعتیفیمیایراولوژی  یتوةریرتتیغی وریثنهثتیمالشظه ی

 فلسطین -در مناقشة اسرائیل حل دو دولتدفاع از راه. 5-2

یی یلااوت یگتفغ یاویتیبتییوتفییویترتیةیی یوریساا که یویتیبتا یثنیه تمی2018اوا تیمهت ییرتی  ییمالقهتیرتی

تایتری ترةر یطبقییییشانیهریهتپییویتکهمییاساهلیگر ار یتایازیرساغیراری40یی یهتایمری ی تری  یثهتیهیفتلاغیینتف ساط

ییزرای تر:ی ا نو یزمهة گفغییهکال یینی وریتایثهیگفرنیایی نوةرگه یی سعوریعیرتولیی6ل تاستاایراگ اتری هةهلی

 
1. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
2. Brookings Institution 
3. Atlantic Council 
4. Middle East Institute 
5. Richard A. Clarke 
6. Channel Ten 
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تاییی تر غیی ه یتایثبنرةریوی کهریه ییهییینر؛یهتمرا تایثیی تویث یمییتةریتایثیرییشنیهرا تپیریثهیهیییییهینتاسغی  یف سط

   ییسااغیترولغیاویویمترمیرتثسااره یةییغییرتیاولوییینتمساال  یف سااط  تری  یییرث تت نتنیی ساا که ییثنی ث ی ننر«

الگو ییاینیامتیرتی( یEldar, June 2018)ی«تا یمهةنریایی ؛ت  یث یآ یثتسیی یراتیی تتتتیویفشترامی ییهتتمسهالیثس

موه یاینی یث  ارییازیرتنتغیثتشارت یثت وتراترولغیتتامپییی1یه یرتثییرتیقبهلیطت،یمعهم  یقت رولغیییتفرهت 

ثتیییی یتژیینیاییییارراهییغیتایمهساااوحی وایاری تریویشاه کییلتایرنوا یق کتویاساااتااتایثا ییالک ار غیتایثییکاهیآمتطت، یی

فهت  یمصاتیویاتر یةت ییتی ی رتیی شاوتیه یرتثییشه ات ی  ت  یی انهساریمییغیتتساکث ی تتایةیییهو  یا اغهل

امهتا  ییشاااوتیساافتا ی( یAsseburg, 2019: 3گتتةری)ریرایمیشکهیغیسااتهسااییویمهلییازیاینیاثرکهتیتایث 

گتاة ی شاوتیه یشه ات یهنوثیییوضاو،یموضاعیساهزررتیمتاسا یتوةکهیییازیطت،ییهر ارایث ییثهتینیویرکه 

مواف غی وریتایثهیاینیطت،ییمصاتیةت رتثساره یساعور یویریر یمساثل یف ساطتنیتایةشاه یمیقبهلیفهت یرتی  ت 

ییجاهرییایی روةاهلاریتتاماپیثتایی یاهازی تالریی ا تایهةتایرتیثییساااعور ییوزات ی اهتها رتییکتنیاتتباهط ییییاةار ارالمی ترا

ی( 2020/ی01/ی29)یوتوةتوز یییی ترییغییشکهییویاستااتل«یینتف سطیه تل پیم

 اهداف و منافع اقتصادی در ایاالت متحده  تعقیب. 5-3

رفیییثهییآمتیکهییرتییگت  ثیییثتا ییفهت  شااوتیه یشه اات یهنوثیی  ت یییه یاولت تالر  یا ااهتای اار ی نه 

رییییساهزمه امتیکهیثتااییکتایىیثهیآ ییییتث یشه ک ی تر یمر هررف ساطتنیویی رفه یازیمواضاعیرتثىیثتیساتیقاات

ا ییاایفعهلیةبوریویپ یازیمر ی وتهیىیمرال ااىی ااریویههای وریتایث یمجکور مر یطو ةى یاینی ثىیگتریر

 صاو یرتیزمتن ییآ یت ویغیمواضاعی شاوتیهایرتثىیث ییگتت  اکلراری  ییرفیازییی2موساومیث یپرتوریی کهساى

گو یتساکیییارتاحیتایث یساننی ثیی شاوتیه یرتثییر ت یرتحیةت ی1973ةفریی( یتهتی یی1389ثوری)طبهتا یةفغی

ثا ییریی کاهساااییةفریییاهیپولیی)پرتور ت(ییازیآ یزماه یتاه نو  یی یی(Scholten, 2017: 24)ییةکورآةیاهیمبارلییویفعاهلی

ایتمیرتیواقع یی( ی99:ی1395اساغی)اشکریه  ییییتبریلی اراییاینی شاوتیهساتهساغی هتهییییییه یالا یاث اتیکییازی

ا یویهیاهةییرکالیةکوراییرتیرتلااا یمعاهر  یمنط ا زةیییرنوا یاث ات یمؤیتیرتیهیاغیاف ای یتوا ی اهةا ةفاغیثا 

رتیةرتج ییی2014رتلاریرتیطولیساهلییی50اساغ یثهیاینیشهل ی هی یواترا یةفرییامتیکهیازیرتثساره یث ی کرتیازی

رتیزمتةیروام ییثورای  یسااب ی اارایاراااه ی ااوتا ییککهت یاشسااه ی ننریییی3تهولیرتیلاانعغیةفغی ااتل

م رم یاةری)ثیتامیا یامتیکهیتایازیرساغیرارافوذیثتشارتیثتیساتهساغی هوتمتهة یه یةتتومنری وریثتا یارکهلیةایتم

ی( یی295:ی1397

 های منفی ضدعربی  دستورکارها و تصویرسازی سازیخنثی. 5-4

یواپتکهتثهیتبع یسااعور ییی19ةفتیازیی15)ی2001ساایرهمبتییی11یهیرتیشوارثیییهییی و یایبه یة  یسااعور ةشااهة 

اسااتااتل یم ول یش و یثشااتیویسااطپیویمت ا یییی-ههةبرات یایه  یمرهرایازیاسااتااتلیرتیمنهزر یارتاحثورةر( ی

فهت یازیساو یایه  یمرهرایرتیزمتةیمهوتیه یموتریا رالفیرویطتفیشکهیغیازیمرهرا یشه ات یهنوثیی  ت 

اسارهةبولیةت یرتثساره یرتییی نساولگت یرتةگهتیمنر ریساعور یتوزةهم ی4 کیقرلیهکهلی ه ا ییمههتا یی ثورایاساغی

 
1. The Deal of the Century 
2. Petro-Diplomacy 
3. Shale oil 
4. Jamal Khashoggi 
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گتا یآ یوی ثییی1رنوا یمثهل یگتوایگ وتیپهتفیث یی رتیایه  یمرهرایواتری ترییاینی شااوتلطکه یفتاواةییث یوهی یی

( ییOpen Secrets, 2018 یاتاا ی رمه یث یرتثساره یساعور یتایمروقفیةکورةری)مههتا یقرلی ه ا کیرتیپیی

ازیشکال ییوایییاارالفیی هت وحیثهتا یاةسااهةییثتآمرارتی ی ااوتا ییککهت یاراااها یییه یمنط  ط بیهها

ییگواایةت یییمنظوتیسااات وحیهنب یمترمییاینی شاااوتث یثهتینیث یی2ةظهمییث ییکنیویار امیةتتویه یسااایتیه یتا

یه یمنفییرتیواضاپیاساغی  یم هث  یثهیتصاویتساهز ثه ار یمیییاینی شاوتیهیة ضیش و یثشاتیازیساو ییثتریگت ی

یگت یفعه ة یتکهمییاینی شوتیهیرتیلهن یستهسییایه  یمرهرایاسغ یه ییهر رایمسر  می ثیشوزا

 فارساختالفات درونی اعضای شورای همکاری خلیج. 5-5

مشاهوتییی4هوت یةهرت مواتر یاساغی  یییرتیزمتة هته یایه  یمرهرایییوزیتازیساکغیییی3ثت نهت یت  یتت تساو 

ثهزتگه یواثساار یث یامهتا یمرهرایی5التو یثتویر  نتنیزایر(یویی سااتهسااییشه  یروفه رو یامهتا ی)مهکرثن

 ,Kirkpatrick and Mazzettiمهوت یایفهیةکورةری)رتثییویازیشهمته یمهلییتتامپیرتیاةرنهثه یرتیآ یة  یی

March 2018)ا تا یییو ویازیرا اار یثهیتتامپیریراتییریری  یاویه یثتویر یةشااه یمیمرنیایکتلثتتساایی ی

 ربرالنهلقیربرا «یاسارهریر ومیساتهساییراةشاگهایامهتا یمرهرای یرتییکتنیاتتبهط ییاساغییتت تساو یتای واسارهتی ارا

غی تر:ی تهتی یث ییهرییاتولتعیریامهتا  یسااهرهتییپ یازیثت نهت یتت تسااو  یتوییزایر ثنییمهکری رتثییویمشااهوت

رتیثتتو یاةرا رنیوزیتی هته ی شاوت یث تگیة  یی(ا اهتایث یامهتا )ییفهت تی  ت  شاویی ی وایریرا اغی  ی

یهیییثورای  یتت تساو ییثت نهت یتت تساو یویة  یامهتا یرتیآ یث یرلتلیتالر« ییرا ار ؛یاینیمشارییازی تواتیاساغی

ی( ی7:یی1397)رتح یییرارایاسغیثتا یشلیثهتا یقطتیاةجهمیمی

گت یرتیایه  یمرهرایگرات یرتیپتوساا ی ثیتالریرا اار یتهیازیطتیقیاف ای یسااتمهی رتیة ط یم هثل یقطتیةت ی

ییمعر ریاساغیینرو ت  یلترتیقطتیرتیرولغیثییکهیآمتینتشایتپییتتتتوز« یسافی ی پهتتیهیییتایتعریلیةکهیر ی نتنیتالر

رتییییشااوتیشراق ی  گتفرنیتوپ«ییسارنر یآةیهیقبلیازیثهتا یثهیرتثساره یساعوری ثهزیی فهییهیرتیشهلیا قطت

پت یتهیریریرولغیقطتییه یوزات یرارگسارت یآمتیکهیةشاه یمیرا ارنر یرتییکتنیزمتن  یپتوةرایی گتی ثین تزم

گت یی ین ییی اتیر تیرتیمهایثتا ی ثیی300ازیقطعیتواثطیرتثساره یساعور یویمرهراة یثهیاینی شاوت ی کرتیازی

 Meyer and)یی ننرمت تو یر تیرتیمهایی ین یمیی4 1  ییرساغیثهیاسارنرامیسا ی ات غیریگت یآةیهییامه یی ترمی

Toosi, 2017 نتنیثت ییافتاریة ری یث یروةهلریتتامپیتایاسرنرامی ترایویوررةیرارایمت تهتریهیر تی( یقطتیی 

موه یرویم طعیگت یقطتیث یه ی ثیا یی ین ثتتساییم هیسا گرات ییهیتجهت ی نر یرتیایه  یمرهرایساتمهی 

روتةیاولیمت تو یر تیثتا یییی8/ی5)ییریرثتاثت یتایةشاه یمیی3 یاف ای یی2017ویساهلیی2015-2016یه ییساهلزمهةیی

ی( یDelevingne and et al, July 2018)یروتةیروم(مت تو یر تیثتا یی24وی

 تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسالمی ایران. 5-6

ا یةساابغیث ییهویییمنط   ننر یثتقتات یتواز یقوایویثتتت ثییرةبهلیمییکییریگتیازیایرافیی  ی شااوتیه یرت

ساتهساییویةظهمییثهیمسالو  یآمتیکهییی ثیی ننریییة ننریرتیشوزایتا یاساغ؛یث ییکتنیرلتلیاینی شاوتیهیساعییمی

 
1. Glover Park Group 
2. Peninsula Shield Force 
3. Rex W. Tillerson 
4. George Nader 
5. Elliott Broidy 
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 شاوتیه ییرنوا یةکوة  یتصاوتیرهل یرتیتهیشکهیغیآةه یتایه  ی ننریویایتا یتایرتیموضاعیضاعفیقتاتیرینر یث 

آمتیکهیثهیایتا یرتیشهلی هساار ی اار یاسااغیویاینیث یتن لییی ثتههمیاینیثوری  یثهیاینیتوافقیفهلاا یةرتثییرتثهت

ا یایتا یوییثا ییکتنیر اغی شاااوتیاه یرتثیییکییازیمناهلفتنیتوافقییسااارا یی هاهیگاهایارتاحیمنجتی وایاری ااار

رتیمط بییثهیی 1 هت یامتیکهیی« مههفظ یی ثورةری  یتالری ترةریاینیتوافقیتایم غیی ننر یةشاات 5+1 شااوتیه یی

رنوا ی طت،ی ثییرتثسااره یثتا یاةیرامیتوافقیایتا «یث ی ثییمسااکو یویپنیه یاینی شااوتیثتا یث ی ااکسااغیی

( ی ثییساعور یرتیامتیکهیثهیشکهیغیازیریرگهایشراق ییی7:ی1397)رتح یییییهیثهیایتا یپترا ر یاساغی شاهةر یتوافق

ویژایایه  ییتواةریثهیرتحیویث ساهز یاینیتصاویتیثورای  یهکیوت یاساالمییایتا یةکیرتلارریطت،یویثتهسار 

فهت ییگتاة ی شاوتیه یرتثییشه ات ی  ت یه ی ثیمرهرای نهتیآیر یرتیمتش  یثعریازیاةع هریثتههم یرکرةیفعهلتغی

منر یایتا ییالشاااعه یقتاتیرار یموف تغیویروامیآ یرتیافکهتیرکومی ی هی یثیتامعطوفیث یتنتی یثتههم یتهغی

یه یفکتیایه  یمرهراییهیویاته ةظتا یاةریشااکراازیم ایه یاینیتوافق یالااال،یآ یویتثیتتگرات یثتیآتاویویة ط 

ره یساعور یرتی نهتی اتی یهریریرتتتساکیی ورییرتثسای( یی91:ی1397رتیاینی صاو یثوری)ساتکبتیوییککهتا  ی

ی( ییGuyer, 2019ا یثورةری)گتیرتیثتاثتیتوافقییسر یعنییاستااتلیرتیزمتةیپتیتهیوتتینی شوتیه ی ثی
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 گیری نتیجه

یه ییریییث یتوةریه یساتهسارگرات یرتیایه  یمرهرایتور ثییرتثییرتیمساتتیتثیتتگرات یوی اکلی

گتا یفتر  یی ی ثی هتهینرگه ةکهیییرنوا ث یی اارایبغیییه ی ثیه یگت یازیطتیقیساافهتتنهة مرنوریی و ی ثی

 هتیگتفر یاساغ یایرافیاینی ثییةت یثهیرنهیغیییه یامتیکهیییتایث یه یةفرییویشکهیغیمهلییازیاةریشاکرا ات غی

یه یییهیةشاه یرار یپهر اهییثتتساییموتر ییتی یازی ثی  ییگترر؛ی نه ث یمنهفعی شاوتیه یرااویآ یتعتتنیمی

لههقی یرکرتهایث رتثساره یساعور  یامهتا یمرهرایرتثییویثهتینیثهیرنهیغیث یالاولیویالگویه یتفرهت یمشاهث 

یه ییهیثتشاارتینیی ین یهیویامهتاتیاةر یرتیاینیمته  یسااعور توریویایرافیرتیمسااتتیمشااهثیییشت غیةکورا

اةر یرتیتاثط یثهیقطتیثهیرنهیغیث یساتهساغی هتهییتیههکییویتجریرةظتط بهة یةه اییمتیکهیتایرا ار گت یرتیا ثی

گت یاینیویژایازیزماه یآراهزیثهتا یقطت یثن یقاهثالیتوهیییازیتوا ی ثی  تفا یویثا ازیتو ی اهتیآمار یشکارثن

 ویغیةت یثهیرنهیغیث ییرکه یو شاوتیلاتفیم هث  یثهیتهت ه یضارقطت یتیها یاثوظبییویمنهم ی ارایاساغ یی

گت یتایرتیم هیسا یثهیساهیتی شاوتیه ی اوتا ییککهت یگتت یساتهساغی هتهیی وری کرتینیساطپی ثیهیغی

گت یضریطتفییرتیستهسغی هتهییرکه  یاینی شوتیازی ثیگتت یثیطوتی ه  یثهیرنهیغیث یهیغیاةر یث را ر 

یا یگهمیثترا ر یاسغ وفصلیا رالفه یمنط  تاسره یشل شوتیه یمنط  ی وررات ی ترایویرکرتهایرتی

یه یرسروت هتیهیویایرافی ثیالشعه یقتاتیرارایاسغ ییهیییرسروت هتیه ی ثییارتاحیتایةت یتهغی نتنیواقعتغی

رییی ارایثوریامهیرتیةرتج یساهز یرتیثتاثتیاساتااتلیساهزمه فهت یرتیآرهزیرتی هت وحیرتتیغیرتثییشه ات ی  ت 

شلییترتی یایرافیاقرصاهر یویشکهیغیازیتاایه یارااه ی اوتا ییککهت یرتیاینی صاو یث رتیساتهساغیتغتتتی

گتریر یثهیاینیشهل یرویموضاو یییرساروت هتیاولت یارتاحف ساطتنیههیگ ینیییی-رورولرییرتیتاثط یثهیمنهقشا یاساتااتل

گت یارتاحیرتی ثیرتی هةو یییه یا تتیثت یازییتیموضوریییایتا یویا رالفه یرتوةیی اوتا ییککهت یرتیساهل

ا  یتصاویتساهز یمنفییرتیقهل یموضاورهتیی و یثتةهم ییسار اساغ یرتیموتریایتا  ییرا ار ایه  یمرهرایقتاتیی

ا یثت وتراتی اارایویرتییکتنیا یهکیوت یاسااالمییایتا یازیههیگهایویژاقرت یمو ااکییویسااتهسااغیمنط  

فهت یایجهریگتریرایثیی شاوتیه یرتثییشه ات یهنوثیی  ت  صاو یپتوةریقهثلیتثم ییمته ی ثییاساتااتلیوی 

یاسغ 
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 فارسی

فصلللنامه رواب   یه یم  یساا که  یا یرتثسااره ؛یآوترا( یتهولیرتیسااتهسااغیمنط  1395اشکریه  یشساانی) -

  97-122لفهه ی ی4 یسهلییشر  ی کهتةیخارجی

ییهسااغترتیساایییتاساایارتاحیویگساارتریاسااالمیی ث( یی1397اتهکنر یمهکرهعفتی)افشااهتیه  یتشت یویهوار  -

  7-44لفهه ی ی1سهلیری  ی کهتةییفصلنامه رواب  خارجی، ییکهیامتییی هته

( یاسااتااتلیویرتثسااره یسااعور :یرصاات یهریریازییککهت یی1397آرمی یر ی؛یةظتفی یةهزةتنیویثتژ  یرهتفی) -

  199-227لفهه ی ی27سهلییفر  ی کهتةییهای راهبردی سیاست،فصلنامه پژوهشروههةب  یی

 یتتهک یر تتضاهیطت  یییق یتطب اسلتیسل   یبررسل  یبرا ینظر  یچارچوب( ی1381آلکوةر یگهثتیلیویپهول یثتنگیهمی) -

    یتویثتةهم ییغییتیآموزریویپژوی یمریییسس یرهلؤیمتیتا :ی

تیتا :یةشاتیةگهاییییآموزش دانش سلیاسلی )مبانی علس سلیاسلت نظری و تأسلیسلی(،( ی1392ثشاتتی  یشساتنی) -

 معهلت 

 ةی تیتا :یةشتییهای اجتماعی در زندگی سیاسی،شناسی سیاسی؛ نقش گروهجامعه( ی1393ثشتتی  یشستنی) -

فصللنامة رتثساره یرتی هوتمتهة  یییی-( ییککهت یویتعهتایمنهفعیایه  یمرهرایامتیکه1397م رم یساجهری)ثیتامی -

  275-300لفهه ی ی26 یسهلییفر  ی کهتةیهای راهبردی سیاستپژوهش

اتساال ییتتهک یی نفوذی ذ  یهاگروه و  هایالب نقش انه،یدر خاورم  کای آمر  یخارج  اسلتیسل (ی1388)یی تهنی  تت -

 اةرشهتا یسکغ :یتیتا ییکبت تتضهیسیویییقتثهة

فصلللنلامله مجل    امکاه یقاهةوةکنار تر یآ  ییویی قاهةوةگاراتییناریفتاییرتیی گتیة  ی ثیی( 1384)ییاشکارییتةجبت  -

  423-436لفهه ی ی50 کهتایی وپژوهش،

تیتا :یاةرشااهتا یمؤسااساا ییییرویارویی امریکا با ایران پ  از جنگ سللرد،( یی1391مرتن یسااترمیر ی)شسااتنی -

 الک  ییاثتاتیمعهلت مطهلعه یویته ت ه یثتن

مقابله   تی با محور اهویبا نتان  نی و بحر  یامارات متحده عرب یسللفرا  داری د( یی1397/ی02/ی22 بتگ ات یتهثنهفی) -

 https://www.tabnak.ir/fa/news/798565 ییرانی با ا

 یقهثلییکای آمر یتوسلل منامه به الب  /نی در بحر  یبازداشلت فعاالن مدنتداوم یی( 1397/ی03/ی26 بتگ ات یتسانت ی) -

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/26/1750664 رسرتسییرت:

 یتتهک یر تتضاااهیر یتوت یقهثلییلیرواب  اعراب و اسللرائ  فیتلط  یبرا  ییجا ،یدوب( ی1398ساااهمغ یراةتلی) -

 /http://irdiplomacy.ir/fa/news/1983226رسرتسییرت:ی

  ساااهیاغیریی کاهساااییایتاةی یییاسللتراتژی امریکلا نسللبلت بله ایران چیسللت ،( یی1396ال    یمهکوری)ساااتیع -

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1972178/ی 
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فصللنامه  ا یامتیکه یی( یثتتسااییآیی یویتثیتتیآ یثتیسااتهسااغی هوتمتهة 1393 تهةوری)ی سااتکبت یتضااهیویةظت  -

  9-34لفهه ی ی11 ی کهتای4 یروتایالمللهای رواب  بینپژوهش

سااهز یثتةهم یی( یة  ی ثییسااعور یرتیتوةریامنتری1397سااتکبت یتضااه؛یپتتمهکر  یسااعتریویلطفی ی همتا ی) -

  71-106 یلفهه ی40سهلییهزری  ی کهتةییامنیت،فصلنامه آفاق ا یایتا  ییسر 

قاهثالیی ساااهیاغیریی کاهساااییایتاةی ییت،یل تلا واقع ایل از رو  کلای در امر  یعرب  یالب لیل تشللک( یی1389)ییها یایطباهتا یت -

 http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/8935رت:ییییرسرتس

- ( شاااکاااتااار ی ی1395رساااااکااات  ی از:ییسللللعللودی  البللی  افللول( ی ثاااهزیاااهثااایی ااااارای  ی

http://press.jamejamonline.ir/newspreview/2412436294759866837 

 یتتهکا یراورییهلای نقش جهلانی امریکلامنطق سللیلاسلللت خلارجی امریکلا؛ نظریله( یی1387 اه یاه  یپاهتتیا ی) -

 زةر یوییککهتا  یتیتا :یپژویشکرایمطهلعه یتایبتر  رتایه 

ییدارد   کای آمر  یامنطقه یهااسللتیدر سلل   یو چه نقشلل  سللتیچ  یعرب  یالب( یی1393/ی12/ی06ةتوزی)مشااات  -

https://www.mashreghnews.ir/news/379180/ 

  یتتهک یربرالتشکنیرهل  یتیتا :یةشتیةی سیاست( ی1389یتوور یاةرتوی) -

قهثلیرسرتسییرت:یییستند یدر معامله قرن؛ موافقان و مخالفان طرح ترامپ ک  نیفلسلط( یی2020/ی01/ی29یوتوةتوزی) -

https://farsi.euronews.com/2020/01/29/who-are-the-supporters-and-opponents-of-

the-trump-peace-plan-palestineی
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