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  گرایی محتاطانه عمل: الگوي رفتاري آمریکا در قبال بیداري اسالمی
  

*ابوذر گوهري مقدم

  
  )4/4/93: پذیرش     23/1/93: دریافت(

  یدهچک
اي را در ابعاد  میالدي نظم منطقه 2011ي خاورمیانه پس از سال تحوالت بیداري اسالمی در منطقه

 در این میان ایاالت. اي را متأثر ساخته استاي و فرامنطقه هاي بازیگران منطقهمختلف تغییر داده و سیاست
ي استراتژیک براي خود تعریف کرده قهاي را در این منط هکه پس از جنگ جهانی دوم منافع گسترد-متحده 

متحده در  ي حاضر به بررسی منافع ایاالتمقاله. بیش از هر دولت دیگري دچار بحران منافع شده است - است
این مقاله به دنبال پاسخ به این . گذارد خاورمیانه پرداخته و آثار بیداري اسالمی را بر این منافع به آزمون می

اسالمی در متحده در قبال خیزش بیداري گذاري و راهبردهاي ایاالتي سیاستوهپرسش اساسی است که نح
دهد که اوباما با اتخاذ سیاست  ي این تحقیق نشان مینتیجه. کند ي خاورمیانه از چه الگویی پیروي میمنطقه

ین راستا از در ا. ي خاورمیانه استگرایانه به دنبال مدیریت بحران به وجود آمده در منطقهخارجی عمل
ي مستقیم نظامی تا تغییرات ظاهري در نخبگان حاکم را در دستور کار خود قرار داده و اقداماتی نظیر مداخله

کند از طریق کمک به انجام اصالحات درونی، تداوم حضور نظامی در منطقه و  در درازمدت نیز تالش می
ي گرایی سکوالر، نزدیکی به جامعه سالمکشورهاي هدف، پرهیز از اتکاي به متحد واحد، ترویج مدل ا

هاي ناشی از بروز  گرایان منطقه، تقویت گفتمان حقوق بشر و پیشبرد روند سازش، چالش مدنی و اسالم
  .بیداري اسالمی در منطقه را مدیریت نماید

  متحده آمریکا، خاورمیانه، سیاست خارجی گرایی، ایاالت بیداري اسالمی، عمل :واژگان کلیدي
                                                                                                                                                                      

        Email: agohari@gmail.com                           )    ع(دانشگاه امام صادق الملل روابط بیناستادیار *
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  دمهمق
هاي منطقه که در اثر علل مختلف ازجمله بحران مشروعیت، ناکارآمدي و استبداد  انقالب

ي خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوسته و سبب شده هاي کشورهاي عرب منطقه حکومت
اي  است مردم این کشورها علیه بحران هویتی تحمیلی از جانب حکام و کشورهاي فرامنطقه

ي سیاست داخلی کشورها، ی آنان، قیام کنند، عالوه بر آثار مختلف در حوزهخواه علیه اسالم
ترین  یکی از مهم. اي را تحت تأثیر قرار داده است اي و فرامنطقه بسیاري از بازیگران منطقه

اي از  بخش عمده. متحده است اي که از این روندها اثر پذیرفته، ایاالت بازیگران فرامنطقه
. ا در طول جنگ سرد معطوف به خاورمیانه و تحوالت آن بوده استسیاست خارجی آمریک

بعاد مختلف در طول تاریخ سبب ي این کشور با کشورهاي منطقه در اي گستردهرابطه
تواند بر  اي می ي قوا و نظم منطقهاي شده که هرگونه تحول در موازنه گیري منافع گستردهشکل

ي حاضر به بررسی تأثیرپذیري منافع آمریکا ین مسئله، مقالهبا توجه به ا. این منافع اثرگذار باشد
جهت تبیین این موضوع با . پردازد در خاورمیانه در اثر تحوالت مرتبط با بیداري اسالمی می

عنوان رویکرد سیاست خارجی اوباما،  گرایی محتاطانه بهاستفاده از چارچوب مفهومی عمل
در .  متحده به تحوالت بیداري اسالمی تبیین گرددشود نوع واکنش و پاسخ ایاالت تالش می

این راستا در بخش ابتدایی این مقاله، منافع آمریکا در خاورمیانه در ابعاد مختلف اقتصادي، 
شود اثر تحوالت انقالبی در  و تالش میسیاسی و امنیتی مورد بررسی قرارگرفته است
ري از این مقاله نیز اختصاص به بخش دیگ. کشورهاي منطقه بر آن موردبررسی قرار گیرد

هاي منطقه و تبعات آن بر سیاست خارجی  اي، متأثر از انقالب توضیح تغییرات نظم منطقه
گرایی محتاطانه متحده مبتنی بر اصول عمل در انتها نیز الگوهاي واکنش ایاالت. آمریکا دارد

ي ي نحوهکاربردي به مطالعه پژوهانه و این مقاله با رویکردي عملیاتی، آینده. گردد بررسی می
عنوان اصل  گرایی محتاطانه به اثرپذیري منافع ملی آمریکا در قبال بیداري اسالمی در قالب عمل

  .پردازد ي سیاست خارجی آمریکا میدهنده نظم
  

  گرایی محتاطانه عمل: چارچوب مفهومی) الف
ي راتژي کالن در حوزهبسیاري از متخصصان و تحلیلگران، اوباما را فاقد دکترین و است

ترین  مهم. کنند گرایی تفسیر می ي عملدانند و اقدامات وي را در زمره سیاست خارجی می
  :توان در موارد زیر خالصه نمود اوباما در سیاست خارجی را می 1گرایی هاي عمل مؤلفه

                                                                                                                                                                      
1. Pragmatism
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شان اوباما در بسیاري از حوادث و تحوالت سیاست خارجی ن: سیاست واکنشی و انفعالی-1
جاي هدایت مؤثر امور، تالش نموده است با خرید زمان و انتظار، بهترین پاسخ را  داده است به

این رویکرد در بسیاري موارد  1.یافته و عمل نماید و در واقع از پشت صحنه به مدیریت بپردازد
  .باعث شده است منتقدان، سیاست خارجی وي را ضعیف ارزیابی نمایند

ذاري خارجی یکی دیگر از اصول گن یا اصول کلی سیاستفقدان راهبرد کال-2
  .گرایی اوباماستعمل
گرایی آمریکایی  ترکیب ایدئالیسم و رئالیسم در عین عدم اعتماد و اعتقاد کامل به آرمان -3

.گرایی محتاطانه در سیاست خارجی و درواقع اتخاذ نوعی واقع
یاست خارجی آمریکا به نحوي که در جاي پایبندي مستمر به اصول س گرایی به نتیجه -4

اوباما تالش نموده است به . شود مواردي سیاست اوباما به نوعی انزواگرایی جدید نیز نزدیک می
شکل تدریجی اهداف سیاست خارجی را محقق سازد و از تعجیل و تسریع در این امر بپرهیزد

.(Indyk, lieberthal, ohanlon 2012, April 20)   
  .ي غیرامنیتی نمودن تحوالتتالش برا-5
بر، مانند جنگ عراق و افغانستان و پرهیز از  هاي غیرضروري و هزینه خروج از جنگ-6

  .ورود به جنگ با سوریه
ي شرکا؛ مانند امور به هزینه گرایی و اتکاي به دوستان و متحدان و انجامچندجانبه-7

  .چه در جنگ لیبی اتفاق افتادآن
 ,Dueck 2011).کاران ایدئولوژیک برخالف بوش پسر و نومحافظهسیاست خارجی غیر- 8

October 01)

بیند و نه اخالقی و رقابتی و بر این  اوباما سیاست خارجی و اهداف آن را مادي و متقابل می - 9
  .شود هاي مشترك حاصل می اساس معتقد است همکاري بر اساس منافع مشترك و نه ارزش

ي اوباما، تهدید منافع مشترك ناشی از منافع مادي و نه گرایانه در رویکرد عمل - 10
.(Nau 2010)ایدئولوژیک است  

ي گذاري خارجی دولت اوباما در سیاست خارجی ازجمله مسئله نوع تعامل و سیاست
گرایانه بوده و تالش نموده است متناسب با مختصات هر  بیداري اسالمی متأثر از رویکرد عمل

. گذاري و اجرا نماید کشور اقدام به سیاست
                                                                                                                                                                      
1. Leading from Behind
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  متحده در خاورمیانه و شمال آفریقامنافع ایاالت)ب
هاي شرق سوئز در  آمریکا از زمان اعالم خروج نیروهاي بریتانیا از سرزمینيمتحدهایاالت

فارس،  ي خاورمیانه و خلیجبا توجه به اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقه 1968
 1970ي در دهه. تأمین منافع خود در این منطقه نموده است تالش جدي جهت حضور و

آمریکا تالش کرد با اتخاذ سیاست دو ستونی نیکسون با ژاندارمی ایران و همراهی عربستان، 
پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران و تغییر یکی از . اي را حفظ نماید امنیت و ثبات منطقه

ایران از طریق حمایت از صدام به همراه تقویت حضور  هاي سیاست آمریکا، سیاست مهار پایه
در طول این . فارس و خاورمیانه در دستور کار این کشور قرار گرفت مستقیم نظامی در خلیج

،الهی(، بخشی مهم از محیط امنیتی آمریکا محسوب شده است ها خاورمیانه به دالیل متعدد سال
1387 :360-370 .(  
  

  ژي حفظ جریان آزاد انر- 1
عنوان عامل محرك صنعت و اقتصاد کشورهاي غربی همواره نقش مهمی در تعیین  انرژي به

نوع و جهت سیاست خارجی این کشورها داشته است و لذا کشورها و مناطق داراي انرژي از 
فارس نیز از این  ي خاورمیانه و خلیجمنطقه. اند ها برخوردار بوده اهمیت خاصی در این سیاست

مصرف جهانی انرژي امروزه حدود نود میلیون بشکه در روز است که . ا نبوده استامر مستثن
ي این رشد تقاضا در نتیجه. درصد افزایش یابد سال آینده پنجاه 25رود این روند تا  انتظار می

هاي توسعه در  از سوي دیگر ضرورت. روند رو به رشد اقتصاد کشورهاي آسیایی خواهد بود
اي از نفت تولیدشده در داخل  شود بخش عمده ي نفت و انرژي باعث میهکشورهاي تولیدکنند

مصرف شود و لذا این امر باعث کاهش صادرات و درنتیجه افزایش قیمت نفت خواهد شد 
)Pollac, 2011: 280 .(ي خاورمیانه واقف است و خوبی به اهمیت استراتژیک منطقه آمریکا به

عنوان یکی از  کند، حفظ امنیت انرژي را به می چهارم نفت جهان را مصرف چون خود یک
عنوان حافظ منافع انرژي سایر شرکا و متحدان نیز  نماید و خود را به منافع حیاتی خود تلقی می

ویژه  ها، دسترسی مستمر به منابع انرژي و به دولت امریکا مانند بسیاري از دیگر دولت. داند می
ند و استفاده از منابع متنوع و مطمئن نفتی را از عوامل دانفت را مربوط به امنیت ملی خود می

،پوراحمدي(کند ي بقا، امنیت، قدرتمندي و کسب ثروت خودتلقی میکننده کلیدي تضمین
ي آمریکا براي تأمین جریان انرژي بارها در نقاط مختلف دنیا و ازجمله منطقه). 58: 1388



121  گرایی محتاطانه عمل: الگوي رفتاري آمریکا در قبال بیداري اسالمی

ي این ي بارز آن حمله به عراق متعاقب حملهنهي مستقیم نموده است که نموخاورمیانه مداخله
فارس، حفظ جریان  جلوگیري از تسلط رقبا بر منابع نفتی خلیج. کشور به کویت بوده است

ي نفت و تقویت تولید بخشی به منابع عرضه باثبات نفت، کنترل بهاي نفت در بازار جهانی، تنوع
ي استراتژي نفتی آمریکا در منطقهسازي نفت در داخل، ازجمله محورهاي اصلی  و ذخیره

  ).159- 1390:158،سازمند(خاورمیانه است 
  
  تأمین امنیت رژیم صهیونیستی - 2

آمریکا از ابتداي تشکیل رژیم صهیونیستی حمایت از این رژیم را در دستور کار خود در 
غ نکرده خاورمیانه قرار داده است و از هیچ نوع حمایت مادي و معنوي از این موجودیت دری

حمایت آمریکا از اسرائیل در سطحی بوده که با هیچ کشوري  1973از زمان جنگ اکتبر . است
متحده بوده  هاي ساالنه از ایاالت ي کمککننده ترین دریافت اسرائیل مهم. مقایسه نیست قابل

یارد صد و چهل میل بر یکبالغ 2003هاي دریافتی آمریکا از اسرائیل تا سال  میزان کمک. است
دارد که  اسرائیل ساالنه حدود سه میلیارد دالر از آمریکا کمک دریافت می. دالر بوده است

عالوه بر این اسرائیل تحت حمایت . ي آمریکاستهاي ساالنه پنجم کل کمک معادل یک
ي شوراي امنیت قطعنامه 32آمریکا  1982از سال . ي دیپلماتیک آمریکا قرار داردگسترده

این تعداد استفاده از . تحد را که در انتقاد از عملکرد اسرائیل بوده وتو کرده استسازمان ملل م
از . حق وتو از مجموع وتوهاي صورت گرفته توسط سایر اعضاي شوراي امنیت بیشتر است

سوي دیگر آمریکا در تمامی موارد با ظاهر میانجی در نقش وکیل اسرائیل عمل کرده و مانع 
  ).20- 19: 1386،کوهکن(ان شده است پیشبرد اهداف فلسطینی

هاي روابط این کشور با اسرائیل را با استناد  در طول چندین دهه برخی از رهبران آمریکا پایه
ي متقابل در هاي مشترك؛ یعنی دموکراسی مشترك، تجربه هاي معروفی چون ارزش به مقوله

ها  ، پایبندي به حق ملتمبارزه براي آزادي، ریشه داشتن در فرهنگ و تمدن یهودي مسیحی
: 1381،کسینجر(اند  دغدغه تفسیر کرده خواه خرد یا کالن در برخورداري از زندگی آرام و بی

متحده و اسرائیل وجود  از سوي دیگر فهرست طوالنی از منافع ملی مشترك بین ایاالت). 281
ترین منافع  مهم. دارد و دادوستد اسرائیل سهم مستقیم و بزرگی براي منافع آمریکایی دارد

  :اند از مشترك آمریکا و اسرائیل عبارت
  .اي هاي هسته ویژه سالح هاي کشتارجمعی به منع گسترش سالح* 
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  مبارزه با تروریسم و ایدئولوژي اسالمی* 
  ي اقتصادي در منطقهي تحول دموکراتیک و توسعهیافته یند سازمانآتقویت فر* 
  هاي وابسته به آن وهمخالفت با گسترش نفوذ ایران و گر* 
  هاي معقول تضمین گردش آزاد نفت و گاز با نرخ* 
  ي عربی اسرائیلی از طریق روند سازشحل منازعه* 
هاي  ي گروهوسیله ویژه از سوي ایران یا به اي به هاي هسته جلوگیري از گسترش سالح* 
  .دیگر

  . هاي مقاومت مبارزه با جریان* 
یک از کشورهاي خاورمیانه تا این حد داراي منافع ملی  هیچ استثناي اسرائیل، در حقیقت به

؛ لذا در طول تاریخ، حمایت ),15Blackwill-14 :2011(متحده نیستند نزدیک با منافع ایاالت
اي  هاي سیاست خارجی خاورمیانه ترین اولویت از رژیم صهیونیستی و بقاي این رژیم از مهم

  .آمریکا بوده است
  

  وریسم مبارزه با تر - 3
کار آمریکایی، که در دولت آمریکا  متفکران نو محافظه 2001سپتامبر  11ي در پی حادثه

ي تروریسم را تبدیل به فرصتی عظیم براي تحقق نفوذ فراوانی داشتند، تالش کردند مسئله
سیاست خارجی این کشور نمایند، لذا بالفاصله این افراد، تروریسم را شاخصه و چراغ راه 

خارجی آمریکا، این دولت دست در پرتو این تغییر در سیاست .ارجی آمریکا دانستندخسیاست
از این مقطع آمریکا  .سابقه بود هایی زد که حتی در دوران جنگ سرد نیز بی کشی به لشکر

ي خاورمیانه اقدامات متعددي در منطقه صورت باهدف مبارزه با تروریسم خصوصاً در منطقه
: 1386،گوهري مقدم(د را مبتنی بر این سیاست تدوین نموده است هاي خو داده و سیاست

هاي تروریسم در منطقه امنیت خود و متحدانش را  آمریکا در تالش است با نابودي ریشه). 133
  .تأمین نماید

  
  انجام اصالحات در خاورمیانه -4

هدف در آمریکا، دولت وقت این کشور با 2001سپتامبر  11متعاقب حوادث تروریستی 
ي نظامی به افغانستان و عراق ي خاورمیانه پس از حملهي تروریسم در منطقهنابودي ریشه
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آمریکاییان هدف اصلی طرح . معروف شد» ي بزرگخاورمیانه«طرحی را پیگیري کردند که به 
نویس  بر اساس پیش. اند ندهي این منطقه خواي بزرگ را ایجاد امنیت در گسترهخاورمیانه

طرح، اوضاع سیاسی، اقتصادي و اجتماعی فرهنگی در خاورمیانه تهدید مستقیمی براي ي اولیه
سو و منافع ملی آمریکا و اعضاي هشت کشور صنعتی از سوي دیگر  ثبات خود منطقه از یک

واشنگتن معتقد است که افزایش محرومیت مردم منطقه از حقوق سیاسی و . شد تلقی می
. انجامد المللی و مهاجرت غیرقانونی می روریسم، جنایات بینگري، ت شان به افراطی اقتصادي

هاي منطقه و شکست نظام سیاسی آنان در  اند که اوضاع داخلی دولت آمریکاییان بر این عقیده
زعم  به. تعامل با یکدیگر سبب بروز وضع انفجار آمیزي چون افغانستان پیش از طالبان شده است

چه که اکنون شاهد آن هستیم، طریق اقدامات امنیتی داخلی آن فقط از اصالحات نه آمریکاییان،
هاي  چنین اصالحات فراگیر در درون نظاماي و هم بایست از طریق ترتیبات امنیتی منطقه بلکه می

  ). 129-1386:127،گوهري مقدم(سیاسی انجام گیرد 
  

حفظ ثبات در منطقه  - 5
ي مشخص، در فضایی ط استاندارد در منطقهطبعاً پیشبرد اهداف و منافع یک دولت در شرای

دهی نظم مطلوب خود طی سالیان گذشته همواره  آمریکا با شکل. شود آرام و باثبات محقق می
ي استراتژیک جهانی عنوان قدرت حامی وضع موجود بوده است و حفظ ثبات در این منطقه به

داف و منافع آمریکا در منطقه ي تحقق سایر اهحفظ ثبات، مقدمه. هاي آمریکا است از اولویت
  .است

ایجاد بازار آزاد  - 6
هاي اقتصاد لیبرالی و بازار آزاد در  هاي اصالحات در منطقه تمسک به ارزش یکی از فرمول

ي خود در منطقه از طریق بازار آزاد کند میان کشورهاي وابسته آمریکا تالش می. منطقه است
  .به وجود آوردبتواند سایر اصالحات موردنظر خود را 

اي  گیري هژمون منطقه جلوگیري از شکل - 7
گیري قدرتی برتر در  متحده همواره علنًا در اسناد راهبردي خود، جلوگیري از شکلایاالت

از اهداف حیاتی  ئیي خاورمیانه را که بتواند در برابر اقدامات این کشور موازنه ایجاد کند جزمنطقه
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بري از این قدرت در منطقه منافع مستقل  که بدون تأثیرپذیري و فرمان قدرتی مستقل. داند خود می
شود منافع این کشور  خود را تعریف و اعمال نماید مسلماً با آمریکا دچار تضاد منافع شده، باعث می

  .با خطر مواجه گردد،  لذا جلوگیري از ایجاد چنین قدرتی در دستور کار آمریکا قرار دارد

حدان حمایت از مت - 8
ي خاورمیانه موردحمایت مستقیم و آمریکا به شکل علنی همواره متحدان  خود را در منطقه

این امر جهت تحقق اهداف کالن آمریکا در منطقه ضروري . غیرمستقیم خود قرار داده است
.تلقی شده است

  
  متحده اي ایاالت بیداري اسالمی و منافع خاورمیانه) ج

هاي منطقه بر  ي اثرگذاري تحوالت و انقالبآمریکا در منطقه، نحوهبا در نظر گرفتن منافع 
  :گیرد این منافع متناسب با این منافع ذیالً موردبررسی قرار می

  
  بیداري اسالمی و تأمین امنیت انرژي- 1

میانه به سایر نقاط جهان در که ذکر شد تأمین امنیت و تداوم جریان انرژي خاورچنان
شده است بر این اساس آمریکا نقش ژاندارم  متحده در منطقه تعریف ی ایاالتي منافع حیاتزمره

تحوالت انقالبی در . حفاظت از این منفعت را براي خود و متحدانش در نظر گرفته است
فارس طبعاً بر این نقش و منافع نیز تأثیر مستقیم داشته و آن را  کشورهاي خاورمیانه و خلیج

ي اي از نفت جهان از سه آبراه تنگه مالحظه جاکه حجم قابلازآن. دهد الشعاع قرار می تحت
هاي جغرافیایی  کند هرگونه ناآرامی در این حوزه المندب و کانال سوئز عبور میهرمز، باب

ترین تأثیر ناشی از افزایش قیمت  فوري. تأثیر به سزایی در افزایش قیمت انرژي خواهد داشت
بازار انرژي دنیا در شرایط رکود . ورهاي تولیدکننده استنفت در اثر بروز ناآرامی در کش

ثباتی  بی. کنندگان عمده و ازجمله آمریکا بوده است اقتصادي جهان همواره موردتوجه مصرف
در کشورهاي منطقه باعث افزایش قهري قیمت نفت شده است هرچند غرب تالش کرد با 

یریت نماید، ولی در درازمدت این امر استفاده از متحدانی نظیر عربستان کاهش تولید را مد
که در تحوالت اخیر شاهد رشد چنان. داراي هزینه بوده و مشکالتی را به همراه خواهد داشت

).Blas 2011(درصدي قیمت انرژي در جهان بودیم  15تا  10
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در درازمدت نیاز آمریکا و غرب به نفت کشورهایی نظیر ایران و عراق افزایش خواهد  
ا توجه به مشکالت آمریکا خصوصًا با ایران، این امر تبعات اقتصادي منفی براي این یافت و ب

کار  ها میان ایران و کشورهاي محافظه از سوي دیگر افزایش تنش. کشور در بر خواهد داشت
هاي منطقه، سبب  ي انقالبدرنتیجه -شوند که متحدان سنتی آمریکا محسوب می -عربی

چنین تضاد منافع عربستان نسبت به تحوالت بحرین و مصر هم. ددگر افزایش قیمت انرژي می
فارس شده  ي خلیجباعث تنش این کشور با کشورهاي منطقه نظیر ایران و سایر کشورهاي حوزه

مشکالت اقتصادي . دهد که این امر نیز به شکل غیرمستقیم منافع آمریکا را تحت تأثیر قرار می
بار  ها فاجعه ها براي آن شود رشد قیمت ها به انرژي باعث می نغرب و آمریکا و نیاز روزافزون آ

از سوي دیگر از دست دادن کشورهاي متحد نفتی . ها را تعمیق نماید شده و رکود اقتصادي آن
ي دیگري است که در درازمدت منافع مستقیم و حیاتی امریکا را در اثر تحوالت انقالبی فاجعه

).TerrillShare, 2011(به خطر خواهد انداخت 
  

  بیداري اسالمی و تأمین امنیت اسرائیل - 2
هاي منطقه با توجه به ماهیت اسالمی خود تأثیري جدي بر سیاست و  بدون تردید انقالب

جاکه حمایت از اسرائیل جزو منافع حیاتی موقعیت استراتژیک اسرائیل خواهند داشت و ازآن
. هاي این کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود استآمریکا در منطقه قرار دارد از این طریق بر سی

بیداري اسالمی در منطقه، محیط استراتژیک اسرائیل را تغییر داده و مجددًا توجه به مسائل 
هاي اخیر هرچند امنیت از  در سال. هاي این رژیم قرارگرفته است امنیتی در اولویت سیاست

ه به قراردادهاي صلح با برخی هاي اصلی سران اسرائیل بوده است، ولی با توج دغدغه
ي این رژیم توسط همسایگان عرب رکشورهاي عربی و با توجه به شناسایی قطعی و دوفاکتو

ي جدي امنیتی براي اسرائیل وجود نداشته و بیشتر توجه این رژیم بر مسائل خود، دغدغه
جدداً با وقوع این تحوالت م. سیاسی، مذاکرات سازش، و مشکالت داخلی خود بوده است

گرد امنیت وجودي این رژیم براي سران آن حائز اهمیت بسیار شده است و از این منظر عقب
  ).Darwish, 2012: 90-95(شود  منافع محسوب می

هاي منطقه باعث شده شرایط نامطلوب داخلی  از سوي دیگر تحوالت مربوط به انقالب
اي به وجود  و اعتراضات گستردهتر مردم این رژیم قرارگرفته  اسرائیل نیز موردتوجه جدي

هاي شغلی و  سازي، کاهش فرصت شرایط بد اقتصادي، فساد، حمایت دولت از شهرك. آورد
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ي متوسط و ثروتمند تحصیلی، تضعیف نهادهاي مدنی و دموکراتیک، افزایش شکاف بین طبقه
ده است و هاي اشغالی ش ي مردمی از دولت اسرائیل در داخل سرزمینباعث نارضایتی گسترده

چه در همزمانی این اعتراضات با آن. ي مستقیم این اعتراضات تضعیف دولت خواهد بودنتیجه
دهد  ي اسرائیل را از تحوالت منطقه نشان میجهان عرب در حال وقوع است تأثیرپذیري جامعه

ها به داخل  و بخشی از مشکالت اسرائیل مربوط به بیداري اسالمی ناشی از تسري این نگاه
از سوي دیگر تزریق الگوي بیداري اسالمی به مردم فلسطین باعث . ي اسرائیلی استجامعه

که اسرائیل، این اعتراضات شدت گرفته  نحوي ها شده به تقویت رویکرد جهادي و مقاومت آن
از سوي دیگر ). Carpenter, 2011(کند   شدت سرکوب می را تهدید وجودي تلقی کرده، به

هاي اسرائیل در منطقه است کاهش  تنها متحد و عامل پیشرفت سیاستجاکه آمریکا ازآن
ي تحوالت کشورهاي عربی، مستقیماً بر موضع آمریکا و اسرائیل محبوبیت آمریکا درنتیجه

  ).Waxman, 2011: 71-78(گردد  اثرگذار خواهد بود و باعث تضعیف این رژیم می
شد رژیم صهیونیستی مجدداً  انقالب در کشورهاي منطقه خصوصًا تحوالت مصر سبب

سرنگونی مبارك در . نگران بقاي خود شده و توجه کمتري به مسائل سیاسی و اقتصادي نماید
سادگی از  مصر و دشمنی مردم مصر با اسرائیل از مسائلی نیست که آمریکا و اسرائیل بتوانند به

است مردم مصر امضا قراردادهاي مختلف اسرائیل و مصر که بدون توجه به خو. آن گذر کنند
گر اسرائیل در رابطه با مردم فلسطین سبب شده است روي کار  شده و ماهیت اشغالگر و سلطه

چه در مصر اتفاق افتاد آن. ي خود گرددگرایان باعث ترس جدي اسرائیل از آینده آمدن اسالم
دادهاي رقرا و درخواست مردم این کشور براي اخراج سفیر اسرائیل و قطع صادرات گاز و لغو
 &Byman(دولتی با اسرائیل از مواردي است که اثر مستقیم بر امنیت اسرائیل خواهد داشت 

Pollack, 2011: 246 .(گرایان حکومت را در مصر از  هرچند در پی کودتا علیه مرسی، اسالم
چنان نگران امنیت مرزهاي مشترك با مصر و سرایت دست دادند ولی رژیم صهیونیستی هم

  .گرایی علیه این رژیم است طافرا
  

  بیداري اسالمی و مبارزه با تروریسم  - 3
ي سوم گیري اصلی سیاست خارجی آمریکا در ابتداي هزاره مبارزه با تروریسم تبدیل به جهت

متحده و تیم سیاست خارجی  مردان وقت ایاالت دولت. گردید 2001سپتامبر  11و پس از حوادث 
ي تروریسم را در خاورمیانه جستجو کردند و با حضور نظامی در گیرآن، عامل اصلی در شکل
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متحده  ایاالت. عراق و افغانستان تالش کردند از نزدیک با عوامل ایجاد تروریسم مبارزه نمایند
ثباتی ایجادشده سبب شده است  هاي انقالبی در کشورهاي عربی و بی آمریکا معتقد است جریان

هاي افراطی و بنیادگرا نیز پتانسیل خود  هاي رسمی، سایر گروه وههاي مردمی و گر در کنار جریان
هرچند . کنند را آزاد نموده، از فضاي ایجادشده در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده می

گرایی مردم منطقه در جریان تحوالت انقالبی سنخیتی با رویکردهاي افراطی ندارد و حتی  اسالم
ي تروریستی نظیر القاعده ارتباطی ندارند، شده هاي شناخته با جریان انقالبیون کشورهایی نظیر لیبی

هاي آتی و میان انقالبیون وجود دارد و این امر تهدیدي  ها در حکومت اما امکان نفوذ این جریان
ي بارز این امر در نمونه. شود مریکا در منطقه محسوب میآبراي سیاست مبارزه با تروریسم 

هاي  ها از زندان از سوي دیگر رها شدن سلفیون و تروریست. مل استکشوري مانند یمن محت
مریکا در آشود منافع  هاي تروریستی جدید باعث می خوش انقالب و ایجاد حلقه کشورهاي دست

جاکه در اکثر این کشورها سنت پایدار از سوي دیگر ازآن. منطقه مورد تهدید قرار گیرد
هاي جدید  ها در حکومت هاي افراطی و نفوذ آن سلط جریاندار نیست امکان ت ساالري ریشه مردم

  ).Byman, 2011: 213-220(وجود دارد 
تنهایی  متحده در منطقه به که سیاست مبارزه با تروریسم ایاالتتأمل دیگر آن ي قابلنکته  

هاي منطقه باعث  روند انقالب. اعمال نیست و آمریکا نیازمند شریک و متحد جدي است قابل
بسیاري از متحدان قدیمی و سنتی این کشور بر اثر رویکردهاي مردمی خود تغییر رویه  شده

تواند مشکالتی براي  برآیند این مسئله نیز می. مریکا کاهش دهندآداده و همکاري خود را با 
هاي درمانده و  از سوي دیگر دولت. سیاست مبارزه با تروریسم آمریکا به وجود آورد

گیري و  که با تحوالت انقالبی مواجه شوند عامل مساعدي براي شکل یخورده درصورت شکست
شرایط اجتماعی و اقتصادي موجود در برخی کشورها و . شوند ي تروریسم محسوب میتوسعه

هاي خود؛ محیطی مساعد  هاي ضعیف و ناتوان از برقراري امنیت و کنترل سرزمین وجود دولت
  ). 189-188: الف-1390،گوهري مقدم. (آورده استهاي تروریستی به وجود  براي رشد گروه

  
  بیداري اسالمی و اصالحات در خاورمیانه -4

پس از روي کار آمدن اوباما، وي چندان تمایلی به پیشبرد طرح ارتقاي دموکراسی و 
هاي هیالري کلینتون وزیر خارجه آمریکا در  که در برنامهچنان. اصالحات در خاورمیانه نداشت

ي مجلس سنا براي تصدي این سمت؛ وي بر طرح جامع دیپلماسی، توسعه و ذ تأییدیهي اخجلسه
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درواقع اوباما تالش . دفاع تأکید کرد و سخنی از پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه به زبان نیاورد
اما تحوالت و . کرد دو محور توسعه و شأن را جایگزین ارتقاي دموکراسی در خاورمیانه نماید

ناچار این  عربی سبب شد اوباما به سیاست اصالحات جرج بوش پسر بازگردد و به هاي انقالب
ی سال م 19تفصیل در سخنرانی  وي به). Hassan,2011: 50( مسئله را مورد تأکید قرار دهد 

در وزارت خارجه آمریکا سیاست جدید آمریکا را در خاورمیانه متأثر از تحوالت منطقه  2011
فقدان شأن و حق تعیین سرنوشت سیاسی و  2011هاي  ا اعالم نمود علت انقالباوبام. اعالم نمود

اوباما از . هاي جدید و نقش جوانان بوده است آوري اقتصادي در سراسر منطقه و نیز تحت تأثیر فن
اي از اصول جهت مدیریت این فرصت  روابط مبتنی بر منافع و احترام متقابل و نیز مجموعه

ي وي این اصول عبارتند از مخالفت با اعمال خشونت و سرکوب به عقیده .تاریخی حمایت کرد
مردم منطقه، حمایت از حقوق جهانی نظیر آزادي بیان، آزادي اجتماعات، آزادي مذهب، برابري 

اوباما در این سخنرانی از انجام اصالحات سیاسی، . مرد و زن بر اساس قانون و حق انتخاب رهبر
اورمیانه و شمال آفریقا حمایت کرد، چراکه این مسئله سبب تحقق آمال ي خاقتصادي در منطقه

  :گیرد وي نتیجه می. مشروع مردم سراسر منطقه خواهد بود
خواهم مشخص کنم که  امروز من می. حمایت ما از این اصول بر اساس منافع ثانویه نیست«

ي ابزارهاي مهاین مسائل اولویت اصلی است که باید منجر به عمل مشخص از طریق ه
متحده است که  این سیاست ایاالت... دیپلماتیک، اقتصادي و استراتژیک در دسترس باشد

: اوباما اعالم کرد. »ساالري ارتقا بخشد سوي مردم اصالحات را در سراسر منطقه جهت حرکت به
ب کرده است؛ ي خاورمیانه تعقیاي از منافع عمده را در منطقه ها، مجموعه متحده براي دهه ایاالت«

اي، تأمین امنیت جریان آزاد تجاري و  هاي هسته ي سالحمبارزه با تروریسم، جلوگیري از اشاعه
ما باید اعتراف کنیم که . اي حمایت از اسرائیل و حمایت از صلح اعراب و اسرائیل امنیت منطقه

در تغییر رویکردمان شکست ... استراتژي صرفاً مبتنی بر پیشبرد این منافع مطلوبیتی نخواهد داشت
متحده و جهان عرب خواهد بود چراکه  باعث تهدیدي جدي در جهت تعمیق شکاف بین ایاالت

هیالري کلینتون نیز  .)Remarks by the President Obama, 2011(» ثبات است وضع موجود بی
اساساً «: در موسسه دموکراتیک ملی این سخنان را چنین تکمیل کرد 2011نوامبر  7در سخنرانی 

خواهیم در آن بخش باشیم و ما بدون استثنا از شرکاي  است و ما می 1تاریخ داراي بخشی برحق
                                                                                                                                                                      

1. Right Side
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» ها نیز در این بخش تاریخ قرار گیرند خواهیم که اصالحات را انجام دهند تا آن خود در منطقه می
)Hassan, 2011: 50 .(  

حده آمریکا مجدداً بازگشت به مت رسیم که ایاالت با دقت در این سخنان به این نتیجه می
ي اصالحات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داده مسئله
چه در این میان حائز اهمیت است آثار اتخاذ قهري این سیاست در پی بر هم اما آن. است

از دست دادن منافع  ياین کشور در آستانه. اي علیه آمریکاست ي قواي منطقهخوردن موازنه
خود در منطقه قرارگرفته و طبیعی است براي جلوگیري از این مسئله دست به مدیریت شرایط 

ي بوش پسر نیز اتفاق افتاد، انجام اصالحات لزومًا به معناي تحقق که در دورهاما چنان. بزند
ثیرپذیري از اول، وضعیت کشورهاي منطقه به لحاظ شرایط داخلی و تأ. اهداف آمریکا نیست

ها ساقط شده و ساختار جدید  در برخی کشورها حکومت. ها و تحوالت یکسان نیست انقالب
، برخی کشورها در حال سقوط و تغییر نظام )مصر و تونس و لیبی(گیري است در حال شکل

ظاهر انجام اصالحاتی را در  کار نیز به و برخی از کشورهاي محافظه) مانند بحرین و یمن(هستند 
اثر انجام اصالحات که این بار نیز قرار است با توصیه و دستور آمریکا . اند دستور کار قرار داده

شود  متفاوت خواهد بود؛ و اساسًا این سؤال مطرح می انجام شود در این سه دسته کشور مسلمًا
خوش تغییر نظام و انقالب، آیا آمریکا از  که در این کشورها خصوصاً کشورهاي دست

باید  دوم،عیت الزم جهت اعمال فشار براي اصالحات برخوردار خواهد بود یا خیر؟ مشرو
بررسی نمود که اثر انجام اصالحات احتمالی بر سیاست داخلی کشورهاي هدف چه خواهد 

ثباتی خواهد  که باعث بیبود؟ آیا این مسئله به ثبات در این کشورها کمک خواهد کرد و یا این
تواند  ثباتی خواهند شد و این مسئله می خوش بی مدت این کشورها دست شد؟ مسلمًا در کوتاه

که با به خطر افتادن  نحوي هاي آتی براي منافع آمریکا گردد به سبب گسترش و بروز بحران
یابد و این مسئله  ي این کشور به اشکال مختلف افزایش میمنافع حیاتی آمریکا احتمال مداخله

ن اقتصادي، چندان مطلوب واشنگتن نخواهد بود و تبعات منفی براي با توجه به اوضاع نابساما
 ,Darwish(ازپیش کاهش خواهد داد  این کشور دارد و مشروعیت و محبوبیت آن را بیش

2012: 90-95.(  
مداران آمریکایی را به خود معطوف ساخته است و در نتیجه جدي که ذهن سیاست مسئله  

دهد، تعیین اولویت تعقیب  والت منطقه تحت تأثیر قرار میسیاست این کشور را در قبال تح
دیگر منافع آمریکا در  عبارت به. هاي آمریکایی است منافع آمریکا یا تعقیب و پیشبرد ارزش



)36پیاپی (92پاییز،6شماره  ،سال دوماي راهبردي سیاست، ه پژوهش ي فصلنامه  130

هاي مورد  که ارزش کار منطقه است درحالی هاي محافظه حفظ وضع موجود و همکاري با دولت
هاي حضور  آمریکا در طول سال. لوازم آن است ادعاي آمریکا پیشبرد و ارتقاي دموکراسی و

توجهی  کرده و به افکار عمومی مردم منطقه بیخود در خاورمیانه از حاکمان مستبد حمایت می
قانع ساختن حاکمان وابسته در جهت پیشبرد منافع آمریکا امري بسیار آسان  مسلمًا. نموده است

اند قانع ساختن  هاي مردمی مواجه شده ببوده است، در حال حاضر که این کشورها با انقال
هاي سنتی گذشته بسیار دشوار است و مردم منطقه با  افکار عمومی جهت تعقیب سیاست

ي حمایت آمریکا از دیکتاتورها و نیز اسرائیل، ي استکبارستیزي خود و با توجه به سابقهروحیه
مردم کشورهاي منطقه نسبت  ماًمسل. از محبوبیت الزم جهت پیشبرد منافع خود برخوردار نیست

ي زیادي براي آمریکا در به اصالحات آمریکایی بدبین هستند و ایجاد تعادل جدید، هزینه
. برخواهد داشت

  
  ي خاورمیانهحفظ ثبات در منطقه - 5

که ذکر شد تحوالت انقالبی منطقه و سرایت این تحوالت به کشورهاي مختلف، چنان
اي آمریکا دچار تحول گردد و لزوم بازتعریف منافع و  خاورمیانه باعث شد این اصل در سیاست

.سازي مجدد در دستور کار قرار گیرد نیز ثبات

  ایجاد بازار آزاد در خاورمیانه - 6
ي حمایتی آمریکا، تحقق ثباتی و خروج برخی از متحدان از دایره مسلمًا در شرایط بی

و این منفعت به منفعتی ثانویه تبدیل خواهد شد  شودي مالی و بازار آزاد دچار مشکل میشبکه
.گیرد که در مقایسه با سایر اهداف آمریکا در منطقه، احتماالً مورد تأکید قرار نمی نحوي به

  اي مخالف غرب گیري هژمون منطقه جلوگیري از شکل - 7
هاي مردمی که ناشی از انقالب- گرایی در منطقه و رهایی از وابستگی به آمریکا  روند اسالم
اي فرصت بیشتري جهت تحقق منافع  هاي مستقل منطقه شود دولت باعث می - در منطقه است

شود انحصار آمریکا در منطقه دچار تزلزل گردد و منافع  خود داشته باشند و این امر باعث می
.این کشور دچار بحران شود
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  اي حمایت از متحدان و شرکاي منطقه - 8
ي مردمی غیروابسته به غرب و آمریکا، وابستگی این کشورها به ها با روي کار آمدن دولت

اي جدید ضدآمریکایی در منطقه  یابد و این امر باعث ایجاد نظم منطقهآمریکا کاهش می
محور و نه مردم محور بوده است و روي کار  سیاست آمریکا در منطقه، دولت. خواهد شد

.جدي براي آمریکا خواهد شدهاي واقعی مردمی باعث بروز مشکالت  آمدن دولت

  هاي منطقه اي ناشی از انقالب تغییر نظم منطقه) د
اي خاورمیانه شده  ي تحوالتی که برشمردیم درمجموع سبب تغییر نظم منطقهمجموعه  
هاي خاورمیانه و شمال آفریقا نظم موجود منطقه را تغییر داده و وزن، جایگاه و  انقالب.است

). Byman& Pollack, 2011: 243(اي را دچار تحول نمود  و فرامنطقه اي نقش بازیگران منطقه
اي نظیر ایران، ترکیه، عربستان، رژیم  ي منطقهاین تحوالت سبب شده است بازیگران عمده

متحده منافع خود را بر اساس این تحوالت  اي نظیر ایاالت صهیونیستی و بازیگرانی فرامنطقه
اي اثرگذار  تواند بر نظم منطقه که می - هاي منطقه بعات انقالباز ت. تعریف و بازتعریف نمایند

این . خوش انقالب باشد هاي داخلی در کشورهاي خاورمیانه دست احتمال وقوع جنگ -باشد
تواند باعث  هاي داخلی با سیاست حفظ وضع موجود آمریکا در تضاد است و می بحران

ذهبی، قومی و حتی نژادي در کشورها هاي اجتماعی، م رادیکالیزه شدن و فعال شدن شکاف
آسانی با توجه به سنخیت  این شرایط به. گردد و درنهایت منجر به خشونت و تروریسم شود

یابد و آثار فراوانی مانند گسترش  ي خاورمیانه امکان تسري میباالي اجتماعی در منطقه
ته باشد و ضرورت طلبی و گسترش خشونت و تروریسم را در برداش مهاجرت، الحاق و جدایی

از سوي دیگر با توجه به . ي آمریکا جهت حفظ منافع خود و متحدان را سبب شودمداخله
مشکالت اقتصادي و داخلی آمریکا و نیز انتخابات ریاست جمهوري در این کشور، این 

روي کار آمدن ). Byman, 2011: 213(جویانه نامطلوب است  اقدامات احتمالی مداخله
ید در برخی کشورهاي منطقه و مقاومت رهبران و نخبگان این کشورها، هاي جد حکومت

احتمال تضاد منافع این کشورها را با آمریکا افزایش داده و تبعیت محض سابق از آمریکا از بین 
هاي  کار قدیم و دولتهاي محافظه شود در تقابل و تعامل دولت این مسئله سبب می. رفته است

خوبی با  کار به هاي سنتی و محافظه صورت پذیرد؛ چراکه دولتهایی  انقالبی جدید تنش
شدند لذا خاورمیانه شاهد درگیري بسیار  خطوط قرمز یکدیگر آشنایی داشته و متعرض آن نمی
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اما روي کار آمدن نخبگان جدید و تغییر خطوط قرمز . اندکی میان کشورهاي خود بوده است
خوانی  متحده هم خواهد داد که این امر با منافع ایاالت ثباتی را افزایش ها و بی احتمال این تنش

هاي نوین که  هاي جدید قدرت و ائتالف گیري بلوك از سوي دیگر شکل. نخواهد داشت
اي را به ضرر آمریکا تغییر خواهد  اکنون هویدا شده است توازن قواي منطقه هاي آن از هم نمونه

اي حفظ وضع موجود صورت کار در راست افظهداد هرچند اقداماتی نیز از جانب کشورهاي مح
عنوان مثال تالش عربستان براي ورود اردن و مراکش به شوراي همکاري  به.پذیرد می

بغداد در  -قاهره -در مقابل؛ تقویت محور تهران. فارس در این راستا قابل تحلیل است خلیج
شدن منافع آمریکا خواهد کار باعث به چالش کشیده  برابر عربستان و سایر کشورهاي محافظه

تواند  هاي سنتی می ساالر جدید با پادشاهی هاي مردم دیگر درگیري حکومت عبارت به. شد
  ).Byman, 2011: 213(تبعاتی براي سیاست خارجی آمریکا در برداشته باشد 

هاي مردمی و تأکید بر  نقش مؤثر جمهوري اسالمی و حمایت معنوي این کشور از انقالب
ري در کشورهاي منطقه با توجه به رقابت استراتژیک ایران و آمریکا نیز تبعات منفی براي ساال مردم

آمریکا خواهد داشت؛ چراکه این تحوالت انقالبی سبب گسترش گفتمان جمهوري اسالمی و 
جمهوري اسالمی ایران به دالیل بسیار از . تقویت نقش مردم در سیاست این کشورها بوده است

محوري را در قبال همسایگان عرب خود اتخاذ کرده - قالب اسالمی، سیاست ملتزمان پیروزي ان
ها و روي کار آمدن  با پیروزي انقالب. و مردم این کشورها را هدف هدایت خود قرار داده است

هاي منطقه تقویت خواهد شد  هاي مردمی طبعاً روابط این کشور با همسایگان عرب و ملت حکومت
هرچند ایران به صراحت اعالم داشته که . مشکالتی براي آمریکا در برداشته باشد تواند و این امر می

هاي منطقه  به دنبال ایجاد مدلی شبیه جمهوري اسالمی در این کشورها نیست و به خواست ملت
هاي منطقه را از مدل حکومتی جمهوري اسالمی بر  گذارد، اما آمریکا، کشورها و ملت احترام می

در مقابل تالش دارد مدل کشورهاي سکوالر منطقه نظیر ترکیه را مطرح سازد، غافل  دارد و حذر می
هاي سکوالر ظرفیت الزم  شود مدل هاي منطقه و نقش اسالمی آن باعث می که ماهیت انقالباز این

ها از این  گردانی آن مدت و درازمدت باعث روي را براي تحقق اهداف مردم نداشته باشد و در میان
کار منطقه سبب افزایش  از سوي دیگر تضاد منافع ایران و کشورهاي محافظه. ا خواهد شده مدل
هاي  ها شده و بر مسائل نظیر قیمت انرژي تأثیر خواهد داشت لذا آمریکا تالش دارد از شیوه تنش

اي با اتخاذ سیاست فشار علیه جمهوري اسالمی بر  هایی نظیر انرژي هسته حوزهدرومختلف 
  . ایران تأثیر گذارده و باعث تعدیل رفتار این کشور شود محاسبات
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  سیاست آمریکا در قبال بیداري اسالمی: گرایی محتاطانه عمل) ه
هاي زیر ارزیابی و فهم  ي آمریکا تحوالت بیداري اسالمی را در قالب گزارهمتحده ایاالت

: کند می
مارزدایی بعد از جنگ جهانی این تحوالت جریان تاریخی بوده که در استمرار استع -اول

.رخ داده است 70و  60ي ي عثمانی و تحوالت دههاول و تجزیه
.هیچ کشوري مصون از این تحوالت نیست -دوم
هاي بسته و  ها، استبداد و نظام هاي ضعیف، رسانه ي این تحوالت را دولتریشه - سوم

.دانند غیردموکراتیک می
ت و قابل دیکته توسط هیچ کشوري نیستاین تحوالت درونی و ذاتی اس - چهارم
.این تحوالت در ابتداي راه خود است و خاورمیانه آبستن تحوالت بیشتري است - پنجم

با توجه به این ارزیابی باید اشاره کرد که تحوالت انقالبی خاورمیانه، منافع آمریکا را در 
کشور اقدامی در جهت وجود این تصور که این  اینمنطقه دچار چالش جدي نموده است، با

در طول زمان انجام . دهد، نیز نادرست است بازگشت وضع سابق و تأمین منافع خود انجام نمی
این تحوالت، آمریکا به دنبال مدیریت تحوالت بوده هرچند در این راه به شکل کامل موفق 

هاي آمریکایی وقوع تحوالت در کشورهاي برخی متفکران و استراتژیست. نبوده است
ها در  آن. پیش ببرد دانند که منافع خود را به مثابه فرصتی براي این کشور می خاورمیانه را به
ي آمریکا فرصت تعدیل خطرات ناشی از بیداري متحده گرایی معتقدند ایاالت چارچوب عمل

که کشورها تحوالت دموکراتیک را  - اسالمی را دارد؛ زیرا در جریان گذار از این مرحله
بخش این اعتراضات  ي دموکراتیک الهامتواند تالش کند تا انگیزه واشنگتن می -کنندتجربه می

هاي نوظهور در اذهان مردم  مثابه ارزشی مهم در زمان تشکیل دولت عمومی فراموش نگردد و به
ي مؤثر احتمالی براي تأثیر گذاشتن بر ساختار این دسته از متفکران معتقدند شیوه. باقی بماند

ي واشنگتن با تعامل گسترده. تواند دیپلماسی مستقیم باشد هاي نوظهور می ژیکی رژیمایدئولو
ها را تحکیم  هاي دموکراتیک این جنبش ها و حمایت از آرمان تواند اتحاد با آن ها می این رژیم

  .)Moore, 2012: 12-15(نماید 
ت گرفته، اي صوره متحده نسبت به انقالب ي تعامل و برخورد ایاالتبا دقت در نحوه

ها نشان بارزي از رعایت اصول  این تفاوت در سیاست. احصا استهاي متفاوتی قابل سیاست
گیر شدن در برابر این  در این راستا دولت اوباما با غافل.  گرایی در سیاست خارجی استعمل
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همین عامل  درواقع. اي مجزا مدیریت نماید ها را به شیوه تحوالت تالش کرد هر مورد از انقالب
گرایانه  سبب شده است که برخی سیاست اوباما را در قبال تحوالت انقالبی خاورمیانه عمل

گرایی اوباما موجب شد تا او منتظر روشن شدن جهت تحوالت بماند و سپس اقدام  عمل. بنامند
نهایت به عبارت بهتر در. دانند تدبیري و تعلل اوباما می برخی این سیاست را به دلیل بی. کند

  . صحنه بوده است ت یریت و رهبري از راه دور و از پشسیاست آمریکا مد
کند که از سرعت  اعتراف می 2013اوباما در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در سال  

ي شرایط خاصی به تحوالت شوکه شده است و نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگري توان دیکته
دهد اقدامات این کشور انفعالی و  نشان میشده م یند تحوالت انجابرآ. قه را نداردتحوالت منط

واکنشی است، البته این کشور در جهت تطبیق با شرایط جدید از ابزارهاي مختلفی استفاده 
  .ها خواهیم پرداخت هاي آتی مقاله به بررسی آن کرده است که در بخش

منفعت در سیاست خارجی  -ي بیداري اسالمی تضاد ارزشچالش دیگر آمریکا در حوزه
هاي وابسته بود، اما  منافع آمریکا در تحوالت انقالبی منطقه حفظ رژیم. این کشور است

ها پایبندند با این منافع در تضاد قرارگرفته  هایی که آمریکاییان همواره معتقدند به آن ارزش
به عبارت . ستدست ا اینهایی نظیر ارتقاي دموکراسی و گسترش حقوق بشر از ارزش. است

هاي آمریکایی و الزامات  بهتر سیاست آمریکا حاوي یک پارادوکس و تناقض بین حفظ ارزش
هاي آمریکایی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و الزامات استراتژیک  ارزش: استراتژیک است

هاي اسمی آن  یعنی منافع آمریکا در مقابل ارزش. حفظ متحدان و دوستان دیکتاتور آمریکاست
از سوي دیگر آمریکا . گیرد؛ و این تضادي است که آمریکاییان هنوز درگیر آن هستند رار میق

ي که چهره هاي غیردموکراتیک منطقه درحالی جهت حفظ منافع خود مجبور شد با حکومت
این امر باعث تضعیف قدرت نرم . خشن خود را به مردم خود نشان داده بودند همکاري کند

از سوي دیگر همکاري با این کشورهاي اقتدارگرا جهت سرکوب . متحده گردید ایاالت
و انجام اصالحات صرار خود مبنی بر تحقق دموکراسی تروریسم باعث شد آمریکا از فشار و ا

ي این شرایط مشکالت و تضادهاي سیاست مجموعه. در کشورهاي منطقه خودداري کند
  .هود ساختي تحوالت انقالبی مشآمریکا در منطقه را در نتیجه

ها، چهار الگوي متفاوت رفتاري  متحده در قبال این انقالب گرایی، ایاالت در قالب عمل
:جهت مدیریت کلی حوادث اتخاذ نمود که عبارتند از
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  نظامی ي مداخله- 1
آمریکا در قبال تحوالت لیبی ترجیح داد از توان نظامی ائتالفی ناتو براي سرنگونی رژیم 

البیون استفاده نماید هرچند در این رابطه با مشکالتی نیز مواجه بود، ولی با قذافی و کمک به انق
ي انسانی و حمایت از غیرنظامیان توانست در شوراي امنیت سیاست اعالمی جلوگیري از فاجعه

مجوز مداخله گرفته و طی چند ماه با کمک متحدان ناتو، حکومت لیبی را سرنگون سازد و از 
  ). Hunter, 2011(ي سیاسی این کشور اثرگذار باشد بتواند در آینده این طریق احتماالً

  
  تالش براي حفظ وضع موجود- 2

هاي اعالمی خود در کنار حکام مستبد  در مواردي نیز آمریکا تالش کرد برخالف ارزش
ي بارز این مسئله در بحرین و نمونه. هاي مردمی گردد اي ایستاده و مانع تحقق انقالب منطقه

که سخن از حق تعیین سرنوشت به  آمریکا به شکل متضادي، درحالی. دن اتفاق افتاده استار
گر سرکوب مشترك مردم بحرین توسط حاکمان بحرین و عربستان است  آورد، نظارهمیان می

  ).  Diwan, 2011(دهد  و هیچ اقدامی در جهت خواست مردم انجام نمی
  
  شده انتقال قدرت مدیریت- 3

و ) علی عبداهللا صالح(طور مشخص در یمن با تغییر حاکم مورد حمایت خود یعنی  آمریکا به
جانشینی معاون وي به ریاست حکومت به مدت دو سال، تالش کرد اوضاع را در یمن مدیریت 

درواقع این کشور نوعی ظاهرسازي انجام داد و با انتقال صوري قدرت درصدد است . نماید
  .انقالب مردم را کنترل نماید

  
مدیریت انتخابات-4

کند با  هاي مردمی بایستد، تالش می متحده در کشورهایی که نتوانست مقابل انقالب ایاالت
مثال  عنوان به. هاي متمایل به خود را به قدرت برساند تأثیرگذاري بر نتایج انتخابات مردمی گزینه

ه سمتی رفت که آمریکا سرعت خود و نیز جریان قدرتمند مردمی، ب تحوالت مصر با توجه به
نتوانست از حاکم این کشور حمایت نماید و درنهایت مردم حکومت مبارك را ساقط نمودند و 

هاي  وجود آمریکا تالش کرد به شیوهاینبا. منافع بسیار آمریکا در این کشور به خطر افتاد
یکی از . ذاردي انقالب اثر گمختلف از طریق نظامیان و نخبگان متمایل به خود، بر نتیجه
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ها  هاي عمل آمریکا در این راستا ورود افراد وابسته و به قدرت رساندن دموکراتیک آن شیوه
درنهایت نیز در مصر، آمریکا با اتخاذ سیاست رئالیستی و حمایت از کودتاي نظامیان، . باشد می

ر تأثیرگذار عنوان کشو ي مصر بهها صحنه حاکمان قانونی مصر را سرنگون کرد تا از طریق آن
ي مهم در این راستا آن است که آمریکا براي حکومت موقت نکته. منطقه را مدیریت نماید

دیوید، مبارزه با  مصر شروطی را تعیین نموده است که در رأس آن پایبندي به پیمان کمپ
  .گرایی و انجام اصالحات در این کشور است افراط

ي آمریکا در راستاي مدیریت متحده ایاالت الذکر، هاي رفتاري کالن فوق عالوه بر مدل
هاي زیر را در دستور کار خود قرار داده  تحوالت بیداري اسالمی در کشورهاي منطقه، سیاست

ها و ابزارهاي  مسلمًا موارد زیر بسته به شرایط متفاوت در کشورهاي منطقه با شیوه. است
گرایی محتاطانه و  از عملگیرد که خود نشان  استفاده قرار میمخصوص به خود مورد

  :ها عبارتند ازاین سیاست.هاي اقتضائی اوباماست سیاست
کمک به انجام اصالحات درونی -اول

ها و نخبگان کشورهاي منطقه و احزاب وابسته به خود در جهت اصالح  آمریکا به دولت
که امکان  این ساختارها باید به نحوي اصالح شوند. آورد ساختارهاي موجود فشار وارد می

عنوان دارویی مقطعی و  ثباتی در این کشورها را کاهش دهد و به بروز تحول و انقالب و بی
  .مسکّن، اعتراضات مردمی را کنترل نماید

تداوم حضور نظامی در منطقه و کشورهاي هدف -دوم
در متحده از اقدامات نظامی و حضور نیروهاي مسلّح خود  هاي ایاالت همواره یکی از بهانه

طبعًا در شرایط انقالبی کنونی که . شده است منطقه حمایت از متحدان و شرکاي خود مطرح
بسیاري از منافع آمریکا با مشکل مواجه شده است، این حضور نظامی باید ادامه یابد و پشتیبان 

هاي نظامی با  از سوي دیگر گسترش همکاري. هاي اجرایی دولت آمریکا قرار گیرد سیاست
  .بینی است منطقه در این راستا قابل پیشکشورهاي 

پرهیز از اتکاي به متحد واحد - سوم
تواند  ي بیداري اسالمی این درس را به آمریکاییان آموخت که اتکا به متحد واحد میتجربه

رو آمریکا در حال متکثر نمودن  اینچه تبعات سهمگینی براي آمریکا در برداشته باشد از
  .عدم اتکا به یک متحد است هاي نفوذ خود و پایگاه
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گرایی سکوالر ترویج مدل اسالم - چهارم
انکار نیست،  داند که اسالم و ماهیت اسالمی تحوالت منطقه قابل خوبی می متحده بهایاالت

به ) نظیر الگوي ترکیه(خطر اسالمی  و کمهاي سکوالر  یلي بدکند با ارائه رو تالش می ازاین
ها را  آنگرایی دچار انحراف نماید و اسالمون این کشورها را هاي عرب منطقه، از در ملت

  .مدیریت کند
گرایان منطقه ي مدنی و اسالمنزدیکی به جامعه - پنجم

گرایان و  کند در میان انقالبیون و اسالم آمریکا با درك ماهیت اسالمی تحوالت، تالش می
هاي مناسب و احتماالً  ا بدیله آنکشورها نفوذ کرده و ضمن شناسایی نخبگان جدید در این

  .وابسته به خود را براي حکمرانی آینده تربیت و حمایت نماید
تقویت گفتمان حقوق بشر -ششم

کند از این اهرم  بشر سعی میمتحده با توجه به رویکرد خاص خود در مباحث حقوق ایاالت
گویی نموده و ادار به پاسخها را و فشار بر نخبگان جدید در کشورهاي منطقه استفاده نماید و آن

  .هاي منطقه حفظ نماید ها و دولت این ابزار فشار را همواره علیه ملت
پیشبرد روند سازش - هفتم

رو  داند، ازاین می ي رژیم صهیونیستیهاي منطقه را مسئله هاي انقالب آمریکا یکی از ریشه
  . کرد طورجدي پیگیري خواهد ي فلسطین را با رویکرد خود بهحل مسئله

  
  گیري نتیجه

ي استراتژیک اي در این ناحیه هاي مردمی در خاورمیانه باعث تغییر نظم منطقه وقوع انقالب
هاي اجتماعی، نژادي، قومی،  شدن شکاف احتمال وقوع جنگ داخلی، فعال. جهانی شده است

و  ها از سوي دیگر تقویت جریان. طلبانه شده است هاي جدایی مذهبی باعث تقویت جریان
هاي تروریستی، امکان تسري بحران را به کشورها و نواحی دیگر نیز  فراهم آورده و به  گروه

گرایان در  روي کار آمدن نخبگان جدید، تقویت اسالم. مشکالت منطقه افزوده است
کار قدیم، افزایش نقش  هاي محافظه هاي جدید انقالبی با دولت کشورهاي منطقه، تقابل دولت

هاي مستقل در منطقه نظیر جمهوري اسالمی ایران، همه نشان از ایجاد نظم  اي دولت منطقه
. اي را به چالش کشیده است اي و فرامنطقه اي است که منافع بازیگران منطقه جدید منطقه

اي آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نیست و منافع این کشور به شکل گستردهيمتحدهایاالت
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ها را در  اي از سیاست متحده مجموعهایط سبب شده است که ایاالتاین شر. تهدید شده است
که این کشور را وادار به اتخاذ  نحوي هاي منطقه اتخاذ نماید به جهت کنترل و مدیریت انقالب

سرعت تحوالت  این اقدامات با توجه به. هاي مختلف در برابر این تحوالت نموده است شیوه
گرایی اوباما در سیاست خارجی قابل تحلیل و بررسی ب عملي خاورمیانه در چارچومنطقه
گیري نموده، الگویی  دیگر در هر مورد آمریکا حسب شرایط اقدام به تصمیمعبارت به. است

اوباما تالش نموده است با رویکرد غیرایدئولوژیک، . جهت تأمین منافع خود در نظر گرفته است
جاي اصول ثابت از پیش  ها به ي سیاستنتیجهبهرامنیتی، مدیریت غیرمستقیم، توجهغی

ي کاهش هزینهو گرایی  نبهچندجاهاي غیرضروري، توجه به یز از جنگشده، پره تعیین
ي مستقیم نظامی در این راستا اقداماتی نظیر مداخله. ي مستقیم منافع خود را تأمین نمایدمداخله

در . ر سطح کالن به انجام رسیده استتا تغییرات ظاهري در نخبگان حاکم از سوي آمریکا د
کند از طریق کمک به انجام اصالحات درونی، تداوم حضور  درازمدت نیز آمریکا تالش می

گرایی  نظامی در منطقه و کشورهاي هدف، پرهیز از اتکاي به متحد واحد، ترویج مدل اسالم
ان حقوق بشر و پیشبرد گرایان منطقه، تقویت گفتمي مدنی و اسالمسکوالر، نزدیکی به جامعه

.هاي ناشی از بروز بیداري اسالمی را در منطقه مدیریت نماید روند سازش چالش
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