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سياست های راهبردی دولت اوباما بعد از تحوالت درون سيستمی منطقه 
خاورميانه با محوريت انقالب های مردمی 2011 

غالمرضا کریمی1
استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمي

جالل ترکاشوند 2  
دانشجوي دکتري روابط  بین الملل دانشگاه خوارزمي )نویسنده مسئول(  

تاریخ دریافت: 1394/06/15                      تاریخ پذیرش: 1394/09/18

چکيده
وقــوع بیــداری اســالمی در ســال 2011 میــالدی در مهم تریــن بخــش از جهــان اســالم و تــداوم اعتراضــات در 
عربســتان ســعودی، اردن و بحریــن و احتمــال گســترش آن بــه دیگــر کشــورهایعرب موجــب برهــم خــوردن 
نظــم پیشــین در منطقــه، میــزان و نحــوه  اقدامــات قدرت هــای منطقــه ای، بین منطقــه ای و فرامنطقــه ای شــده 
اســت. در چنیــن شــرایطی کــه حفــظ نظــم پیشــین بــه دلیــل غیرقابل پیش بینــی بــودن ایــن تحــوالت بــرای 
امریــکا غیرممکــن شــد، ایــن کشــور تــالش کــرد از طریــق مدیریــت برخــی از ایــن تحــوالت، شــرایط را 
ــه ایــن پرســش اساســی اســت  ــال پاســخ ب ــه دنب ــه ب ــد فراهــم آورد. ایــن مقال ــرای تشــکیل نظمــی جدی ب
کــه سیاســت راهبــردی امریــکا در ایجــاد نظــم  جدیــد امنیتــی در خاورمیانــه در پرتــو تحــوالت انقالبــی در 
کشــورهای عربــی چــه بــوده اســت؟ در پاســخ بــه ســؤال، ایــن فرضیــه مطــرح  شــده کــه در پرتــو تحــوالت 
عربــی ســال 2011، نظــم امنیتــی هژمون محــور در منطقــه خاورمیانــه بــر پایــه قــدرت هوشــمند و دیپلماســی 
عمومــی ایــاالت  متحــده امریــکا بــه نظــم مبتنــی بــر عمل گرایــی تغییــر یافتــه اســت. لــذا بــا توجــه بــه ایــن 
تحــوالت، امریــکا بایــد سیاســت مداخله جویانــه خــود را تغییــر دهــد و بــه خواســت و اراده مــردم منطقــه 

احتــرام گــذارد و سیاســت های خــود را متناســب بــا ایــن موضــوع بازتعریــف کنــد. 

واژه هـای كليـدي:  بیـداری اسـالمی، نظم های امنیتـی، مجموعه هـای امنیتی، عمل گرایـی، خاورمیانـه، ایاالت 
 متحـده امریکا

1. Ghkarimi@khu.ac.ir
2. jalaltorkashvand56@yahoo.com

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1394، صص 127-99 
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مقدمه
با وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001، مرحله نوینی در سیاست امریکا در خاورمیانه 
آغاز شد که شامل دو جنبه مهم بود: نخست، تالش برای تضعیف و یا در صورت امکان، 
تغییر رژیم در کشورهای مخالف مانند عراق و ایران، و دوم، پیگیری سیاست ایجاد تدریجی 
اصالحات کنترل شده در کشورهای دوست و متحد استراتژیک سنتی، اما اقتدارگرای این 
کشور، لیکن برخی تحوالت منطقه ای و مالحظات راهبردی و عدم تمایل حاکمان عرب 

باعث کمرنگ شدن این رویکرد شد )واعظی، 1392: 37(.
اعتراضات سیاسی و تحوالت رخ داده در کشورهای منطقه خاورمیانه که از خودسوزی 
یک جوان تونسی آغاز شد و به مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه سرایت کرد، یک واقعیت 
بین المللی  و  اجتماعی  سیاسی،  ابعاد  شک  بدون  که  است  عرب  جهان  در  غیرقابل انکار 

گسترده ای دارد )حسینی فائق، 1391: 145(.
وقوع انقالب ها و جنبش های مردمی در جهان عرب از اواخر سال 2010 در کشورهای 
عربی اقتدارگرا به عنوان متحدان استراتژیک واشنگتن، امریکا را با شرایط و تغییرات جدیدی 
در خاورمیانه مواجه کرد. از زمانی که موج تغییرات عربی از تونس آغاز شد، رهبران امریکا 
رویکردهای متفاوتی را در قبال این دگرگونی ها اتخاذ کردند تا با همراهی این تحوالت، آن را 
مدیریت کرده و از این طریق مانع به خطر افتادن منافع بلندمدت امریکا در خاورمیانه شوند. 
برخی از متفکران و استراتژیست های امریکایی وقوع تحوالت در کشورهای خاورمیانه را 
به مثابه فرصتی برای این کشور می دانند که منافع خود را به  پیش ببرد. آن ها در این چارچوب 
معتقدند امریکا فرصت تعدیل خطرات ناشی از بیداری اسالمی را دارد، زیرا در جریان گذار 
از این مرحله -که کشورها تحوالت دموکراتیک را تجربه می کنند- واشنگتن می تواند تالش 
کند تا انگیزه دموکراتیک الهام بخش این اعتراضات عمومی فراموش نشود و به مثابه ارزشی 
مهم در زمان تشکیل دولت های نوظهور در اذهان مردم باقی بماند. این دسته از متفکران بر این 
باورند که شیوه مؤثر احتمالی برای تأثیر گذاشتن بر ساختار ایدئولوژیکی رژیم های نوظهور 

می تواند دیپلماسی مستقیم باشد )مور، 2012: 12-15(1. 
این سیاست ها طیف متنوعی از اقدامات از تالش برای مدیریت و مهار تحوالت در تونس 

1. Moore
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و مصر گرفته تا مماشات در قبال سرکوب مخالفان حکومتی در بحرین و یمن و در نهایت 
حمایت جدی از تغییر رژیم و براندازی در لیبی و سوریه را شامل می شد. همین سیاست ها 
سبب شده است که برخی، سیاست اوباما را در قبال تحوالت انقالبی خاورمیانه عمل گرایانه 
بنامند. به عبارت بهتر، در نهایت سیاست امریکا مدیریت و رهبری از راه دور و از پشت  
تحوالت  به  در شکل دهی  امریکا  یکسویه  نقش  که  می کنیم  مشاهده  و  است  بوده  صحنه 
خاورمیانه به یک رابطه دوسویه تبدیل  گردیده و رفتار این کشور در فرایند تحوالت اخیر، 
متأثر از حضور مردم کشورهای عربی در صحنه سیاست داخلی کشورهای خود در موارد 

متعددی به یک رفتار واکنشی بدل  شده است )واعظی،1392 : 36-38(.
این منطق، امریکا را به  سوی مدیریت دوگانه بحران های شکل گرفته سوق داد. امریکا با 
کشورهای دوست و یا متحد این کشور و غرب که با بحران مواجه شدند، به مانند دوران 
جنگ سرد به سیاست انفعالی روی نیاورد و تظاهرات کنندگان را نفی نکرد و به صرف حفظ 
ثبات و حمایت از رهبران دوست، مدیریت بحران ها را طراحی نکرد. امریکا جنبش های 
اجتماعی در کشورهای دوست و متحد خود را در چارچوب ممانعت از رادیکالیزه شدن 
جنبش ها مدیریت کرد و با حمایت مستقیم و آشکار از این جنبش ها از رهبران این کشورها 
تقاضا کرد به خواست تظاهرات کنندگان جواب دهند و از قدرت کناره گیری کنند. هدف 
امریکا از مدیریت غیرخشونت آمیز تحوالت در کشورهای دوست، همانا حفظ دو ساختار 

مهم یعنی تشکیالت امنیتی و تشکیالت نظامی بوده است )دهشیار، 1391(.
ماهیت  در  تغییرات جدی  و  اساسی  تحوالت  بروز  باعث  عربی  انقالب های  واقع  در 
دولت های محافظه کار عرب در خاورمیانه شده است و امنیت آن نه فقط برای کشورهای آن 
منطقه بلکه برای قدرت های بزرگ و فرامنطقه ای از جمله امریکا بسیار مهم است. از این رو 
قدر ت های بزرگ از جمله امریکا با توجه به اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقه 
خاورمیانه، تالش مجدانه ای برای حضور و تأمین منافع خود در این منطقه به کار بسته اند. 
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست راهبردی امریکا در ایجاد 
نظم  جدید امنیتی در خاورمیانه در پرتو تحوالت انقالبی در کشورهای عربی چه بوده است؟ 
در پاسخ به سؤال، این فرضیه مطرح  شده که در پرتو بیداری اسالمی سال 2011، نظم امنیتی 
هژمون محور در منطقه خاورمیانه بر پایه قدرت هوشمند و دیپلماسی عمومی ایاالت  متحده 
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امریکا به نظم مبتنی بر عمل گرایی تغییر یافته است که در این راستا، امریکا اقداماتی نظیر 
مداخله مستقیم نظامی تا تغییرات ظاهري در نخبگان حاکم را در دستور کار خود قرار داده 
و در درازمدت نیز از طریق کمک به انجام اصالحات درونی، تداوم حضور نظامی در منطقه 
و کشورهاي هدف، پرهیز از اتکا به متحد واحد، ترویج مدل اسالم گرایی سکوالر، نزدیکی 
به جامعه مدنی و اسالم گرایان منطقه، تقویت گفتمان حقوق بشر و پیشبرد روند سازش به 
دنبال مدیریت این تحوالت و برقراری نظم مطلوب خود در منطقه است. در سازمان دهی این 
نوشتار، نخست مؤلفه هایی همچون بیداری اسالمی، مفهوم نظم، تاریخچه نظم در خاورمیانه، 
منافع امریکا در خاورمیانه و در نهایت نظم امنیتی جدید امریکا در خاورمیانه بعد از بیداری 

اسالمی مورد بررسی و کندوکاو قرار می گیرد.

چارچوب نظری: عمل گرايی
بسیاري از متخصصان و تحلیلگران، اوباما را فاقد دکترین و استراتژي کالن در حوزه سیاست 
خارجی می دانند و اقدامات وي را در زمره عمل گرایی تفسیر می کنند. مهم ترین مؤلفه هاي 

عمل گرایی اوباما در سیاست  خارجی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
- سیاست واکنشی و انفعالی: اوباما در بسیاري از حوادث و تحوالت سیاست خارجی 
نشان داده که به جاي هدایت مؤثر امور، تالش کرده است با خرید زمان و انتظار، بهترین پاسخ 
را یافته و عمل کند و در واقع از پشت صحنه به مدیریت بپردازد. این رویکرد در بسیاري 

موارد باعث  شده است  منتقدان، سیاست خارجی وي را ضعیف ارزیابی کنند.
کلی  اصول  یا  کالن  راهبرد  فقدان  اوباما  دولت  عمل گرایی  اصول  از  دیگر  یکی   -

سیاستگذاري خارجی است.
- ترکیب آرمان گرایی و واقع گرایی در عین عدم اعتماد و اعتقاد کامل به آرمان گرایی 

امریکایی و در واقع اتخاذ نوعی واقع گرایی محتاطانه در سیاست  خارجی.
ـ نتیجه گرایی به جاي پایبندي مستمر به اصول سیاست خارجی امریکا به نحوي که در 
مواردي سیاست اوباما به نوعی انزواگرایی جدید نیز نزدیک می شود. اوباما تالش کرد به 
شکل تدریجی اهداف سیاست خارجی را محقق کند و از تعجیل و تسریع در این امر بپرهیزد 

)ایندیک، لیبرتال و اوهان لون، 2012(1 .

1. Indyk, lieberthal & ohanlon



... 
ت

وال
تح

از 
د 

 بع
اما

اوب
ت 

دول
ی 

رد
اهب

ی ر
ت ها

اس
سی

103

فصلنامه علمی - پژوهشی

- تالش براي غیرامنیتی کردن تحوالت.
- خروج از جنگ هاي غیرضروري و پرهزینه، مانند جنگ عراق و افغانستان و پرهیز از 

ورود به جنگ  با سوریه.
-  چندجانبه گرایی و اتکا به دوستان و متحدان و انجام امور به هزینه شرکا؛ مانند آنچه 

در جنگ  لیبی اتفاق افتاد.
- سیاست خارجی غیرایدئولوژیک برخالف دوران ریاست  جمهوری جرج دبلیو بوش و 

نومحافظه کاران )دوک، 2011(1 .
- اوباما اهداف سیاست خارجی را نه اخالقی و رقابتی بلکه مادي و متقابل می دید و بر این 

اساس معتقد بود همکاري بر اساس ارزش هاي مشترک و نه منافع مشترک حاصل می شود.
- در رویکرد عمل گرایانه اوباما، تهدید منافع مشترک ناشی از منافع مادي و نه ایدئولوژیک 

است )نایو، 2010(2 .
نوع تعامل و سیاستگذاري خارجی دولت اوباما در سیاست خارجی از جمله بیداري 

اسالمی متأثر از رویکرد عمل گرایانه بوده و در جهت مدیریت تحوالت تالش کرده است.

انقالب های مردمی
در سال های گذشته شاهد تحوالتی ناگهانی و گسترده در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه 
بوده ایم. آتشفشان خشم فروخفته و عزت لگدمال شده ملت های مسلمان در کشورهای تونس، 
مصر، لیبی، یمن، بحرین، اردن و عربستان شروع به فوران کرد و در مقابل دیدگان همه، چند 
رژیم مقتدر و باثبات وابسته به  نظام سلطه را به  زانو درآورد و چند کشور دیگر نیز در آستانه 
سقوط قرار گرفتند. انقالب و تحوالت صورت گرفته در منطقه عربی یکی از تاریخی ترین 
وقایع است. این حرکت ها تنها حرکات اعتراض آمیز موفق نبوده که در نهایت، حکومت بتواند 
بر آن چیره شود؛ همان گونه که تنها منحصر به یک کشور نیست. این تظاهرات با مشارکت 
گسترده جوانان، حجم ملی عظیمی یافته و از سوی دیگر غیرسیاسی بودن و صلح آمیز و 
سازمان یافته بودن این اقدامات، آن را فراتر از خواسته های جناحی به سمت مسائل بزرگ 
سیاسی و دستیابی به نتایج قابل توجه در دوره های متناوب سوق داده که نمونه آن را در تغییر 

1. Dueck
2. Nau



104

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
94

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

نج
ل پ

سا

نظام حاکم بر تونس و مصر و تغییراتی بزرگ در یمن و لیبی شاهد بوده ایم )آدمی و قاسمیان، 
.)75-74 :1391

و  قدرت  صورت بندی  موجب   2011 سال  در  عرب  جهان  تحوالت  می رسد  نظر  به 
پاسخی  این گفتمان  اجتماعی شد که  از تحوالت  ناشی  تغییرات گفتمانی  از  متأثر  هویت 
ترکیبی در قالب اسالم گرایی مدنی است که بین الملل گرایی را ضمن تأکید بر ارز ش های ملی، 
اسالم گرایی را ضمن پذیرش دستاوردهای بشری و نوگرایی را ضمن احترام به ارزش های 

سنتی بیان می کند )یزدان فام، 1390: 48(.
مشارکت اسالم گرایان در فرایند سیاسی هر چند پدیده ای تازه نیست، اما اهمیت آن برای 
جنبش های مورد نظر در سال 2011 با رشد فزاینده ای همراه بوده است. وقتی آن ها برای 
نخستین بار وارد سیاست شدند، ویژگی های اصلی اسالم گرایی پارلمانی به  طور کلی پاکی 
مذهبی و سیاست اخالقی بود. برنامه های اسالم گرایی نیز راه حلی ساده را برای بحران های 
پایدار در جوامع عربی تجویز می کرد: »بازگشت به اصول اسالم یا روح واقعی اسالم« با 
شعارهایی نظیر »اسالم راه حل است« و »قرآن قانون اساسی ماست« نیز نشان داد در بسیج 

رأی دهندگان برای کسب کرسی های بیشتر مؤثر بوده است )ماه پیشانیان، 1390: 33(.
در مورد زمینه های بروز بیداری و شدت و اهمیت مؤلفه های تأثیرگذار آن وحدت نظر 
وجود ندارد و نظریات مختلفی در این خصوص وجود دارد، اما شاید بتوان تمام عوامل 

تأثیرگذار را در مجموعه عوامل ذیل جمع آوری کرد: 
1- قیام علیه تحقیر: مضمون این نظریه آن است که اعراب پس از تحمل سال ها استعمار، 
استبداد و افزوده شدن مشکلی به نام اسرائیل، به اوج درماندگی رسیده و دست به قیام زده اند. 
این حقیقتی است که اعراب در دوران استعمار و پس از استقالل، همواره در کشورهای خود 

تحقیر شده  و در خارج از مرزها هم شکست  خورده اند )فیشر، 2011(1.
2- حرکت برای دستیابی به دموکراسی: در مصر دوران مبارک با اینکه 23 حزب در 
ساختار سیاسی کشور وجود داشت، اما تنها حزب ملی دموکراتیک )که تحت کنترل و اداره 
مبارک بود( زمام پارلمان و امور کشور را در اختیار داشت و احزاب مخالف بسیار ضعیف و 
ناتوان بودند. وجود این حزب سبب شده بود رئیس دولت در عمل کنترل قوه مقننه و مجریه 

1. Fisher
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را در اختیار داشته باشد و هر قانونی را بخواهد تصویب و اجرا کند. از همین رو بخش عمده 
شعارهای معترضان معطوف به آزادی، دموکراسی، برابری فرصت ها، استقالل، حقوق بشر و 

هویت بود )فکرو و هوکایم، 2011: 21(1.
3- تأثیرات توسعه انسانی: کشورهای عربی خاورمیانه در دهه گذشته با رشد شاخصه های 
توسعه انسانی روبه رو بوده اند که بر اساس این نظریه، بهبود شاخص توسعه انسانی به افزایش 
اطالعات و مشارکت سیاسی منجر می شود و سپس خواسته ها و انتظارات اجتماعی افزایش 
 یافته و در نهایت تالش گسترده عمومی برای نوعی استقالل نسبی و کم کردن وابستگی 
اجتماعی از دولت صورت می گیرد که به تغییرات در ارزش ها و گرایش ها انجامیده، تقاضا 

برای تغییر رژیم افزایش می یابد و حرکتی انقالبی شکل می گیرد )کوهن، 2011: 13(2.
به  واکنشی  مردم،  اعتراضی  جریان های  و  حرکت  اساس،  این  بر  سیاسی:  بحران   -4
ناکارآمدی ساخت قدرت سیاسی این کشورها بود. برای مثال نظام سیاسی مبارک در زمره 
نظام های شبه اقتدارگرا یا نئوپاتریمونیال قرار می گیرد. در این نظام همه  چیز بر اساس خواست 
رئیس دولت است و رقابت تا جایی است که ماهیت رژیم و اقتدار حاکم را تهدید نکند. این 
تحوالت واکنش به ناکارآمدی سیاست های رژیم مبارک و عدم برابری فرصت ها بود )ثمری، 

.)41 :1390
5- توجه به اسالم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، اجتماعی و مذهبی: بر اساس این 
نظریه، حرکتی که در کشورهای عربی با عنوان بیداری اسالمی خوانده می شود، هر چند 
تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی بین المللی قرار دارد، اما اصلی ترین 
و جدی ترین مؤلفه آن حضور پررنگ اسالم در همه زمینه های جنبش است )حسینی فائق، 

.)153 :1391

چارچوب مفهومی نظم 
در مورد مسئله نظم، دوگانگی های بی شمار نظریه روابط بین الملل بیشتر این معنا را داشته که 

این نظریه در بیان روشنی از مفهوم نظم جهانی با مشکل روبه رو بوده است.
 آر.دی مک کین لی و ریچارد لیتل پیشنهاد می کنند که نظم را ترکیبی از آنچه آنان »الگو و 
1. Fakhro & Hokaym
2. Kuhn
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رسیدن به هدف« می نامند، تلقی کنیم. اگر نظم »الگو« باشد، پس بی نظمی انحراف از الگوست. 
آن ها چنین استدالل می کنند که درک مفهوم نظم فقط به شکل الگو کافی نیست؛ به ویژه وقتی 
نظام هایی موردنظرمان باشد که افراد بشر در آن ها دخالت دارند. دلیلش این است که رفتار 
افراد بشر ناشی از هدف و منظوری خاص است. رفتار بشر هدفمند است و الزم است که این 

هدفمندی را با درک مفهوم نظم ادغام کنیم )مک کین لی و لیتل: 1986: 15(1. 
یکي از متغیرهایي که رهیافت تطبیقي در مطالعات منطقه اي بر آن استوار مي شود، شیوه 
مدیریت منازعه در مناطق است که از آن با عنوان نظم منطقه اي یاد شده و در این چارچوب، 
به عنوان متغیر وابسته مشترک در همه مناطق شناخته مي شود که البته خصیصه ها و ویژگي هاي 
آن در هر منطقه، مي تواند متفاوت و یگانه باشد. در این رهیافت، لزومي به تطابق نظم منطقه اي 
با نظم جهاني نیست و این ویژگي، بیش از هر چیز متناسب با نظم منطقه اي در حال ظهور 
و تکوین در خاورمیانه جدید است. به بیان بهتر، نظم نوین منطقه اي در خاورمیانه، مطابق با 
نظم جهاني مستقر نخواهد بود و چه بسا در بلندمدت سبب شود نظم جهاني نیز تغییر یابد. 
نظم کنوني در سطح جهاني، تک قطبی، سکوالر و منفعت بنیاد است، اما به نظر مي رسد نظم 
در حال تکوین در خاورمیانه عمل گراست. بر این اساس، نظم هاي امنیتي منطقه اي یا نظم هاي 
منطقه ای، الگوهاي غالب مدیریت امنیتي در داخل مجموعه هاي امنیتي منطقه اي هستند که 
بنا بر الگوهاي مختلف دوستي و دشمني در مناطق مختلف، مي توان الگوهاي متنوع آن را 
بازشناسي کرد که عبارت است از: الگوي موازنه قوا، الگوي کنسرت قدرت هاي بزرگ و 

الگوي مدیریت دسته جمعی چندجانبه )صالحی، 1390: 85(.
به کارگیری  در چارچوب  که  است  سنتي  بین المللي  سیاست  همان  قوا،  موازنه  الگوي 
قدرت براي مهار قدرت معنا مي یابد. در منطق هایی که چنین الگویي مسلط و حاکم است، 
کشورها عمدتاً امنیت را از طریق ایجاد و حفظ توزیع قدرت مناسب و باثبات پي می گیرند. 
باشد.  یا چندقطبی  دوقطبی  یا هژمونیک،  تک قطبی  ماهیتاً  است  قدرت ممکن  توزیع  این 
مناقشات بین کشوري بر این اساس تجزیه  و تحلیل می شوند و در این میان، مجموعه امنیتي 

خاورمیانه، بهترین و بارزترین نمونه است.
در الگوي کنسرت قدرت هاي بزرگ، امنیت منطقه اي عبارت از مسئولیت دسته جمعی 

1. Makinlay and Little
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قدرتمندترین کشورها در مجموعه امنیتي است که با فراهم آوردن نظم و امنیت به  صورت 
حق  و  یکدیگر  حیاتي  منافع  کشورها،  این  مي یابد.  مشروعیت  اقداماتشان  عمومي،  خیر 
مشارکت در کنسرت را پذیرفته و سیاست خارجي خود را بر این اساس سامان مي دهند. 
بنابراین، هر کنسرت، به دو صورت به امنیت منطقه اي کمک مي کند. نخست، متضمن عزم 
قدرت هاي عمده براي اداره و فرونشاندن مناقشات است و دوم، سازوکاري را براي همکاري 

آن ها فراهم مي کند تا از طریق آن با سایر موضوعات امنیتي روبه رو شوند. 
در چارچوب الگوي مدیریت دسته جمعی چندجانبه نیز وقتي اعضاي هر مجموعه امنیتي 
منطقه اي خود را براي اداره صلح و امنیت به عنوان یک جمع مطرح می کنند، مدیریت تنها حق 
ویژه و امتیاز کشورهاي عمده و بزرگ نبوده و اقدامات آن ها باید از توافق و تأیید جمعي نیز 
برخوردار باشد. چنین مدیریتي، عمدتاً در قالب سازمان هاي منطقه اي براي تدارک و توسعه 
حقیقت یابي، میانجي گري، آشتي و مصالحه و حفظ صلح و همچنین وضع رژیم هایي براي 
نظارت بر تحوالت خطرناک یا توسعه کنترل تسلیحات و سایر محدودیت ها، اعمال می شود. 
هدف غایي در امنیت دسته جمعی، امنیت دسته جمعی ویلسوني است که در آن، صلح به 
 صورت دسته جمعی و در صورت لزوم، از طریق واکنش تأدیبي برقرار می شود )مورگان و 

لیک، 1381: 57-60(.
برای  است.  بوده  بین المللی  توجهات  کانون  همواره  خلیج  فارس  به ویژه  و  خاورمیانه 
بررسی نظم حاکم بر این منطقه می توان آن را از دوران بعد از جنگ دوم جهانی به سه دوره 

تقسیم کرد: 
از وجود  برگرفته  امنیت  و  نظم  اصلی  محور  دوره  این  در  بازدارندگی:  و  نظم  الف: 
تسلیحات هسته ای و خطر گسترده استفاده از آن بود. در این دوران جهت گیری واقع گرایانه 
حول مفاهیم مهار، بازدارندگی و حفظ توازن قوا سازمان یافت. سیاست سد نفوذ، هسته اصلی 
این استراتژی را تشکیل می داد و هدف آن جلوگیری از توانایی شوروی در گسترش حوزه 
تحت نفوذش بود. نظم جهانی با موازنه دوقطبی شوروی و امریکا حفظ شد و ثبات بین المللی 

از طریق بازدارندگی هسته ای به دست آمد )ایکنبری، 2002: 373-375(1 .
در چنین اوضاع و احوالی و به علت وجود کشورهای محافظه کار عربی، ایران انقالبی که 

1. Ikenberry
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تا قبل از آن متحد استراتژیک امریکا و ژاندارم منطقه برای مقابله با خطر کمونیسم و حافظ 
منافع امریکا بود و همچنین حضور کشور اسرائیل و تأمین امنیت آن می توان گفت نظم حاکم 
در منطقه خاورمیانه نوعی نظم و نظام  شکننده بود که همواره امکان فروپاشی آن وجود داشت. 
ب: نظم و سیاست مهار دوجانبه: در این دوران به علت فروپاشی نظام دوقطبی، جامعه 
امنیتی گرفتار سردرگمی نظری و گیجی استراتژیک شد.  بین المللی در زمینه نظم و نظام 
سیاستگذاران خارجی امریکا پس از حمله عراق به کویت در اوت 1990، ائتالف بین المللی 
علیه عراق و آزادسازی کویت، سیاست مهار دوجانبه را در دستور کار خود قرار دادند. پس از 
فروپاشی شوروی، امریکا تصور می کند تنها ابرقدرت باقیمانده در جهان است و می تواند نظم 
نوین مورد نظر خود را بر جهان تحمیل کند. در واقع برداشت امریکا از نظم جهانی، برداشتی 

مبتنی بر نگرش یکجانبه است )هرسیج، 1381: 127-130(.
لذا در این دوره نظم و امنیت خاورمیانه با توجه به یکجانبه گرایی امریکا، به سمتی سوق 
یافت که نیروی سومی به عنوان نیروی موازنه دهنده در منطقه حضور داشته باشد که این خود 
زمینه ساز حضور قدرتمند و یکجانبه امریکا در دو جهت فرایند صلح خاورمیانه و راهبرد مهار 
دوجانبه در خلیج فارس شد، که با توجه به ایدئولوژی خاص ایران که با ایدئولوژی های رایج 
در کشورهای محافظه کار عرب خاورمیانه ناسازگاری دارد و عدم تمایل افکار عمومی این 
کشورها به امریکا، این نظم نتوانست ایدئال های ایاالت  متحده را در منطقه خاورمیانه برآورده 

کند )بوزان، ویور،1388: 208(.
ج: نظم و مسئله تروریسم: این مرحله نیز با رویدادهای 11 سپتامبر و حمله امریکا به 
افغانستان و عراق آغاز شد که یک  بار دیگر منطقه خاورمیانه را دستخوش تحوالت امنیتی 
و نظم جدیدی کرد. حوادث 11 سپتامبر آغازی بر عصر جدید در سیاست بین الملل بود. 
تروریسم و مبارزه با آن مسئله اصلی در زمینه امنیت و نظم بین الملل شد و به این ترتیب 
موج سوم امنیت بین الملل بر پایه ریشه کنی تروریسم رقم خورد. فردای 11 سپتامبر دو تحول 
بسیار عمده اتفاق افتاد که در آغاز هزاره سوم میالدی باعث تغییر چهره روابط بین الملل شد. 
اولین تحول ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد بود. پس از یک دهه خوش بینی نسبی 
به گسترش ارزش های لیبرال دموکراسی در جهان، وقوع حادثه مذکور این خوش بینی را نقش 
بر آب کرد. از طرف دیگر هدف قرار گرفتن امریکا فرصتی را برای این کشور به وجود آورد 
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تا توزیع قدرت در حال گذار دهه 1990 میالدی را به  سوی یکجانبه گرایی سوق دهد. از این  
رو سیاست خارجی امریکا همزمان با سیاست دفاعی آن در خدمت این امر قرار گرفتند. این 
تحول دوم که در سطح خرد اتفاق افتاد باعث شد تا مبارزه با تروریسم در صدر اولویت های 

سیاست خارجی امریکا قرار گیرد )گوهری مقدم، 1387: 262(.
قدرت های بزرگ با توجه به خاستگاه القاعده، خاورمیانه را کانون ستیز با تروریسم تعریف 
کردند، زیرا بر این باورند که بنیادگرایی اسالمی در خاورمیانه، بن مایه تروریسم جهانی است. 

شیوه مبارزه با تروریسم  نیز بازدارندگی تهاجمی تعریف شد )موسوی نیا، 1390: 28-29(. 
این نظم نیز در سایه امنیتی کردن بخش مهم جهان اسالم مثمر ثمر واقع نشد و ما شاهد 
آن هستیم که پس از تحوالت اخیر در خاورمیانه، امکان شکل گیری یک نظم چندجانبه گرا 

وجود دارد.

منافع امريکا در خاورميانه
ایاالت  متحده امریکا با توجه به اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منطقه خاورمیانه و 
خلیج  فارس، به منظور حضور و تأمین منافع خود در این منطقه تالش مجدانه ای را در پیش 
گرفته است. در دهه 1970 امریکا تالش کرد با اتخاذ سیاست دوستونی نیکسون با ژاندارمی 
ایران و همراهی عربستان، امنیت و ثبات منطقه ای را حفظ کند. پس از وقوع انقالب اسالمی 
در ایران و تغییر یکی از پایه های سیاست امریکا، سیاست مهار ایران از طریق حمایت از صدام 
به همراه تقویت حضور مستقیم نظامی در خلیج  فارس و خاورمیانه در دستور کار این کشور 
قرار گرفت. در طول این سال ها خاورمیانه به دالیل متعدد، بخشی مهم از محیط امنیتی امریکا 
محسوب شده است )الهی، 1387: 360-370(. منافع حیاتی امریکا در خاورمیانه عبارتند از:

- تضمین امنیت عبور انرژی از منطقه: انرژی به عنوان عامل محرک صنعت و اقتصاد 
کشورهای غربی همواره نقش مهمی در تعیین نوع و جهت سیاست خارجی این کشورها 
داشته و لذا کشورها و مناطق دارای انرژی از اهمیت خاصی در این سیاست ها برخوردار 
بوده اند. منطقه خاورمیانه و خلیج  فارس نیز از این امر مستثنا نبوده است. امریکا به خوبی به 
اهمیت استراتژیک منطقه خاورمیانه واقف است و به دلیل آنکه خود یک چهارم نفت جهان را 
مصرف می کند که 65 درصد از آن از طریق واردات و 25 درصد از این مقدار هم از خاورمیانه 
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تأمین می شود، به دنبال تسلط بر این منطقه به انحای مختلف است )دهشیار، 1382: 335(. 
ایاالت  متحده حفظ امنیت انرژی را یکی از منافع حیاتی خود تلقی می کند و خود را حافظ 
منافع انرژی سایر شرکا و متحدان نیز می داند. امریکا براي تأمین جریان انرژي بارها در نقاط 
مختلف دنیا و از جمله منطقه خاورمیانه مداخله مستقیم کرده که نمونه بارز آن حمله به عراق 
متعاقب حمله این کشور به کویت است. جلوگیري از تسلط رقبا بر منابع نفتی خلیج  فارس، 
حفظ جریان باثبات نفت، کنترل بهاي نفت در بازار جهانی، تنوع بخشی به منابع عرضه نفت 
و تقویت تولید و ذخیره سازی نفت در داخل، از جمله محورهاي اصلی استراتژي نفتی امریکا 

در منطقه خاورمیانه است )سازمند،1390: 159-58(.  
- تأمین امنیت رژیم اسرائیل: امریکا از ابتدای تشکیل رژیم اسرائیل، حمایت از این رژیم 
را در دستور کار خود در خاورمیانه قرار داده و از هیچ نوع حمایت مادی و معنوی از این 
رژیم دریغ نکرده است. حمایت امریکا از رژیم اسرائیل در آغاز دهه 1990 و حتی پس از 
11 سپتامبر به  صورت موجی گسترده تر و با این ادعا توجیه می شد که هر دو دولت توسط 
گروه های تروریستی که ریشه در دنیای عرب و اسالم دارند، تهدید می شوند و »دولت های 
یاغی«1 از این گروه ها حمایت می کنند و در پی دسترسی به سالح های کشتار جمعی هستند. 
در طول چندین دهه، برخی از رهبران امریکا پایه های روابط این کشور با رژیم اسرائیل را با 
استناد به مقوله های معروفی چون ارزش های مشترک یعنی دموکراسی مشترک، تجربه متقابل 
در مبارزه برای آزادی، ریشه داشتن در فرهنگ و تمدن یهودی مسیحی، و پایبندی به  حق 
ملت ها خواه خرد یا کالن در برخورداری از زندگی آرام و بی دغدغه تفسیر کرده اند )کسینجر، 

.)281 :1381
بنابراین در طول تاریخ، حمایت از رژیم اسرائیل و بقای این رژیم از مهم ترین اولویت های 
سیاست خارجی خاورمیانه ای بوده است. فهرست طوالنی از منافع ملی مشترک بین امریکا و 
رژیم اسرائیل وجود دارد و دادوستد رژیم اسرائیل سهم مستقیم و بزرگی در منافع امریکایی 

را به خود اختصاص می دهد. مهم ترین منافع مشترک امریکا و رژیم اسرائیل عبارتند از:
1- منع گسترش سالح های کشتار جمعی به ویژه سالح های هسته ای.

2- مبارزه با تروریسم و ایدئولوژی اسالمی.

1. Rogue States
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3- تقویت فرایند سازمان یافته تحول دموکراتیک و توسعه اقتصادی در منطقه.
4- مخالفت با گسترش نفوذ ایران و گروه های وابسته به آن.

5- تضمین گردش آزاد نفت و گاز با نرخ های معقول.
6- یکسره کردن منازعه عربی و رژیم اسرائیل از طریق روند سازش.

7- جلوگیری از گسترش سالح های هسته ای به ویژه از سوی ایران یا به  وسیله گروه های 
دیگر.

8- مبارزه با جریان های مقاومت )اقارب پرست و دیگران، 1391: 119(.
بنیادگرایی: حادثه ای که در 11 سپتامبر 2001 رخ داد، صرف   با تروریسم و  - مبارزه 
نظر از نحوه و دالیل آن، متفکران نومحافظه کار امریکایی را که در دولت بوش نفوذ فراوانی 
داشتند، متوجه خطر تروریسم کرد. آن ها به خوبی از این تهدید بهره برده و آن را به فرصتی 
عظیم تبدیل کردند و در پرتو این تغییر در سیاست خارجی امریکا، دولت این کشور تروریسم 
را شاخصه و چراغ راه سیاست خارجی امریکا دانست و دست به لشکرکشی هایی زد که 
حتی در دوران جنگ سرد نیز بی سابقه بود. از این مقطع امریکا با هدف مبارزه با تروریسم 
به خصوص در خاورمیانه اقدامات متعددی در منطقه صورت داده و سیاست های خود را بر 

این سیاست استوار کرده است )گوهری مقدم، 1386: 133(. 
از سوی دیگر سیاست مبارزه با تروریسم امریکا در منطقه به تنهایی قابل اعمال نبوده و 
امریکا نیازمند شریک و متحد جدی است، اما بسیاری از کشورهای خاورمیانه در شرایط 
بی ثباتی، مشابه دولت های ضعیف و درمانده عمل کرده و می توانند شرایط را برای تروریسم 

مهیا کنند و سیاست امریکا را با مخاطرات جدیدی روبه رو سازند.
- انجام اصالحات سیاسی- اقتصادی در خاورمیانه: یکی از اهداف امریکا پس از 11 
سپتامبر 2001 در جهت مهار و جلوگیری از رشد تروریسم، اتخاذ سیاست اعمال اصالحات 
در خاورمیانه و مجبور کردن کشورهای منطقه به انجام دستور کار مشخص سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی بود تا ریشه های تروریسم به طور مبنایی خشکانده شود )حسن، 2011: 47-49(1. 
به طرح  که  کرد  پیگیری  را  عراق طرحی  و  افغانستان  به  نظامی  از حمله  پس  امریکا 
خاورمیانه بزرگ معروف شد. هدف اصلی این طرح، ایجاد امنیت در گستره این منطقه بود. بر 

1. Hassan
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اساس پیش نویس اولیه آن، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی در خاورمیانه تهدید 
مستقیمی برای ثبات منطقه از یک  سو و منافع ملی امریکا و اعضای هشت کشور صنعتی 
از سوی دیگر تلقی می شد. امریکا معتقد است که افزایش محرومیت مردم منطقه از حقوق 
سیاسی و اقتصادی شان به  افراط گرایی، تروریسم، جنایات بین المللی و مهاجرت غیرقانونی 
می انجامد. امریکاییان بر این عقیده اند که اوضاع داخلی دولت های منطقه و شکست نظام 
سیاسی آنان در تعامل با یکدیگر سبب بروز وضع انفجارآمیزی چون افغانستان پیش از طالبان 
شده است. به  باور آنان، اصالحات نه فقط از طریق اقدامات امنیتی داخلی و آنچه اکنون شاهد 
آن هستیم، بلکه باید از طریق ترتیبات امنیتی منطقه ای و همچنین اصالحات فراگیر در درون 

نظام های سیاسی انجام گیرد )گوهری مقدم،1386؛ 129-127(.
اوباما در سخنرانی 19 می سال 2011 از انجام اصالحات سیاسی، اقتصادی در منطقه 
خاورمیانه و شمال افریقا حمایت کرد، زیرا این مسئله سبب تحقق آمال مشروع مردم سراسر 
منطقه خواهد بود. وی نتیجه می گیرد: »این سیاست ایاالت  متحده است که اصالحات را 
در سراسر منطقه به منظور حرکت به  سوی مردم ساالری ارتقا می بخشد«. اوباما اعالم کرد: 
»ایاالت  متحده برای دهه ها، مجموعه ای از منافع عمده را در منطقه خاورمیانه تعقیب کرده 
است. مبارزه با تروریسم، جلوگیری از اشاعه سالح های هسته ای، تأمین امنیت جریان آزاد 
تجاری و امنیت منطقه ای، حمایت از رژیم اسرائیل و حمایت از صلح اعراب و رژیم اسرائیل. 
ما باید اعتراف کنیم که استراتژی صرفاً مبتنی بر پیشبرد این منافع مطلوبیتی نخواهد داشت. 
شکست در تغییر رویکردمان، تهدیدی جدی در جهت تعمیق شکاف بین ایاالت  متحده و 

جهان عرب خواهد بود، زیرا وضع موجود بی ثبات است« )اوباما، 2011(1.  
هیالری کلینتون نیز در سخنرانی 7 نوامبر 2011 مؤسسه دموکراتیک ملی این سخنان را 
چنین تکمیل کرد: »اساساً تاریخ دارای بخشی برحق2  است و ما می خواهیم در آن بخش 
باشیم. ما بدون استثنا از شرکای خود در منطقه می خواهیم که اصالحات را انجام دهند تا آن ها 
نیز در این بخش تاریخ قرار گیرند.« )حسن، 2011: 50(. با دقت در این سخنان به این نتیجه 
می رسیم که ایاالت  متحده امریکا مجدداً بازگشت به مسئله اصالحات سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی در خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داده است.
1. Obama
2. Right Side
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انقالب های مردمی و منافع امریکا در خاورمیانه
با ارزیابی تحوالت عربی و بیداری اسالمی در هر یک از کشورهای عربی می توان آن را 
تهدیدی برای منافع ملی ایاالت  متحده امریکا در خاورمیانه و شمال افریقا ارزیابی کرد که در 

ذیل به مهم ترین این تهدیدات پرداخته می شود: 
الف: تأمین امنیت انرژی: تأمین امنیت و تداوم جریان انرژی خاورمیانه به سایر نقاط 
جهان در زمره منافع حیاتی ایاالت  متحده در منطقه تعریف  شده است و از آنجا که حجم 
قابل مالحظه ای از نفت جهان از سه آبراه تنگه هرمز، باب المندب و کانال سوئز عبور می کند، هر 
گونه ناآرامی در این حوزه های جغرافیایی تأثیر بسزایی در افزایش قیمت نفت خواهد داشت. 
فوری ترین تأثیر ناشی از افزایش قیمت نفت بر اثر بروز ناآرامی در کشورهای تولیدکننده 
است. بازار انرژی دنیا در شرایط رکود اقتصادی جهان همواره مورد توجه مصرف کنندگان 

عمده و از جمله امریکا بوده است )بالس، 2011(1.
در درازمدت نیاز امریکا و غرب به نفت کشورهایی نظیر ایران و عراق افزایش خواهد 
یافت و با توجه به مشکالت امریکا به خصوص با ایران، این موضوع تبعات اقتصادی منفی 
برای این کشور در بر خواهد داشت. از سوی دیگر افزایش تنش ها میان ایران و کشورهای 
محافظه کار عربی که متحدان سنتی امریکا محسوب می شوند، در نتیجه انقالب های منطقه، 
سبب افزایش قیمت انرژی می شود. تحوالت انقالبی در کشورهای خاورمیانه و خلیج  فارس 
طبعاً بر نقش و منافع امریکا نیز تأثیر مستقیم داشته است و بی ثباتی در کشورهای منطقه 
باعث افزایش قهری قیمت نفت می شود. مشکالت اقتصادی غرب و امریکا و نیاز روزافزون 
آن ها به انرژی باعث می شود رشد قیمت ها برای آن ها فاجعه بار شده و رکود اقتصادی شان 
را تعمیق بخشد. از سوی دیگر از دست دادن کشورهای متحد نفتی بر اثر تحوالت انقالبی 
فاجعه دیگری است که در درازمدت منافع مستقیم و حیاتی امریکا را به خطر خواهد انداخت 

)تیلچر، 2011(2.
ب: تأمین امنیت رژیم صهیونیستی: بدون تردید انقالب های منطقه با توجه به ماهیت 
رژیم صهیونیستی خواهند  استراتژیک  موقعیت  و  سیاست  بر  تأثیری جدی  اسالمی خود 
داشت و از آنجا که حمایت از رژیم صهیونیستی جزو منافع حیاتی امریکا در منطقه است، 
1. Blas
2. Terrillshare
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از این طریق بر سیاست های این کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. بیداری اسالمی در منطقه، 
محیط استراتژیک رژیم صهیونیستی را تغییر داده و مجدداً توجه به مسائل امنیتی در اولویت  
سیاست های این رژیم قرار گرفته است. از سوی دیگر تحوالت مربوط به انقالب های منطقه 
باعث شده شرایط نامطلوب داخلی رژیم صهیونیستی نیز مورد توجه جدی تر مردم این رژیم 
قرار گیرد و اعتراضات گسترده ای به وجود آورد. شرایط بد اقتصادی، فساد، حمایت دولت از 
شهرک سازی، کاهش فرصت های شغلی و تحصیلی و غیره باعث نارضایتی گسترده مردمی از 
دولت صهیونیستی در داخل سرزمین های اشغالی شده و نتیجه مستقیم این اعتراضات تضعیف 

دولت خواهد بود )گوهری مقدم، 1391: 124-125(.
از دیگر آثار تحوالت منطقه بر منافع امریکا در مورد رژیم صهیونیستی تحت تأثیر قرار 
گرفتن مسئله مذاکرات صلح اعراب و رژیم صهیونیستی است. موضع دولت اوباما انجام 
مذاکرات صلح بر مبنای مرزهای 1967 به عالوه مبادله متقابل زمین بر اساس توافق طرفین، 
با تمرکز بر مسئله مرزها و امنیت بوده است. این در حالی است که موضع رژیم صهیونیستی 
مخالف اوباماست. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر نیازهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
و شناسایی این رژیم توسط فلسطینیان و شهرک سازی تأکید دارد. همچنین معتقد است حضور 
نظامی رژیم صهیونیستی باید در طول رودخانه اردن ادامه یابد و استقرار آوارگان فلسطینی تنها 
در بخش فلسطینی صورت پذیرد و بیت المقدس نیز تقسیم نشود )کارپنتر،2011(1. با توجه به 
این تفاوت، رویکرد چشم انداز صلح چندان روشن نیست و بیداری اسالمی نیز بر این مسئله 

و ابهامات آن افزوده است. 
از آنجا که امریکا تنها متحد و عامل پیشرفت سیاست های رژیم صهیونیستی در منطقه 
است، کاهش محبوبیت امریکا در نتیجه تحوالت کشورهای عربی، مستقیماً بر موضع امریکا 
و رژیم صهیونیستی اثرگذار خواهد بود و باعث تضعیف این رژیم می شود. بنابراین امریکا به 
رژیم صهیونیستی برای رسیدن سریع تر به نتیجه در فرایند سازش فشار می آورد، زیرا تأخیر 
در این روند و تعمیق جریان های بیداری اسالمی سبب بروز چالش های جدی برای امریکا در 

منطقه خواهد بود )واکسمن، 2012: 71-78(2. 
در طول تاریخ یکی از علل حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی این بوده است که رژیم 
1. Carpenter
2. waxman
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صهیونیستی تنها دموکراسی منطقه است و امریکا خود را متعهد به دفاع از ارزش های خویش 
می داند )بلک ویل و اسلکمب، 2011: 15-14(1. با شکل گیری حکومت های جدید مردمی و 
مردم ساالر در کشورهای عربی، این شعار رژیم صهیونیستی نیز دیگر رنگ  باخته و این بهانه 
نیز تضعیف خواهد شد. در واقع ایاالت  متحده میان تعهد خود به حمایت از رژیم صهیونیستی 

و تمایل حمایت از دموکراسی گرفتار شده است.
ج: مبارزه با تروریسم: دولتمردان ایاالت  متحده و گروه سیاست خارجی آن عامل اصلی 
شکل گیری تروریسم را در خاورمیانه جست وجو کرده و با حضور نظامی در عراق و افغانستان 
تالش کردند از نزدیک با عوامل ایجاد تروریسم مبارزه کنند. این منفعت عمده ایاالت  متحده 
نیز تحت تأثیر جریان انقالب های منطقه قرار گرفته و چالش هایی برای آن به وجود آورده 
است. ایاالت  متحده امریکا معتقد است جریان های انقالبی در کشورهای عربی و بی ثباتی 
ایجادشده سبب شده است در کنار جریان های مردمی و گروه های رسمی، سایر گروه های 
افراطی و بنیادگرا نیز پتانسیل خود را آزاد کرده و از فضای ایجادشده در جهت رسیدن به 
اهداف خود استفاده  کنند. هر چند اسالم گرایی مردم منطقه در جریان تحوالت انقالبی سنخیتی 
با رویکردهای افراطی ندارد و حتی انقالبیون کشورهایی نظیر لیبی با جریان های شناخته شده 
تروریستی نظیر القاعده ارتباطی ندارند، اما امکان نفوذ این جریان ها در حکومت های آتی و 
میان انقالبیون وجود دارد و این موضوع تهدیدی برای سیاست مبارزه با تروریسم امریکا در 

منطقه محسوب می شود )بایمن، 2011: 220- 213(2.
نکته دیگر آنکه سیاست مبارزه با تروریسم ایاالت  متحده در منطقه به تنهایی قابل اعمال 
شده  باعث  منطقه  انقالب های  روند  است.  متحد جدی  و  نیازمند شریک  امریکا  و  نبوده 
بسیاری از متحدان قدیمی و سنتی این کشور بر اثر رویکردهای مردمی خود تغییر رویه داده 
و همکاری با امریکا را کاهش دهند. برایند این مسئله نیز می تواند مشکالتی برای سیاست 
مبارزه با تروریسم امریکا به وجود آورد. از سوی دیگر، دولت های درمانده و شکست خورده 
در صورتی  که با تحوالت انقالبی مواجه شوند، عامل مساعدی برای شکل گیری و توسعه 

تروریسم محسوب می شوند )افتخاری، 1390: 188-189(.
د: اصالحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه: یکی از اهداف امریکا پس از 11 سپتامبر 
1. Blackwill & Slocombe
2. Byman



116

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
94

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

نج
ل پ

سا

اعمال اصالحات در  اتخاذ سیاست  از رشد تروریسم،  به منظور مهار و جلوگیری   2001
خاورمیانه و مجبور کردن کشورهای منطقه به انجام دستور کار مشخص سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی بود تا ریشه های تروریسم به شکل مبنایی خشکانده شود؛ لذا طرح هایی از جانب 
دولت بوش پسر مطرح شد. طرح خاورمیانه بزرگ و تأکید جدی دولت بوش بر اصالحات 
در خاورمیانه، مشکالت و محدودیت هایی نیز برای سیاست خارجی امریکا در برداشت و به 
همین دلیل مشکالت از سال 2006 به بعد رسماً تعقیب نشد، تا اینکه بر اثر انقالب های منطقه 
در سال 2011 مجدداً از سوی محافل آکادمیک و سیاسی مطرح شد )حسن، 2012: 47-49(1.
با روی کار آمدن اوباما، وی چندان تمایلی به پیشبرد طرح ارتقای دموکراسی و اصالحات 
در خاورمیانه نداشت. چنان که در برنامه های هیالری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در 
جلسه اخذ تأییدیه مجلس سنا برای تصدی این سمت، وی بر طرح جامع دیپلماسی، توسعه 
و دفاع تأکید کرد و سخنی از پیشبرد دموکراسی در خاورمیانه به زبان نیاورد. در واقع اوباما 
تالش کرد دو محور توسعه و شأن را جایگزین دموکراسی در خاورمیانه کند، اما تحوالت 
و انقالب های عربی سبب شد وی به سیاست اصالحات جرج بوش پسر بازگردد و به ناچار 
بر این موضوع تأکید کند و بازگشت به مسئله اصالحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در 

خاورمیانه را در دستور کار خود قرار دهد )اقارب پرست و دیگران، 1391: 131- 130(.
این سیاست در پی بر هم  اتخاذ قهری  آثار  این میان حائز اهمیت است،  اما آنچه در 
خوردن موازنه قوای منطقه ای علیه امریکاست. این کشور در آستانه از دست دادن منافع خود 
در منطقه قرار گرفته و طبیعی است برای جلوگیری از این مسئله دست به مدیریت شرایط 
بزند، اما چنان که در دوره بوش پسر نیز اتفاق افتاد، انجام اصالحات لزوماً به معنای تحقق 
اهداف امریکا نیست. اوالً وضعیت کشورهای منطقه به لحاظ شرایط داخلی و تأثیرپذیری از 
انقالب ها و تحوالت یکسان نیست. ثانیاً باید بررسی کرد که اثر انجام اصالحات احتمالی بر 
سیاست داخلی کشورهای هدف چه خواهد بود؟ آیا این مسئله به ثبات در این کشورها کمک 
خواهد کرد و یا اینکه باعث بی ثباتی خواهد شد. مسلماً در کوتاه مدت این کشورها دستخوش 
بی ثباتی خواهند شد و این مسئله می تواند سبب گسترش و بروز بحران های آتی برای منافع 
امریکا شود؛ به  نحوی  که با به خطر افتادن منافع حیاتی امریکا احتمال مداخله این کشور به 

1. Hassan
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اشکال مختلف افزایش می یابد و این موضوع با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی، چندان 
مطلوب واشنگتن نخواهد بود و تبعات منفی برای این کشور داشته و مشروعیت و محبوبیت 

آن را بیش  از پیش کاهش خواهد داد )درویش، 2012: 90-95(1.
از سوی دیگر مردم کشورهای منطقه نسبت به اصالحات امریکایی بدبین هستند و ایجاد 
تعادل جدید هزینه زیادی برای امریکا در بر خواهد داشت. شاید ایاالت  متحده برای ایجاد 
موازنه جدید بر نقش قدرت نرم به  جای قدرت سخت افزاری به منظور تأثیرگذاری بر مردم 
منطقه بیش  از پیش تأکید کند. در این راستا امریکا تالش خواهد کرد با گسترش مبادالت 
فرهنگی، ایجاد سازمان های مردم نهاد، دیپلماسی فرهنگی و استفاده از زبان انگلیسی، این بار از 
طریق مردم و تعقیب دیپلماسی مردم محور به  جای دیپلماسی دولت محور برای پیشبرد منافع 

خود اقدام کند )گوهری مقدم، 1391: 133-134(.
است.  شده  خاورمیانه  منطقه اي  نظم  تغییر  سبب  مجموع  در  شد  ذکر  که  تحوالتی 
انقالب هاي خاورمیانه و شمال افریقا نظم موجود منطقه را تغییر داده و وزن، جایگاه و نقش  
بازیگران منطقه اي و فرامنطقه ای را دچار تحول کرده است )بایمن و پوالک، 2011: 243(2. 
این تحوالت سبب شده است بازیگران عمده منطقه اي نظیر ایران، ترکیه، عربستان، اسرائیل 
و بازیگران فرامنطقه ای نظیر ایاالت  متحده منافع خود را بر اساس این تحوالت تعریف و 
بازتعریف  کنند. از تبعات انقالب هاي منطقه احتمال وقوع جنگ هاي داخلی در کشورهاي 
خاورمیانه دستخوش انقالب است. این بحران هاي داخلی از یک  سو  با سیاست حفظ وضع 
موجود امریکا در تضاد است و می تواند باعث رادیکالیزه شدن و فعال شدن شکاف هاي 
اجتماعی، مذهبی، قومی و حتی نژادي در کشورها شود و در نهایت به خشونت و تروریسم 
بینجامد و از سوي دیگر با توجه به مشکالت اقتصادي و داخلی امریکا این اقدامات احتمالی 

مداخله جویانه نامطلوب است )بایمن، 2011: 213(3. 
مقاومت رهبران و  و  منطقه  برخی کشورهاي  در  آمدن حکومت هاي جدید  کار  روی 
افزایش داده و تبعیت  با امریکا  نخبگان این کشورها، احتمال تضاد منافع این کشورها را 
محض سابق از امریکا از بین رفته است. این مسئله سبب می شود در تقابل و تعامل دولت هاي 
1. Darwish
2. Byman&Pollack
3. Byman
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آمدن  کار  روي  و  پذیرد  تنش هایی صورت  انقالبی جدید  دولت هاي  و  قدیم  محافظه کار 
نخبگان جدید و تغییر خطوط قرمز احتمال این تنش ها و بی ثباتی را افزایش خواهد داد که 
این موضوع با منافع ایاالت  متحده همخوانی نخواهد داشت. نقش مؤثر جمهوري اسالمی و 
حمایت معنوي این کشور از انقالب هاي مردمی و تأکید بر مردم ساالری در کشورهاي منطقه 
با توجه به رقابت استراتژیک ایران و امریکا نیز تبعات منفی براي امریکا خواهد داشت، 
زیرا تشابه برخي خواسته هاي معترضان با ویژگي هاي انقالب اسالمي ایران، موجب نگراني 
غرب به ویژه واشنگتن نسبت به الگوپذیري معترضان از مدل جمهوري اسالمي ایران شده 
است. مي توان افزایش نفوذ این تفکر را به رغم اجراي پروژه هاي ایران هراسی و شیعه هراسی، 
به عنوان مهم ترین تهدید امنیتي در حوزه فرهنگي- اجتماعي معرفي کرد که موجب خروج آن 
کشورها از محور سازش و ورودشان به محور مقاومت در منطقه خواهد شد و این دستاورد 
باعث باز شدن نوعي فضاي تنفس راهبردي براي ایران است که بعید به نظر مي رسد امریکا 

قادر به مسدود کردن آن باشد )مرسلی،1391: 64(. 
در مقابل، امریکا در تالش است مدل کشورهاي سکوالر منطقه نظیر ترکیه را مطرح کند؛ 
غافل از اینکه ماهیت انقالب هاي منطقه و نقش اسالمی آن باعث می شود مدل هاي سکوالر 
باعث  میان مدت و درازمدت  باشد و در  نداشته  براي تحقق اهداف مردم  ظرفیت الزم را 
روی گردانی آن ها از این مدل ها خواهد شد. از سوي دیگر تضاد منافع ایران و کشورهاي 
محافظه کار منطقه سبب افزایش تنش ها شده و بر مسائلی نظیر قیمت انرژي تأثیر خواهد 
داشت. بنابراین امریکا می کوشد از شیوه هاي مختلف و در حوزه هایی نظیر انرژي هسته اي 

با اتخاذ سیاست فشار بر محاسبات ایران تأثیر گذارده و باعث تعدیل رفتار این کشور شود.

نظم امنيتی و سياست خارجی امريکا بعد از انقالب های مردمی
وقوع بیداری اسالمی و جنبش های مردمی در جهان عرب از اواخر سال 2010 در کشورهای 
عربی اقتدارگرا به عنوان متحدان استراتژیک واشنگتن، امریکا را با شرایط و تغییرات جدیدی 
در خاورمیانه مواجه کرد. از زمانی که موج تغییرات عربی از تونس آغاز شد، رهبران امریکا 
رویکردهای متفاوتی را در قبال این دگرگونی ها اتخاذ کردند تا با همراهی این تحوالت، 
آن را مدیریت کنند و از این طریق مانع به خطر افتادن منافع بلندمدت امریکا در خاورمیانه 
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شوند. با ارزیابی بیداری اسالمی در هر یک از کشورهای عربی می توان آن را تهدیدی برای 
منافع ملی ایاالت  متحده امریکا در خاورمیانه و شمال افریقا ارزیابی کرد که به اتخاذ راهبرد 
چندجانبه گرایی از سوی امریکا در برخورد با این تحوالت منجر شده است. ایاالت  متحده 

امریکا تحوالت بیداري اسالمی را در قالب گزاره هاي زیر ارزیابی و فهم می کند:
1- این تحوالت جریان تاریخی بوده که در استمرار استعمارزدایی بعد از جنگ جهانی 
اول و تجزیه عثمانی و تحوالت دهه 60 و 70 رخ  داده است. 2- هیچ کشوري مصون از این 
تحوالت نیست. 3- ریشه این تحوالت را دولت هاي ضعیف، رسانه ها، استبداد و نظام هاي 
بسته و غیردموکراتیک می دانند. 4- این تحوالت درونی و ذاتی است و قابل دیکته توسط 
هیچ کشوري نیست. 5- این تحوالت در ابتداي راه خود است و خاورمیانه آبستن تحوالت 

بیشتري است.
با توجه به این ارزیابی باید اشاره کرد که تحوالت انقالبی خاورمیانه، منافع امریکا را در 
منطقه با چالش جدي رو به رو کرده است. بااین  همه تصور آنکه این کشور اقدامی در جهت 
بازگشت وضع سابق و تأمین منافع خود انجام نمی دهد، نیز نادرست است. در طول این 
تحوالت، امریکا به دنبال مدیریت آن بوده؛ هر چند در این راه به طور کامل توفیق نیافته است. 
برخی متفکران امریکایی وقوع تحوالت در کشورهاي خاورمیانه را به مثابه فرصتی براي این 
کشور می دانند که منافع خود را به  پیش ببرد و تعامل گسترده واشنگتن با این رژیم ها می تواند 
اتحاد با آن ها و حمایت از آرمان هاي دموکراتیک این جنبش ها را تحکیم کند. با دقت در نحوه 
تعامل و برخورد ایاالت  متحده با انقالب هاي صورت گرفته، امریکا سیاست های چندگانه و 
گاه متناقضی را در قبال تحوالت کشورهای مختلف عربی در پیش گرفت. این سیاست ها 
طیف متنوعی از اقدامات از تالش برای مدیریت و مهار تحوالت در تونس و مصر گرفته تا 
مماشات در قبال سرکوب مخالفان حکومتی در بحرین و یمن و در نهایت حمایت جدی از 
تغییر رژیم و براندازی در لیبی و سوریه را شامل می شد و مشاهده می کنیم که نقش یکسویه 
امریکا در شکل دهی به تحوالت خاورمیانه به یک رابطه دوسویه تبدیل  شده است و رفتار 
این کشور در فرایند تحوالت اخیر، متأثر از حضور مردم کشورهای عربی در صحنه سیاست 
داخلی کشورهای خود در موارد متعددی به یک رفتار واکنشی تبدیل  شده است )واعظی، 

.)36-38 :1392
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 اوباما در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در سال 2013 اعتراف می کند که از سرعت 
تحوالت شوکه شده است و نه امریکا و نه هیچ کشور دیگري توان دیکته شرایط خاصی 
به تحوالت منطقه را ندارد. برایند تحوالت صورت گرفته نشان می دهد اقدامات این کشور 
انفعالی و واکنشی است. چالش دیگر امریکا در حوزه بیداري اسالمی، تضاد ارزش- منفعت 
در سیاست خارجی این کشور است. منافع امریکا در تحوالت انقالبی منطقه حفظ رژیم هاي 
وابسته بود، اما ارز ش هایی که امریکاییان همواره معتقدند به آن ها پایبندند با این منافع در تضاد 
قرار گرفته است. ارزش هایی نظیر ارتقاي دموکراسی و گسترش حقوق بشر از این  دست 
است. به عبارت بهتر، سیاست امریکا حاوي یک پارادوکس و تناقض بین حفظ ارزش هاي 
امریکایی و الزامات استراتژیک است: ارزش هاي امریکایی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و 
الزامات استراتژیک حفظ متحدان و دوستان دیکتاتور امریکا؛ یعنی منافع امریکا در مقابل 
ارزش هاي اسمی آن قرار می گیرد و این تضادي است که امریکاییان هنوز درگیر آن هستند. از 
سوي دیگر امریکا برای حفظ منافع خود مجبور شد با حکومت هاي غیردموکراتیک منطقه، در 
حالی  که چهره خشن خود را به مردمشان نشان داده بودند، همکاري کند. این موضوع باعث 
تضعیف قدرت نرم ایاالت  متحده شد. از سوي دیگر همکاري با این کشورهاي اقتدارگرا به 
منظور سرکوب تروریسم باعث شد امریکا از فشار و اصرار خود مبنی بر تحقق دموکراسی 
این شرایط مشکالت و  انجام اصالحات در کشورهاي منطقه خودداري کند. مجموعه  و 
تضادهاي سیاست امریکا در منطقه را در نتیجه تحوالت انقالبی مشهود ساخت. در قالب 
عمل  گرایی ایاالت  متحده در قبال این انقالب ها، می توان معیارهای متفاوتی را شناسایی کرد. 
دولت اوباما با غافلگیر شدن در برابر این تحوالت تالش کرد هر مورد از انقالب  ها را به 

شیوه ای مجزا مدیریت کند که در ذیل به آن ها پرداخته می شود:

1- رويکرد مهار
در پی ناآرامی های داخلی در تونس و مصر، امریکا اعالم کرد که فرایند تحوالت شمال افریقا 
مربوط به کشورهایی است که اساساً سکوالر، تک حزبی و اقتدارگرا هستند و از این رهگذر 
تالش خود را در مدیریت بحران در راستای منافع ملی خویش صورت بندی کرد و از این 
طریق، بر آن شد تا کشورهای حوزه خلیج  فارس را از فرایند تحوالت شمال افریقا دور نگاه 
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دارد. در واقع امریکایی ها از یک سو نگران واکنش سایر هم پیمانان خود در منطقه هستند و 
از سوی دیگر به روابط خود با دولت هایی که در کشورهای بحران زده بر سر کار خواهند 
آمد، می اندیشند. موضع اولیه امریکا در قبال بحران سیاسی در کشورهای تونس و مصر، 
چشم پوشی از حذف شخصیت ها به امید تداوم ساختار بوده است. به  عبارت  دیگر واشنگتن 
میان دو گزینه حسنی مبارک و ساختار نظام سیاسی مصر، در نهایت گزینه دوم را انتخاب 

کرد )واعظی، 1392: 52(.

2- مداخله نظامی
امریکا در قبال تحوالت لیبی ترجیح داد از توان نظامی ائتالفی ناتو برای سرنگونی رژیم قذافی 
و کمک به انقالبیون استفاده کند؛ هر چند در این زمینه با مشکالتی نیز مواجه بود، ولی با 
سیاست اعالمی جلوگیری از فاجعه انسانی و حمایت از غیرنظامیان توانست از شورای امنیت 
مجوز مداخله گرفته و طی چند ماه با کمک متحدان ناتو حکومت لیبی را سرنگون ساخته و 

از این طریق احتماالً بتواند در آینده سیاسی این کشور اثرگذار باشد )هانتر، 2011(1.

3- سياست حفظ وضع موجود
امریکا تالش کرد برخالف ارزش های اعالمی خود در کنار حکام مستبد  نیز  در مواردی 
منطقه ای ایستاده و مانع تحقق انقالب های مردمی شود. نمونه بارز این مسئله در بحرین اتفاق 
افتاده است. امریکا به شکل متضادی، در حالی  که سخن از حق تعیین سرنوشت به میان 
می آورد، نظاره گر سرکوب مشترک مردم بحرین توسط حاکمان بحرین و عربستان است و 

هیچ اقدامی در جهت خواست مردم انجام نمی دهد )دوان، 2011(2.

4- سياست تغيير حاكم
امریکا به  طور مشخص در یمن با تغییر حاکم مورد حمایت خود یعنی علی عبداهلل صالح 
و جانشینی معاون وی به ریاست حکومت به مدت دو سال، تالش کرد اوضاع را مدیریت 
کند. در واقع این کشور نوعی ظاهرسازی انجام داده و با انتقال صوری قدرت درصدد است 
1. Hunter
2. Diwan
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انقالب مردم را کنترل کند.

5- مديريت از طريق انتخابات
ایاالت  متحده در کشورهایی که نتوانستند مقابل انقالب های مردمی بایستند، تالش می کند 
با تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات مردمی گزینه های متمایل به خود را سر کار بیاورد. به  طور  
مثال تحوالت مصر با توجه به  سرعت خود و نیز جریان قدرتمند مردمی به سمتی رفت که 
امریکا نتوانست از حاکم این کشور حمایت کند و در نهایت مردم حکومت مبارک را ساقط 
کردند و منافع بسیار امریکا در این کشور به خطر افتاد. با  وجود این، امریکا تالش کرد به 
شیوه های مختلف از طریق نظامیان و نخبگان متمایل به خود، بر نتیجه انقالب اثر گذارد. 
یکی از شیوه های عمل امریکا در این راستا ورود افراد وابسته و به قدرت رساندن دموکراتیک 

آن هاست )اقارب پرست و دیگران، 1391: 140-139(.
عالوه بر موارد فوق، ایاالت  متحده امریکا در راستاي مدیریت تحوالت بیداري اسالمی در 
کشورهاي منطقه، بسته به شرایط متفاوت با شیوه ها و ابزارهاي مخصوص به خود سیاست های 

زیر را در دستور کار قرار داده است:
1- کمک به انجام اصالحات درونی: امریکا به دولت ها و نخبگان کشورهاي منطقه و 
احزاب وابسته به خود در جهت اصالح ساختارهاي موجود فشار وارد می آورد. این ساختارها 
باید به نحوي اصالح شوند که امکان بروز تحول و انقالب و بی ثباتی در این کشورها را 

کاهش دهند و به عنوان دارویی مقطعی و مسکن، اعتراضات مردمی را کنترل کنند.
2- ادامه حضور نظامی در منطقه و کشورهاي هدف: همواره یکی از بهانه هاي ایاالت 
 متحده برای اقدامات نظامی و حضور نیروهاي مسلح خود در منطقه، حمایت از متحدان و 
شرکاي خود مطرح  شده است. طبعاً در شرایط انقالبی کنونی که بسیاري از منافع امریکا با 
مشکل مواجه شده است، این حضور نظامی باید ادامه یابد و پشتیبان سیاست هاي اجرایی 
دولت امریکا قرار گیرد. از سوي دیگر گسترش همکاري هاي نظامی با کشورهاي منطقه در 

این راستا قابل پیش بینی است.
امریکاییان  به  را  این درس  اسالمی  بیداري  تجربه  متحد واحد:  به  اتکا  از  پرهیز   -3
آموخت که اتکا به متحد واحد می تواند چه تبعات سهمگینی براي امریکا در برداشته باشد؛ 



... 
ت

وال
تح

از 
د 

 بع
اما

اوب
ت 

دول
ی 

رد
اهب

ی ر
ت ها

اس
سی

123

فصلنامه علمی - پژوهشی

از این  رو امریکا در حال متکثر کردن پایگاه هاي نفوذ خود و عدم اتکا به یک متحد است.
4- اشاعه مدل اسالم گرایی سکوالر: ایاالت  متحده به خوبی می داند که اسالم و ماهیت 
اسالمی تحوالت منطقه قابل انکار نیست؛ از این  رو تالش می کند با ارائه بدیل هاي سکوالر و 
کم خطر اسالمی )نظیر الگوي ترکیه( به ملت هاي عرب منطقه، از درون این کشورها را دچار 

انحراف کرده و اسالم گرایی آن ها را مدیریت  کند.
اسالمی  ماهیت  با درک  امریکا  منطقه:  اسالم گرایان  و  مدنی  به جامعه  نزدیکی   -5 
تحوالت، تالش می کند در میان انقالبیون و اسالم گرایان و نخبگان جدید در این کشورها نفوذ 
کرده و ضمن شناسایی آن ها بدیل هاي مناسب و احتماالً وابسته به خود را براي حکمرانی 

آینده تربیت و حمایت کند.
6- تقویت گفتمان حقوق بشر: ایاالت  متحده با توجه به رویکرد خاص خود در مباحث 
حقوق بشر می کوشد با استفاده از این اهرم فشار بر نخبگان جدید در کشورهاي منطقه، آن ها 
را وادار به پاسخگویی کرده و این ابزار  فشار  را همواره علیه ملت ها و دولت هاي منطقه 

حفظ کند.
7- پیشبرد روند سازش: امریکا یکی از ریشه هاي انقالب هاي منطقه را مسئله اسرائیل 
می داند؛ از این  رو حل مسئله فلسطین را با رویکرد خود به  طور جدی پیگیري خواهد کرد 

)گوهری مقدم،1392: 137-36(.
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نتيجه گيری
علت حضور پررنگ امریکا در نظم منطقه ای خاورمیانه، دولت های غیرمردمی هستند 
که در این منطقه بر سرنوشت مردم خویش حاکمیت دارند، اما از ژوئن 2010، با حوادث 
تونس، خاورمیانه را موج اعتراضات و قیام های مردمی درنوردید. وقوع انقالب هاي مردمی 
در خاورمیانه باعث تغییر نظم منطقه اي در این ناحیه استراتژیک جهانی شده است. احتمال 
وقوع جنگ داخلی، فعال شدن شکا ف هاي اجتماعی، نژادي، قومی و مذهبی باعث تقویت 
جریان هاي جدایی طلبانه شده است. از سوي دیگر تقویت جریان ها و گروه های تروریستی، 
نیز فراهم آورده و به مشکالت منطقه  به کشورها و نواحی دیگر  امکان تسري بحران را 
افزوده است. روي کار آمدن نخبگان جدید، تقویت اسالم گرایان در کشورهاي منطقه، تقابل 
دولت هاي جدید انقالبی با دولت هاي محافظه کار قدیم، افزایش نقش منطقه اي دولت هاي 
مستقل در منطقه نظیر جمهوري اسالمی ایران، همه نشان از ایجاد نظم جدید منطقه اي دارد که 
منافع بازیگران منطقه اي و فرامنطقه ای را به چالش کشیده است. از آنجا که طبق راهبرد امنیت 
ملي امریکا در قرن 21، امنیت دوستان و متحدان امریکا یکي از منافع حیاتي ایاالت  متحده 
محسوب مي شود و از طرف دیگر، منافع حیاتي یک درجه از منافع حفظ بقا که بدون آن، 
امریکا وجود خارجي نخواهد داشت، پایین تر است؛ لذا بیداري اسالمي و استقرار نظام هاي 
مردم ساالر دیني بدون وابستگي به امریکا، منافع ملي آن را با تهدید مواجه خواهد کرد که 
آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتي را براي امنیت منطقه اي واشنگتن در پي خواهد داشت.
وقوع انقالب ها و جنبش های مردمی در جهان عرب از اواخر سال 2010 در کشورهای 
عربی اقتدارگرا به عنوان متحدان استراتژیک واشنگتن، امریکا را با شرایط و تغییرات جدیدی 
در خاورمیانه مواجه کرد. از زمانی که موج تغییرات عربی از تونس آغاز شد، رهبران امریکا 
رویکردهای متفاوتی را در قبال این دگرگونی ها اتخاذ کردند تا با همراهی این تحوالت، آن را 
مدیریت کرده و از این طریق مانع به خطر افتادن منافع بلندمدت امریکا در خاورمیانه شوند. 
اوباما تالش کرده است با رویکرد غیرایدئولوژیک، غیرامنیتی، مدیریت غیرمستقیم، توجه به 
سیاست ها به  جای اصول ثابت از پیش تعیین شده، پرهیز از جنگ هاي غیرضروري، توجه به 

چندجانبه گرایی و کاهش هزینه مداخله مستقیم، منافع خود را تأمین کند. 
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