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فصلنامه علمی - پژوهشی

راهبرد اياالت متحده آمريكا در قبال بيداری اسالمی، 
مطالعه موردی كشور مصر 

 
حسین باقری1 

استاديار دانشگاه جامع امام حسین )ع(
روح اهلل غالمی2 

دانشجوی دکتری مطالعات بین الملل دانشگاه جامع امام حسین )ع( )نويسنده مسئول(

تاريخ دريافت: 1396/04/06                      تاريخ پذيرش: 1396/06/18

چكيده
تحوالت بیداری اسالمی در مصر در سال 2011 میالدی و قیام عمومی مردم برای کنار گذاشتن مبارک از 
رأس هرم قدرت سیاسی، نظم منطقه ای را در ابعاد مختلف تغییر داده و سیاست های بازیگران منطقه ای و 
فرا منطقه ای را متأثر ساخت. این حرکت به عنوان یک تحول غیرمنتظره در سیاست خاورمیانه ای آمریکا، 
باعث ایجاد چالش و ابهام جدی در سیاست های این کشور در منطقه شد و دستگاه های تصمیم ساز و 
تصمیم گیر آمریکایی را برای مدیریت و کنترل بحران به تکاپو انداخت. تحقیق حاضر باهدف پاسخ گویی 
به این سؤال که؛ راهبرد ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری اسالمی مردم منطقه و به خصوص کشور 

مصر چیست؟ به رشته تحریر درآمده است.
در مطالعات میدانی تحقیق، ضمن انجام مصاحبه عمقی و توزیع پرسشنامه بین نخبگان، مؤلفه ها و 
شاخصه های راهبرد ایاالت متحده در قبال بیداری اسالمی مردم مصر در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی - اجتماعی، علمی - فناوری، نظامی - امنیتی و برون ساختاری شناسایی گردیده است. نتایج 
تحقیق نشان می دهد که آمریکا ضمن مدیریت بحران به وجود آمده در جریان بیداری اسالمی مردم 
مصر، با سیطره و مصادره این انقالب به نفع خود و همچنین رژیم صهیونیستی، به دنبال اسالمیزه کردن 
منازعات بوده و تمام تالش خود را صرف ممانعت از به قدرت رسیدن عناصر و جریان های اسالم گرای 

مخالف سیاست و منافع غرب در کشور مصر به کار گرفته است.

واژه هاي كليدي: آمریکا، بیداری اسالمی، راهبرد، مصر

1. bagherimotahar@gmail.com
2. rhgholami@yahoo.com

فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم، سال هفتم، شماره سوم، پاییز 1396، ص 213- 189 
D

O
I: 

10
.21

85
9/

pr
iw

-0
70

30
8



190

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
96

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

هفت
ال 

س

1- بيان مسئله
تحوالت داخلی در مصر و شکل گیری جریان بیداری اسالمی و جنبش مخالف فراگیر در 
مقابل رژیم مبارک در سال 2011 که بعد از تحوالت تونس و فرار بن علی رئیس جمهور 
این کشور آغاز شد و به کناره گیری مبارک از قدرت منجر شد، نشان گر آغاز مرحله جدیدی 
در حیات سیاسی مصر است که ساختار و فضای سیاسی داخلی و جهت گیری های سیاست 
خارجی آن کشور را با دگرگونی هایی روبه رو ساخت؛ اما با توجه به جایگاه مهم مصر در 
جهان عرب و منطقه غرب آسیا، تحوالت سیاسی مصر نه تنها در ابعاد داخلی و منطقه ای، بلکه 
در ابعاد بین المللی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و با منافع و سیاست های قدرت های 
بزرگ فرا منطقه ای، به خصوص آمریکا ارتباط تنگاتنگی دارد. مصر که در بیشتر زمان دوره 
جنگ سرد، به رهبری جمال عبدالناصر، خود را در جرگه متحدان اتحاد جماهیر شوروی 
از  رویگردانی  با  به تدریج  سادات،  انور  حاکمیت  زمان  از  می کرد،  تعریف  شرق  بلوک  و 
شوروی، به طرف غرب و آمریکا متمایل شد. پیمان کمپ دیوید و به رسمیت شناختن رژیم 
صهیونیستی، نقطه عطف مهمی در تغییر سیاست خارجی و جایگاه منطقه ای و بین المللی مصر 
بود و این کشور را به متحدی کلیدی برای آمریکا و کشوری ثبات آفرین و امنیت ساز برای 

رژیم صهیونیستی، تبدیل کرد.
آمریکا داشت و  مبارک جایگاه مهمی در سیاست خاورمیانه ای  مصر در دوره حسنی 
باسیاست ها و رفتارهای منطقه ای خود، در راستای منافع و اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در منطقه حرکت می کرد. روابطی متعادل و باثبات با رژیم صهیونیستی، رویارویی با گروه های 
ایران،  مانند جمهوری اسالمی  بازیگران ضد غربی  با  تقابل  لبنانی و  و  فلسطینی  مقاومت 

ازجمله رفتارهای مصر بود که آن را به بازیگری مهم برای آمریکا مبدل ساخت.
اما در این میان، تحوالت بیداری اسالمی در مصر در سال 2011 میالدی و قیام عمومی 
مردم برای کنار گذاشتن مبارک از رأس هرم قدرت سیاسی، نظم منطقه ای را در ابعاد مختلف 
بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای را متأثر ساخت. این حرکت،  تغییر داده و سیاست های 
به عنوان یک تحول غیرمنتظره در سیاست خاورمیانه ای آمریکا، باعث ایجاد چالش و ابهام 
جدی در سیاست های این کشور در منطقه تبدیل شد و دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر 
آمریکایی را برای مدیریت و کنترل بحران به تکاپو انداخت. دغدغه اصلی در این پژوهش 
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این است که راهبردهای ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری اسالمی مردم مصر را شناسایی 
نموده و ابعاد و مؤلفه های آن را تبیین نماییم.

2- بيداری اسالمی و عوامل زمينه ساز تحوالت منطقه عربی
منطقه عربی، از یک سو بر یک بستر مشترک دینی استوار است و »آشتی نظام سیاسی با دین« 
یک مطالبه فراگیر است؛ از سوی دیگر، در مجموعه کشورهای موردمطالعه، رژیم های سنتی 
فرد یا خانواده محور استقرار داشته اند و در برابر تحوالت محیط داخلی، پیرامونی و بین المللی 
منطقه عربی،  در  ما  موردبحث  برنمی تافتند. کشورهای  را  »تغییرات«  و  مقاومت می کردند 
هویت فرهنگی منطقه و مردم خود را نادیده گرفته و در سیستمی که بافرهنگ بومی آن ها 
هیچ سنخیتی ندارد، هضم شده بودند. غرب در این کشورها جایگزین فرهنگ بومی شده بود 
و درنهایت این موضوع وضعیت درونی این کشورها را با تعارض شدید مواجه کرد به گونه ای 
که دنباله روی از غرب به توسعه این کشورها کمک نکرد و حذف عنصر فرهنگ بومی از 

مناسبات سیاسی به حذف این عنصر در مناسبات اجتماعی منجر نگردید. )قوام،1384: 84(
از جنبه ساختاری می توان گفت که »وابستگی«، »دیکتاتوری« و »وانهادن فرهنگ بومی« 
این  انقالب های  بوده اند و عامل ساختاری  از حکومت ها  سه عامل اصلی جداکننده مردم 
منطقه را تشکیل داده اند. )ساعي،1386: 140( »در این میان بحران مشروعیت، در ناپایداری 
سیاسی در کشورهای منطقه عربی نقش مهمی داشته است زیرا ثبات سیاسی رابطه مستقیمی با 
مشروعیت نهادهای سیاسی و رهبران سیاسی دارد. افزایش نابرابری، فساد سیاسی و اقتصادی، 
اسباب کاهش مشروعیت رژیم های حاکم را  به خارج همگی  ازخودبیگانگی و وابستگی 

)Hossein,1989: 19( .»فراهم کرده است
این تحوالت درعین حال بر »عامل روان شناختی« هم تکیه دارد؛ یعنی تا آنجا که به »نیروهای 
خلق کننده انقالب« برمی گردد، شهروندان کشورهای منطقه عربی احساس می کردند توانایی 
بازتعریف یک زندگی موفق تر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دارند و در فضای بین المللی 
هم برای یک »نقش آفرینی متمایز« شرایط را تا حد زیادی آماده می دیدند. عامل روان شناختی 
در این انقالب ها در چارچوب احساس جدا افتادگی شهروند از خود و جدا افتادگی شهروند 

از جهان خود بروز و ظهور پیدا کرد. )رسولی ثانی آبادی، 1392: 237(
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درعین حال این مسئله از سوی رژیم های حاکم بر این منطقه موردپذیرش قرار نگرفتند. 
این موضوع عمدتاً به آنجا برمی گشت که بر اساس الگوی دولت- ملت، دولت ها باید کمک 
می کردند تا فرهنگ های بومی و خواسته های ملی با »درک و تفسیر غالب از جهان و انسان« 
منطبق شوند، اما دولت ها سعی دارند تا در مرحله گذار و حرکت به سمت توسعه سیاسی به 
بحران هویت ایجادشده فائق آیند )پای،1370: 45( به این معنی که ایدئولوژی های دولتی در 
پی ساختن یک انسان ایدئال در چارچوب مبنایی خود، برای تعریف هویت فردی، جمعی و 

حتی ملی می باشند. )بنارد،1384: 115(.
در کشور مصر، رهبران سیاسی که پایه های مشروعیت قوي نداشتند، همواره ناتوان و 
عاجز از ایجاد نظم عمومي و باثبات بودند و عالوه بر آن اقدامات خودسرانه و غیر مؤثر آن ها 
و ناتوانی شان در اتخاذ سیاست های سودمند موجب تضعیف مشروعیت آن ها شد و تنها راه 
باقی مانده استفاده از زور و سرکوب و فشار بود، به گونه ای که در دهه های اخیر رهبران مصر 
غالباً با استفاده از افزایش سرکوب مخالفان که از آزادی بیان و مشارکت جمعی مدنی محروم 

بودند، خود را بر سر قدرت نگه داشتند. )صدیق و موالیی، 1396: 133(

3- چهارچوب نظری
را  این پرسش  بیداری اسالمی مردم مصر،  آمریکا در جریان  ایاالت متحده  راهبرد  بررسی 
و  داده  پاسخ  پژوهش  سؤال   به  می توان  نظری  چارچوب  کدام  قالب  در  که  می نهد  پیش 
راهبرد را کشف نمود. هرکدام از نظریه های موجود پیرامون راهبرد آمریکا در قبال بیداری 
اسالمی و همچنین نظریه های راجع به دالیل جنبش های انقالبی و خیزش های مردمی در 
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا با عنوان بیداری اسالمی، به تنهایی همه ابعاد راجع به راهبرد 
آمریکا در قبال بیداری اسالمی مصر را موردتوجه قرار نمی دهند. به عبارت دیگر برای درک 
نیازمند توجه  به  بیداری اسالمی مصر  قبال  ایاالت متحده آمریکا در  ابعاد گوناگون راهبرد 
و  انجام شده  میدانی  و  نظری  مطالعات  به  توجه  با  بنابراین  متفاوتی هستیم؛  نظریه های  به 
این  در  قرارگرفته و همچنین محیط شناسی صورت گرفته  موردبررسی  نظری  دیدگاه های 
پژوهش، برای یافتن پاسخی قابل تأیید به سؤال های طرح شده، از مجموعه نظریات واقع گرایی 
نوکالسیک، سازه انگاری، لیبرالیسم، نظریه انتقادی )مکتب فرانکفورت(، نظریه انقالب دینی و 
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بیداری اسالمی در جهان عرب، نظریه پرخاشگری ناشی از محرومیت، نظریه جامعه توده وار، 
نظریه ساقه های زیرزمینی و نظریه رهایی از ترس استفاده شده است.

در این پژوهش از رهگذر نظریه های طرح شده، ابعاد، مؤلفه ها و شاخصه هایی انتخاب 
این نظریه ها،  انتخاب  با  تأثیر آن ها است.  بیداری اسالمی در مصر، تحت  آینده  شدند که 
متغیرها و عوامل مشخص شد. در این چارچوب نظری، با توجه به نظریه های ذکرشده، ابعاد 
و مؤلفه های راهبرد آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم مصر در قالب ماتریسی استخراج 
گردید و در ادامه کار جهت تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل، در اختیار گروه نخبه، برای نمره 

دهی قرار گرفت.
بر اساس این نظریه ها، ابعاد مؤثر در راهبرد آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم مصر، در 
شش بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، نظامی - امنیتی، علمی - فناوری و برون 

ساختاری قابل تقسیم بندی است.

4- راهبرد كالن آمريكا در قبال بيداری اسالمی
استراتژی یا راهبرد، از یک سو بازتاب الزامات برخاسته از ماهیت بنیان های سیاسی، اقتصادی، 
تکنولوژیک و اجتماعی و از سوی دیگر، بازتاب بن مایه های فرهنگی است؛ بنابراین؛ راهبرد 
خصلتی بلندمدت دارد که به ضرورت، فراتر از خواست های صاحبان قدرت در یک دوره 
زمانی، مشخص و معین می شود. استراتژی خاورمیانه ای آمریکا کاماًل مشخص و قوام یافته 
است. این بدان معناست که جدا از اینکه چه حزبی در رأس قدرت و چه فردی رئیس جمهور 
این کشور باشد، تصویر کالن از پیش تعیین شده است. تصمیم گیرندگان و صاحبان قدرت 
در حیطه های مختلف سیاست خارجی قادر به دگرگون ساختن ذات این استراتژی و راهبرد 

نیستند؛ بلکه تنها ظرفیت و توان حیات بخشیدن به اولویت ها رادارند. )دهشیار، 1393: 2(
از منظر تصمیم سازان ایاالت متحده، تروریسم ضدآمریکایی دارای دو منشأ مشخص است: 
گروه های تروریستی که به صورت پراکنده در منطقه وجود دارند و دولت هایی که از گروه های 
تروریستی حمایت می کنند. این دو دارای چند وجه مشترک اند. اوالً اینکه هر دو با آمریکا 
دارای تضادهای ارزشی و منفعتی هستند. ثانیاً هر دو به ایدئولوژی های افراطی معتقدند. ثالثًا 
به لزوم هماهنگی با یکدیگر برای مقابله با آمریکا باور دارند. رابعاً از ابزارهای مشترک برای 
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ضربه زدن به منافع آمریکا استفاده می کنند. )Parachin, 2003: 2( بر این اساس آمریکا هدف 
خود را پاک سازی منطقه از سالح های هسته ای ذکر می کند که البته رژیم صهیونیستی از این 

قاعده کلی مستثنا تلقی می شود. )طباطبایی و سیفی، 1391: 155(
می توانند  مشترک،  زمینه های  به واسطه  که  خاورمیانه  در  آمریکا  عمده  دغدغه  دو  این 
و  نرم افزاری  دارای وجوه مختلف  طبیعتاً  تلقی شوند،  تهدید واحد  به عنوان یک  مشخصاً 
سخت افزاری هستند. درنهایت می توان گفت که آمریکا در منطقه خاورمیانه دارای سه منافع 

استراتژیک و دو منافع اخالقی است:
منافع استراتژيک: 1- در دست نگه داشتن جریان انتقال نفت و گاز این منطقه به جهان 2- 
به حداقل رساندن خطر به اصطالح تروریسم ضدآمریکایی 3- ممانعت از گسترش سالح های 

کشتارجمعی.
منافع اخالقی: 1- ارتقاء حقوق بشر و حکومت های مردمی 2- کمک به حصول اطمینان 

از بقای رژیم های وابسته.
منافع استراتژیک آمریکا هیچ گاه تغییر نکرده است هرچند منافع کوتاه مدت آن بنا به زمان 
دگرگون شده است. همچنین منافع اخالقی این کشور در یک تعامل با منافع استراتژیک قرار 
دارد به همین دلیل است که آمریکا نسبت به برخی از رژیم های خودکامه در گوشه و کنار 
جهان سکوت اختیار کرده است. همچنین پایه های اخالقی تعهد آمریکا به دو دلیل سست 
شده است. اول اینکه دیگر چندان از جانب قدرت های دیگر منطقه مورد تهدید نیست و 
دوم به دلیل اقدامات خود رژیم صهیونیستی در کرانه غربی رود اردن و سرکوب حقوق 
فلسطینی ها که به شدت باارزش های اصلی ایاالت متحده آمریکا در تعارض است. )سلیمانی 

پورلک: 1386: 29-24(
درمجموع می توان چهار الگوی کلی آمریکا برای مدیریت بیداری اسالمی را به شرح زیر 

بیان نمود:
)1( مداخله نظامي

آمریکا در قبال تحوالت لیبي ترجیح داد از توان نظامي ائتالفي ناتو براي سرنگوني رژیم 
قذافي و کمک به انقالبیون استفاده نماید هرچند در این رابطه با مشکالتي نیز مواجه بود ولي 
باسیاست اعالمي جلوگیري از فاجعه انساني و حمایت از غیرنظامیان توانست در شوراي امنیت 
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مجوز مداخله گرفته و طي چند ماه با کمک متحدان ناتو حکومت لیبي را سرنگون ساخته و 
)Hunter, 2011: 126( .از این طریق احتماالً بتواند در آینده سیاسي این کشور اثرگذار باشد

)2( تالش برای حفظ وضع موجود
در مواردي نیز آمریکا تالش کرد برخالف ارزش های اعالمي خود در کنار حکام مستبد 
منطقه ای ایستاده و مانع تحقق انقالب های مردمی  گردد. نمونه بارز این مسئله در بحرین و 
اردن اتفاق افتاده است. آمریکا به شکل متضادي درحالی که سخن از حق تعیین سرنوشت به 
میان میاورد نظاره گر سرکوب مشترک مردم بحرین توسط حاکمان بحرین و عربستان است و 

)Diwan, 2011: 56( .هیچ اقدامي در جهت خواست مردم انجام نمی دهد
)3( انتقال قدرت مديريت شده

آمریکا به طور مشخص در یمن با تغییر حاکم موردحمایت خود یعني علي عبداهلل صالح 
و جانشیني معاون وي به ریاست حکومت به مدت دو سال، تالش کرد اوضاع را در یمن 

مدیریت نموده و مردم را کنترل کند.
)4( مديريت بحران و مهار

ایاالت متحده در کشورهایي که نتوانست مقابل انقالب های مردمي بایستد، تالش می کند با 
تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات مردمي گزینه های متمایل به خود را سرکار بیاورد. به عنوان مثال 
تحوالت مصر با توجه به سرعت خود و نیز جریان قدرتمند مردمي به سمتي رفت که آمریکا 
نتوانست از حاکم این کشور حمایت نماید و درنهایت مردم حکومت مبارک را ساقط نمودند 
و منافع بسیار آمریکا در این کشور به خطر افتاد. بااین وجود آمریکا تالش کرد به شیوه های 
از  اثر گذارد. یکي  انقالب  نتیجه  بر  به خود،  متمایل  نظامیان و نخبگان  از طریق  مختلف 
شیوه های عمل آمریکا در این راستا ورود افراد وابسته و به قدرت رساندن دمکراتیک آن ها 
می باشد. درنهایت آمریکا با اتخاذ سیاست رئالیستی و حمایت از کودتای نظامیان حاکمان 
تأثیرگذار منطقه را  به عنوان کشور  از طریق آن ها صحنه مصر  تا  قانونی مصر را سرنگون 
مدیریت نماید. نکته مهم در این راستا آن است که آمریکا برای حکومت موقت مصر شروطی 
را تعیین نموده است که در رأس آن پایبندی به پیمان کمپ دیوید، مبارزه با افراط گرایی و 

)Hunter, 2011: 132( .انجام اصالحات در این کشور است
آمریکا براي مدیریت شرایط انقالبي شیوه های متفاوتي را اعمال نموده است و مسلمًا 
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منافع حیاتي و بسیار مهمي که آمریکا در منطقه تعریف نموده است بیانگر آن است که این 
کشور تمام تالش خود براي مدیریت تحوالت را انجام خواهد داد.
ابعاد و مؤلفه های راهبرد آمريکا در قبال بیداری اسالمی  3-1

انقالب های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و قیام مردم این کشورها علیه بحران هویتي 
آثار  بر  آنان، عالوه  فرا منطقه ای علیه اسالم خواهي  از جانب حکام و کشورهاي  تحمیلي 
منطقه ای  فرا  و  منطقه اي  بازیگران  از  بسیاري  داخلي کشورها،  در حوزه سیاست  مختلف 
را تحت تأثیر قرار داده است. یکي از مهم ترین بازیگران فرا منطقه اي که از این روندها اثر 

پذیرفته، ایاالت متحده است.
بنا بر توضیحات بخش قبل پیرامون راهبرد ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه در قبال 
بیداری اسالمی، باید ابعاد و مؤلفه های  گوناگون این راهبرد تبیین گردد. با انجام مصاحبه 
عمیق و توزیع پرسشنامه در میان تعدادی از نخبگان و صاحب نظران، مؤلفه های راهبرد کالن 
آمریکا در منطقه خاورمیانه، در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و نظامی 

به صورت زیر استخراج گردید.
1-3-1 بعد سیاسی

پرسشنامه  اساس  بر  بعد سیاسی  در  اسالمی  بیداری  قبال  در  آمریکا  راهبرد  مؤلفه های 
تحقیق، به صورت زیر استخراج گردیده است.

)1( تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و پیشبرد روند سازش
)2( مبارزه با تروریسم

 )3( انجام اصالحات سیاسي در کشورهای خاورمیانه
)4( حفظ ثبات در منطقه خاورمیانه

)5( جلوگیری از شکل گیری هژمون منطقه ای مخالف غرب
)6( حمایت از متحدان و شرکای منطقه ای

 )7( ممانعت از ایجاد هرگونه همگرایی منطقه ای برای دشمنی با آمریکا در خاورمیانه
)8( تالش برای مهار و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسالمی ایران در خاورمیانه

)9( پیگیری و پرونده سازی برای طرح خاورمیانه بزرگ مدنظر آمریکا
)10( ممانعت از قدرت گرفتن روسیه و چین در خاورمیانه
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)11( تحمیل اراده سیاسی بر کشورهای مرتجع عرب منطقه برای اجرای سیاست های 
استعماری و خاورمیانه ای آمریکا

)12( کمک به گسترش تروریسم ضدآمریکایی
)13( تشویق برخی کشورهای منطقه برای افزایش سالح های کشتارجمعی

مدل شماره )1(: بعد سياسی راهبرد اياالت متحده آمريكا در قبال بيداری اسالمی منطقه غرب آسيا

منبع: نگارنده

2-3-1 بعد اقتصادی
مؤلفه های راهبرد آمریکا در قبال بیداری اسالمی در بعد اقتصادی بر اساس پرسشنامه 

تحقیق، به صورت زیر استخراج گردیده است.
)1( تسلط بر منابع نفتی و حفظ جریان آزاد انرژی از منطقه

 )2( ایجاد بازار آزاد در غرب آسیا
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 )3( انجام اصالحات اقتصادی در کشورهای غرب آسیا.
)4( تسلط بر سایر منابع موجود در منطقه.

)5( تحکیم روابط استعماری آمریکا با کشورهای منطقه.

مدل شماره )2(: بعد اقتصادی راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی منطقه غرب آسيا

منبع: نگارنده

3-3-1 بعد نظامی- امنیتی
مؤلفه های راهبرد آمریکا در قبال بیداری اسالمی در بعد نظامی - امنیتی بر اساس پرسشنامه 

تحقیق، به صورت زیر استخراج گردیده است.
)1( ایجاد پایگاه هاي نظامي.

)2( تالش برای ایجاد آشوب و جنگ و درگیری در بین کشورهای مسلمان در خاورمیانه 
به منظور توجیهی برای حضور دائمی در منطقه.

)3( ایجاد ارتش نوین در کشورهاي منطقه به سبک غربي مثل عراق و افغانستان.
)4( استفاده از نیروهاي پاسدار صلح جهت توسعه فعالیت هاي جاسوسي.
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)5( تهدید محور مقاومت در منطقه و به خصوص جمهوری اسالمی ایران.
)6( مبارزه با حرکت های مردمي منطقه.

)7( حمایت عملی از گروه های تروریستی مثل داعش و ...

مدل شماره )3(: بعد نظامی - امنيتی راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی منطقه غرب آسيا

منبع: نگارنده

4-3-1 بعد فرهنگی- اجتماعی
مؤلفه های راهبرد آمریکا در قبال بیداری اسالمی در بعد فرهنگی - اجتماعی بر اساس 

پرسشنامه تحقیق، به صورت زیر استخراج گردیده است.
)1( تهي کردن مردم منطقه از فرهنگ و تمدن هزارساله خود

)2( ترمیم چهره آمریکا در نزد جوانان مسلمان خاورمیانه
)3( جایگزیني حس مذهبي با نژادپرستی و رفاه طلبی و مصرف گرایی

)4( گسترش فحشا و منکرات در کشورهای اسالمي
)5( ایجاد روحیه عیاشي به جای عدالت خواهی



200

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
96

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

هفت
ال 

س

مدل شماره )4(: بعد فرهنگی - اجتماعی راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی منطقه غرب آسيا

منبع: نگارنده

5- اهميت مصر در استراتژی خاورميانه ای آمريكا
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مکمل ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آمریکا 
می باشد. نکته مهم این که این مکمل استراتژیک، حداقل تا چند دهه آینده غیرقابل جایگزین 
بوده و ازاین رو کشور مصر به همراه عربستان پس از رژیم صهیونیستی، بزرگ ترین متحد 
استراتژیک آمریکا در منطقه هستند. بیشترین کمک های نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکا 
از سال 1981، یعنی از زمان ترور انور سادات تاکنون یعنی طی 30 سال گذشته به کشور 
مصر )به خاطر امضاء قرارداد کمپ دیوید( بوده است. این کمک ها تقریباً معادل 3 میلیارد 
دالر کمک بالعوض ساالنه بوده که حدود 2 میلیارد دالر آن به ارتش مصر واگذار می شد. 

)گوهری مقدم، 1386: 152(
اما فهم اهمیت مصر و تحوالت این کشور برای ایاالت متحده را بدون در نظر گرفتن 
نظم موجود خاورمیانه نمی توان فهمید. مصر در حقیقت پایه مهم جناح سازشگر و نقش 
کنترل گر جنبش های مقاومت در حوزه مدیترانه را بر عهده دارد. این نقش با توجه به اهمیت 
گذرگاه رفح در مرز با فلسطین اشغالی )نوار غزه، با مدیریت حماس(، در گسترش یا کنترل 
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گرایش های تحول خواه و مقاومت در منطقه مؤثر است. بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه 
تحقیق، مهم ترین شاخصه های اهمیت مصر در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا عبارت اند از:

1- پیشگامی در پذیرش موجودیت رژیم صهیونیستی و تالش برای تسری این رویه به 
دیگر کشورها.

2- تقویت مالی و لجستیکی از جناح سازش کار در فلسطین.
3- کمک اطالعاتی و امنیتی به ایاالت متحده و غرب در جلوگیری از تهدیدات احتمالی 

علیه منافع حیاتی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا.
4- شکل دهی محور سازش )مصر-اردن- عربستان( در مقابل محور مقاومت )ایران-

سوریه- حزب اهلل - حماس(.
5- کنترل جنبش مقاومت و همکاری با رژیم صهیونیستی در نابودی آن ها با بستن گذرگاه رفح.

6- تالش برای تحمیل صلح اجباری )رژیم صهیونیستی، فتح و حماس(.
7- حمایت مصر از گروه های معارض سنی در عراق برای بی ثبات سازی دولت شیعی عراق.
8- ایجاد و گسترش گفتمان ایران هراسی و شیعه هراسی با همکاری ملک عبداهلل اردن 

در بحث هالل شیعی.
مدل شماره )5(: اهميت مصر در استراتژی خاورميانه ای آمريكا

منبع: نگارنده
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با توجه به موارد فوق هرگونه تغییر ساختارهای سیاسی-امنیتی مصر منجر به فروپاشی 
نظم منطقه ای و ضرورت بازسازی آن از سوی آمریکا خواهد شد. طبیعی است که در چنین 
روندی ایاالت متحده در ابتدا از هرگونه تغییر ساختاری حمایت نکرده و برای اجتناب از 
تناقض دفاع از مبارک با شعارهای اعالمی لیبرالی خود، نوعی اعالم حمایت از تغییر سیاسی 
و در عمل، سیاست انحراف تحوالت اجتماعی مصر و تبدیل آن به یک تغییر فرمالیستی را 

در پیش گیرد.

6- ابعاد و مؤلفه های راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر
برابر نظر گروه نخبه و مصاحبه با اساتید، راهبرد کالن آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم 
مصر، مدیریت بحران به وجود آمده در جریان بیداری اسالمی مردم مصر با سیطره و مصادره 
این انقالب به نفع خود و همچنین رژیم صهیونیستی و اسالمیزه کردن منازعات می باشد. 
به گونه ای که طرفین منازعه مسلمانان و مورد منازعه نیز اسالم تلقی شود و نام آمریکا در 

هیچ جا به عنوان طرف منازعه یا مورد منازعه تلقی نشود.

راهبرد كلی آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر

منبع: نگارنده
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با استفاده ازنظر کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و دیپلمات های وزارت امور خارجه و 
مطالعات نظری و میدانی محقق ابعاد، مؤلفه ها و شاخصه های راهبرد آمریکا در قبال بیداری 

اسالمی مردم مصر به شرح زیر می باشد.
بعد سیاسی  7-1

ایاالت متحده آمریکا در بعد سیاسی در چهارچوب نظریه نورئالیسم در روابط  راهبرد 
و  ساختاری  درون  هدفمند  مدیریت  دنبال  به  آمریکا  یعنی  می باشد؛  قابل تحلیل  بین الملل 
برون ساختاری مصر برای حفظ امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی و پیشبرد روند سازش و 
جلوگیری از به قدرت رسیدن گروه های اسالم گرا و سلفی و کمک به گروه های سکوالر و 
ارتش مصر می باشد و برای رسیدن به این مقصود از ابزارهایی نظیر حقوق بشر و دموکراسی 

استفاده می نماید.
مؤلفه ها و شاخصه های بعد سیاسی به شکل زیر استخراج گردیده است:

مؤلفه  مدیریت درون ساختاری مصر:
1- مدیریت گروه اخوان المسلمین.

2-  حمایت از سکوالرها، حمایت از ارتش مصر.
3-  سرکوب و اخراج احزاب سیاسی.

4-  افزایش درگیری های داخلی در واحد دولت- ملت.
مؤلفه مدیریت هدفمند برون ساختاری مصر:

1- توانمندسازی بازیگران غیردولتی
2- تنظیم مناسبات مصر با رژیم صهیونیستی

3- اقدامات السیسي علیه ملت فلسطین و آب انداختن به تونل های میان رفح و غزه.
مؤلفه طرح مباحث حقوق بشری:

1-  انتقاد از سیاست های دولت السیسي در مسائل حقوق بشری.
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مدل شماره )5(: بعد سياسی راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر

منبع: نگارنده

بعد اقتصادی  7-2
وابستگی اقتصادی مصر به آمریکا و نفوذ در اقتصاد داخلی از طریق انجام کمک های 
سالیانه به دولت مصر و مدیریت روابط اقتصادی این کشور با اروپا، روسیه و چین، مهم ترین 
راهبرد این کشور در بعد اقتصادی می باشد. مؤلفه ها و شاخصه های این راهبرد به صورت زیر 

می باشد.
مؤلفه وابستگی اقتصادی:

1- وابستگی به گاز رژیم صهیونیستي.
2- کشف میدان گازی ظهر.

3- کاهش تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی از آمریکا.
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4- وابستگی اقتصادی به آمریکا.
مؤلفه ممانعت از شکوفایی ظرفیت های اقتصاد داخلی:

1- سوءاستفاده از نابرابری اقتصادی سراسر کشور.
2- سوءاستفاده از نابرابری منطقه ای )توسعه نیافتگی مناطق شرقی و جنوبي(.

با  اقتصادی  از گسترش روابط  پنبه و منسوجات، ممانعت  بیکاری، صادرات  3- رشد 
روسیه.

4- ممانعت از توسعه مناسبات اقتصادی با چین، حمایت از توسعه مناسبات با اروپا.
مدل شماره )6(: بعد اقتصادی راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر.

منبع: نگارنده

بعد فرهنگی - اجتماعی  7-3
راهبرد آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم مصر در بعد فرهنگی - اجتماعی، بر اساس 
نظریه لیبرالیسم تنظیم شده است. به گونه ای که از طریق کنترل صحنه اجتماعی مصر و هدایت 
لیبرالیسم به جای اسالم خواهی مردم؛ به عنوان اصلی ترین مؤلفه فرهنگی  هدفمند مخالفان، 



206

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
96

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

هفت
ال 

س

مردم مصر جاافتاده و به اصلی ترین خواسته توده های مردم تبدیل شود. این راهبرد دارای 
مؤلفه ها و شاخصه های زیر می باشد.
مؤلفه هدایت هدفمند مخالفان:

1- دیپلماسی عمومی آمریکا در مصر.
2- ممانعت از افزایش شمار گردشگران روسیه به مصر.

مؤلفه کنترل صحنه اجتماعی مصر:
1- دامن زدن به تعارضات قومی.

2- افزایش تعارضات مذهبی.
3- برنامه ریزی برای جمعیت جوان و بیکار و مرتبط به جریان اطالعات بین المللی.

4- رشد آزادی خواهی در جهت لیبرالیزه کردن جامعه.
مدل شماره )7(: بعد فرهنگی - اجتماعی راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر

منبع: نگارنده

بعد نظامی - امنیتی  7-4
راهبرد ایاالت متحده آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم مصر در بعد نظامی - امنیتی 

دارای مؤلفه ها و شاخصه های زیر می باشد.
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مؤلفه وابستگی نظامی:
1- وابستگی کامل ارتش مصر به آمریکا، کمک های سالیانه آمریکا به ارتش مصر.

2- تأمین قطعات مانورهای مشترک.
مؤلفه ایجاد بحران های ساختگی در مصر:

مرزهای  ناامن شدن  و  دیگر مصر  به شهرهای  سینا و سرایت  ناامنی در صحرای   -1
مشترک آن با سرزمین های اشغالی.

2- عدم انشقاق در تصمیم گیری بین رهبران سیاسی و نظامی.
مدل شماره )8(: بعد نظامی - امنيتی راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر

منبع: نگارنده

بعد علمی - فناوری  7-5
راهبرد آمریکا در بعد علمی - فناوری در قبال بیداری اسالمی مردم مصر مبتنی بر کنترل 
و تسلط بر فضای مجازی و سرمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی و دسترسی سریع به 
جریان اطالعات می باشد تا از طریق بتواند با تزریق جریان یک طرفه اطالعات، اذهان و افکار 
ملت مصر و به خصوص جوانان را تصرف نموده و از پرداختن به مسائل علمی و فناوری و 
گسترش دانش بومی جلوگیری نماید. این راهبرد دارای مؤلفه ها و شاخصه های زیر می باشد.
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مؤلفه کنترل و تسلط بر فضای مجازی:
1- افزایش ضریب نفوذ اینترنت.

2- سرمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی.
3- دسترسی سریع به جریان آزاد اطالعات.

مدل شماره )9(: بعد علمی - فناوری راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر

منبع: نگارنده

بعد برون ساختاری  7-6
راهبرد ایاالت متحده آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم مصر در بعد برون ساختاری 

دارای مؤلفه ها و شاخصه های زیر می باشد.
مؤلفه مدیریت بازیگران منطقه ای و بین المللی:

1- ممانعت از بیداري اسالمي و موفقیت انقالب های مردمی در کشورهای عربی منطقه.
2- مدیریت تأثیرگذاری بازیگران منطقه ای و بین المللی.

3- رقابت آمریکا و روسیه بر سر مصر.
4- نزدیکی با دولت های عربی به خصوص عربستان.

5- هماهنگی با مواضع دولت السیسی درباره اخوان المسلمین.
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6- ایجاد اختالف میان حماس و دولت السیسي.
7- فشار بر عربستان جهت خرید تسلیحات مصر.

مؤلفه سوءاستفاده از ابزارهای در اختیار خود:
1- استفاده از نقش نهادهای حقوق بشری.

2- استفاده از موقعیت عصر ارتباطات و شبکه ای شدن جهان.
مدل شماره )10(: بعد برون ساختاری راهبرد آمريكا در قبال بيداری اسالمی مصر

منبع: نگارنده

بر اساس این راهبرد، ایالت متحده آمریکا درصحنه انقالب مصر، مهار، مدیریت و مصادره 
جنبش مردمی و بیداری اسالمی در این کشور را در پیش گرفته است. آمریکا با توجه به 
جمعیت، قدرت نرم مصر در جهان عرب، دانشگاه االزهر و وضعیت ژئوپولتیک این کشور، 
این بازیگر اساسی جهان عرب را عامل اساسی و اصلی در تحوالت احتمالی آینده جهان 
عرب می داند که می تواند ثبات منطقه را بر هم زده و در درازمدت استراتژی حفظ وضع 

موجود آمریکا در منطقه را مختل نماید.
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نتيجه گيری
در این تحقیق، محقق به دنبال تبیین راهبرد ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری اسالمی 
مردم مصر با استفاده از روش تحقیق آمیخته)mix method( و باهدف پاسخ به سؤال اصلی 
که راهبرد ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری اسالمی مردم مصر چیست؟ به رشته تحریر 

درآمده است.
بنابراین در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق که راهبرد ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری 

اسالمی مردم مصر چیست؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که:
راهبرد کالن آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم مصر مبتني بر نظریه واقع گرایی در سیاست 
خارجی بوده و تحوالت مصر را از منظر نظریه لیبرالیستی روابط بین الملل تحلیل می نمایند. 
ازاین رو، آمریکا تمام تالش خود را صرف ممانعت از به قدرت رسیدن عناصر و جریان های 
اسالم گرای مخالف سیاست و منافع غرب در کشور مصر در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی - اجتماعی، علمی - فناوری، نظامی - امنیتی و برون ساختاری به کار گرفته است.
بر این اساس راهبرد ایاالت متحده آمریکا در ابعاد مختلف نیز موردتوجه قرار گرفت، نتایج 
حاصله در خصوص راهبرد سیاسی ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری اسالمی مردم مصر، 

حاکی از آن است که:
ایاالت متحده آمریکا به دنبال مدیریت هدفمند درون ساختاری و برون ساختاری مصر 
برای حفظ امنیت و ثبات رژیم صهیونیستی و پیشبرد روند سازش و جلوگیری از به قدرت 
رسیدن گروه های اسالم گرا و سلفی و کمک به گروه های سکوالر و ارتش مصر می باشد و 
برای رسیدن به این مقصود از ابزارهایی نظیر حقوق بشر و دموکراسی استفاده می نماید. در 
این راهبرد، ضمن مدیریت بحران به وجود آمده در جریان بیداری اسالمی مردم مصر، آمریکا 
با سیطره و مصادره این انقالب به نفع خود و همچنین رژیم صهیونیستی، به دنبال اسالمیزه 
کردن منازعات می باشد به گونه ای که طرفین منازعه مسلمانان و مورد منازعه نیز اسالم تلقی 

شود و نام آمریکا در هیچ جا به عنوان طرف منازعه یا مورد منازعه تلقی نشود.
 نتایج حاصله در خصوص راهبرد فرهنگی - اجتماعی ایاالت متحده آمریکا در جریان 

بیداری اسالمی مردم مصر، حاکی از آن است که:
راهبرد آمریکا در قبال بیداری اسالمی مردم مصر در بعد فرهنگی - اجتماعی، بر اساس 
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نظریه لیبرالیسم تنظیم شده است. به گونه ای که از طریق کنترل صحنه اجتماعی مصر و هدایت 
لیبرالیسم به جای اسالم خواهی مردم؛ به عنوان اصلی ترین مؤلفه فرهنگی  هدفمند مخالفان، 

مردم مصر جاافتاده و به اصلی ترین خواسته توده های مردم تبدیل شود.
نتایج حاصله در خصوص راهبرد اقتصادی ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری اسالمی 

مردم مصر، حاکی از آن است که:
وابستگی اقتصادی مصر به آمریکا و نفوذ در اقتصاد داخلی از طریق انجام کمک های 
سالیانه به دولت مصر و مدیریت روابط اقتصادی این کشور با اروپا، روسیه و چین، مهم ترین 

راهبرد این کشور در بعد اقتصادی می باشد.
نتایج حاصله در خصوص راهبرد نظامی - امنیتی ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری 

اسالمی مردم مصر، حاکی از آن است که:
راهبرد ایاالت متحده آمریکا در بعد نظامی - امنیتی، نفوذ در ارتش مصر و وابستگی نظامی 

این کشور برای تأمین امنیت رژیم صهیونیستی می باشد.
نتایج حاصله در خصوص راهبرد علمی- فناوری ایاالت متحده آمریکا در جریان بیداری 

اسالمی مردم مصر، حاکی از آن است که:
راهبرد آمریکا در بعد علمی - فناوری در قبال بیداری اسالمی مردم مصر مبتنی بر کنترل 
و تسلط بر فضای مجازی و سرمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی و دسترسی سریع به 
جریان اطالعات می باشد تا از طریق بتواند با تزریق جریان یک طرفه اطالعات، اذهان و افکار 
ملت مصر و به خصوص جوانان را تصرف نموده و از پرداختن به مسائل علمی و فناوری و 

گسترش دانش بومی جلوگیری نماید.
مورد تحوالت  در  آمریکا  راهبرد  که  تحقیق می توان گفت  اصلی  در جمع بندی سؤال 
بیداری اسالمی مصر، مدیریت تحوالت می باشد. این راهبرد معطوف به مدیریت رسانه ای، 
گفتمانی و قاب بندی و مفصل بندی تحوالت است. ایاالت متحده تالش نمود تا به جای تأکید 
به عوامل اصلی ازجمله فساد رژیم وابسته به آمریکا و غرب و تداوم آن به مدت 3 تا 4 دهه، 
تحوالت مذکور را معجزۀ شبکه های اجتماعی و اینترنت جلوه دهد و یا اینکه تالش داشتند 
که بگویند همۀ این تظاهرات جنبۀ اقتصادی داشته و به آزادی مدنی، هویتی و یا دینی بها 

نمی دادند و بر طبق قاب بندی موردنظر خودشان با آن تحوالت برخورد می کردند.
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منابع
كتب

تحقیقات  و  مطالعات  فرهنگي  مؤسسه  تهران:  آسیا،  در  آمریکا  سیاست خارجي   )1382( دهشیار، حسین 
بین المللی ابرار معاصر تهران.

سلیمانی پورلک فاطمه )1389( قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات 
راهبردی.

لوئیس، بنارد )1380( برخورد فرهنگ ها، ترجمه بهمن دخت اویسی، تهران: نشر فرزان.
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