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چکیـده
تغییرات شریع و غیرقابلپیضبیوی در موطقى داورمیاهى و طمال افریقا مٌشٌم بى «بًار غربی» یاا
«بیراری اشالمی» چالضيای غظیمی را پیض روی شیاشتيای امریکا در موطقى قرار داده اشت .در
طٌل چورین ديى ،ایاالت متحره امریکا درغرد باٌد هاى اًاان را بارای دمٌهراشای امان شاا د،
درحالیهى در يمان مان بى دالیال امویات م ای و مواافع اقتػاادیاش ا رژیمياای شارهٌب ر و
غیردمٌهراتیک در موطقى حمایت میهارد اماری هاى موبار باى طاکلگیری مفًاٌم «اقتارارگرای
اشتراتژیک» در این موطقى طر .تػارض میان این دو اًتگیری شیاشی متضاد ماهی آطکارتر طار
هى ایاالت متحره شػی داطت بى دیزشيای غربی ا هى در این مقالى بىطٌر مظاذع دیزشياای
مردمی مػر و تٌهس مرهظر اشتا پاشخ دير .با تٌاى بى این امر پرشض این اشت هى هقض ایاالت
متحره بىغوٌان یک غامل دارای در اغتراضيای غربی در شاال  3122چ ٌهاى قابالتبیین اشات.
مقالى حاضر در راشتای پاشخ بى این پرشض در شى بذض شامانديی طره اشت :بذض هذصت ،باى
تحٌالت اشتراتژیک امریکا در موطقى داورمیاهى و بىویژه دشتٌرهار دمٌهراتیزاشیٌن در اًان غرب
پیض ا بًار غربی میپردا د و در بذض دوم ،پاشخ ایاالت متحره بى این طٌرشيا ماٌرد ار یاابی
قرار میگیرد و درهًایت هظان داده دٌاير طر هى غامل داارای هقاض تصاًیلهووره و يمصاٌ باا
قیاميای مردمی را درپیض گرفت و این امر یکی ا مًمترین دالیل مٌفقیت اوبضيای مردمای در
مػر و تٌهس بٌد.
 واژگان کلیدی:
داورمیاهى ،بًار غربی ،اشتراتژی ایاالت متحره امریکا ،اشالمگرایان
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هقدهه
جِان يصب یکی از ىِوجصیً و ييیقجصیً جدّالت رّد را در لّل اٌلالبُای ىّظوّم
ةَ ةِار يصةی از ظص گشراٌسه اظث .ایً ػّرشُا ،از ٌزعحیً ٌؼاٌَُای جلافای ييّىی ةصای
خکيصاٌووی دىّکصاجیو

در جِووان يووصب ةّدٌووس .اگص ووَ کؼووّرُای يصةووی در گشػووحَ ٌیووض

فصایٍسُای اٌلالةی را ججصةَ کصده ةّدٌس ،ةا ایًوجّد ،ةِار يصةی ٌزعحیًةار ةوّد کوَ ىّجوب
جغییصات اٌلالةی گصدیس کَ در ظمح ييّىی آغاز ػس و ىصدم را در ىصکض فصایٍس ظیاظی كوصار
داد .در ارزیوواةی جدووّالت اریووص ىٍملووَ در ظووال  ،2011ةعوویاری از جدهیوومگصان اظووحسالل
ىیکٍٍس کَ ایً ػّرشُا ٌحیجَ ی

اظحصاجژی ةَدكث لصاخیػسه ةا ُسف ةازظوازی ٌلؼوَ

ظیاظی جِان يصب ةّده اظث کَ ةَلّر کاىم ىٍمتق ةوا ىٍوافى ایواالت ىحدوسه اىصیکوا در
ىٍملَ راورىیاٌَ ةاػٍس .در ُيیً ىّرد ىارك جهً 1ةص ایً ةاور اظث کَ ریضشُای يصةوی
ٌحیجَ ٌِایی اكساىات اىصیکا در ىٍملَ راورىیاٌَ از ظال  2008ةَایًظّ ةَىٍوّر ةصکٍاری و
خشف رژیوُای دیکحاجّر جِان يصب از لصیق خيایث از جٍتغُای دىّکصاجی

ةّده اظوث.

در ُيیً راظحا لارق رىقان ،2اظحاد ىمانًات اظالىی داٌؼگاه آکعفّرد ٌیوض ىًحلوس اظوث
ةعیار ظادهنّخاٌَ اظث کَ ایً ايحصاضُا را ةوَ رّاظوحَُای ييوّىی ىوصدم ایوً کؼوّرُا
ارجتاط دُیو؛ ةهکَ ایً ایاالت ىحدسه ةّد کَ ةوص ػوصوا ایوً جدوّالت در راظوحای ةازظوازی
جِان يصب ُيگام ةا ىٍافى ىٍملَای اىصیکوا فؼوار آورد ) .(Selim, 2013ویهیوام اٌگوسال،3
جدهیمگص اىصیکایی ٌیض ةص ایً ةاور اظث کَ جغییوص رژیوو در جوٌّط ،ىؿوص ،نیتوی و یيوً ةوا
ُياٍُگی اىصیکا و در لّل فصایٍسی کَ وی از آن ةا يٍّان «جزصیب ظازٌسه» 4یواد ىیکٍوس،
ؾّرت گصفث .از دیسگاه وی ،ايحصافات يصةی آنگٌَّ کَ دظوحگاه ظیاظوث روارجی اىصیکوا
ظًی در جهّه دادن آن داػث ،رّدجّشٌ 5تّدٌس؛ ةهکَ ىؼاةَ اٌلالبُای رٌگیً اوکوصایً و
1. Mark Glenn
2. Tariq Ramadan
3. William Engdahl
4. Creative Destruction
5. Spontaneous
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گصجعحان در ظالُای  2003و ٌ ،2004يٌَّ دیگصی از جغییص رژیو ةَ رُتصی اىصیکا ةّدٌوس .از
ایً ٌوص ،راٌَ آزادی و ٌیض ظازىانُای غیص دونحی اىصیکایی در ىصکض ایً ػّرشُا كصار داػحٍس
و زىیٍة جغصافیایی لصح راورىیاٌَ ةضرگ را فصاُو کصدٌس کَ كصار ةوّد دىّکصاظوی و ةوازار آزاد
نیتصال را ةصای کؼّرُای اظالىی از افغاٌعحان جا ىوصاکغ ةوَ ارىغوان آورد .از ٌووص ویٌ ،وّيی
ُياٍُگی و ُيپّػاٌی کاىم ةیً کؼّرُایی کَ در ظال  2011در آٌِا اٌلالب رخ داد و ٌلؼوَ
اؾهی لصح راورىیاٌَ ةضرگ ةّش کَ ٌزعحیًةار پط از خيالت یوازده ظوپحاىتص  2001ايوالم
ػس ،وجّد دارد ) .(Engdahl, 2011در دیسگاه ىّظّم ةَ ٌوصیَ «جًوسیم اىصیکاظوحیضی» ٌیوض
ٌلاط ىؼحصکی ةا دیسگاهُای ةاال یافث ىیػّد .در ایً دیسگاه ،ةِار يصةی ٌَ ٌحیجَ جٍتغُای
دىّکصاظیرّاُاٌَ از پاییً و ٌَ ٌحیجَ ی

خصکث فساىصیکایی ةّد ،ةهکَ اىصیکا ةوصای جًوسیم

جصیان اىصیکاظحیضی ،جؿيیو ةَ كصةاٌی کصدن ىحدوسان ظوٍحی روّد گصفوث و ةوَ یو

جغییوص

كاةمىِار رفایث داد جا ازی ظّ از اجِام ُيکاری ةا دیکحاجّرُا جتصئَ ػٌّس و از ظّی دیگص ،ىاٌى
جتسیم اظالمگصایان ةَ ٌیصویُای رفحَ گصدٌس .از ایً ٌوص خحی ىياػات ارجغ ىؿص در ىلاةوم
ىًحصفان و رفایث ةَ ظلّط ىتارك ٌیض خاؾم ی

جّافق ةیً ارجغ و اىصیکوا ةوّد جوا آن را از

پؼحیتاٌی خکّىثُای دیکحاجّر جتصئَ کٍس (كسیص ٌؿصی.)1390 ،
ةص ایً اظاس ،پصظغ ىمصح در ىلانَ خافص ایً اظث کَ ٌلغ ياىم رارجی در فصایٍس
جغییص رژیوُای يصةی در لّل اٌلالبُای ىّظّم ةَ ةِار يصةوی گٌّوَ كاةومجتییً اظوث و
ةَيتارت دیگص ،ایاالت ىحدسه جا َ خسی ػّرشُای ىّظّم ةَ ةِار يصةی را جعِیم کوصد و
یا ةَيلب راٌس و در ٌِایث اىصیکا َ واکٍؼی در كتال ةِار يصةی ٌؼان داد و اظحصاجژی اؾهی
دٌتال ػسه در ىّرد ةِار يصةی َ ةّد؟ فصفیَ ٌّػحار خافص ایً اظوث کوَ «ياىوم روارجی
ٌلغ جعِیمکٍٍسه و ُيعّ ةا كیامُای ىصدىی را در پیغ گصفث و ایً اىص یکی از ىِوجصیً
دالیم ىّفلیث جٍتغُای ىصدىی در ىؿص و جٌّط ةّد» .در ةصرظی پصظغ اؾهی ،ىلانَ ةوَ
ظَ ةزوغ جلعویو ػوسه اظوث :ةزوغ ٌزعوث ،ةوَ رویکصدُوای ٌووصی ىزحهو در كتوال
ریضشُای يصةی ىیپصدازد .ةزغ دوم ،جدّالت اظحصاجژی

اىصیکا را در ىٍملَ راورىیاٌَ و

ةَویژه دظحّرکار دىّکصاجیضاظیّن در جِان يصب پویغ از ةِوار يصةوی ٌؼوان داده و ةزوغ
ظّم ،واکٍغ ایاالت ىحدسه را در ىّرد ایً ػّرشُا ىّرد ارزیاةی كصار ىیدُس.
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 .4چارچوب هفهوهی پژوهش
ىاُیث ػّرشُای ىّظّم ةَ ةِار يصةی راه را ةصای ةازةیٍی ادةیات و ٌوصیَُای ىصجتك
ةا جغییص رژیوُوای ظیاظوی و دىّکصاجیضاظویّن گؼوّده اظوث؛ ةوا وجوّد ایوًُ ،یچیو
پژوُغُایی کَ درةاره ةِار يصةی اٌجام ػسه اظث ،ةَدٌتال ایجاد ی

از

ٌوصیَ فصاگیوص درةواره

ایً اٌلالبُا ٌیعحٍس؛ ٌزعث ،ةَ ایً دنیم کَ ةا وجّد ػتاُثُای گٌّاگّن ىیوان انگُّوای
اكحسارگصایاٌَ دونثُای يوصب ،یوافحً یو

ٌوصیوَ جواىى در ىوّرد جغییوصات اریوص ىٍملوَ

راورىیاٌَ ةعیار دػّار اظثُ .يّاره ةَلّر ظٍحی در ادةیات ىصةوّط ةوَ دىّکصاجیضاظویّن و
جّفیح پسیسه اكحسارگصایی در ىٍملَ راورىیاٌَ ىحغیصُایی ىاٌٍس ىٍافى کؼوّرُای غصةوی در
جساوم جصیان ٌفث ،جساوم ؾهح ايصاب و اظصائیم ،اىٍیث اظصائیم ،خشف افصاطگصایی اظوالىی،
هصفیث دظحگاهُای اىٍیحی در ظصکّب جِسیسُای ةانلّه ،جاىًَ ىسٌی فوًی فاكوس كوسرت
ظازىاٌی و پایگاهُای ىصدىی ،ىدسودیثُای اىٍیحی و كاٌٌّی ایجاد ػوسه جّظوك دونوث ةوص
ىؼارکث ىسٌی ،لصاخی كّاٌیً خضةی و اٌحزاةاجی در راظحای جقيیً ثتات رژیو ،و گعوحصش
ػتکَُای خاىی و پیصو 1ازجيهَ ىحغیصُای ىؼحصك در جدهیم اكحسارگصایی يصةی در ىٍملوَ
راورىیاٌَ درٌوص گصفحَ ىیػسٌس ).(Pace, 2012
دوم ،ةَ ایً دنیم کَ در ىیان ؾاخبٌوصان پژوُغُای گشار ةَ دىّکصاظی درةاره ایً
اىص کَ آیا جدّالجی کَ در ظال  2011در ىٍملَ ىٍجص ةَ جغییوص رژیوُوای يصةوی ػوسٌس را

ىیجّان ةَيٍّان اٌلالب جّؾی کصد یا ریص ،ارحالفٌوص وجّد دارد .ةصای ىثال ،آؾ ةیوات
جغییصات جسیس در ىؿص و جٌّط را ةا يٍّان اؾلالب 2ىًصفی ىیکٍوس و ىٍووّر وی از ةوَکار
ةصدن ایً واژه ایً اظث کَ جغییصات درون ظارحار پیؼیً ةوسون جغییوصات ٌِوادی رادیکوال
اٌجام ػسه اظث ).(Bayat, 2011
ةا وجّد ایً ارحالفُا ،جاکٍّن ٍسیً رویکصد درةاره جغییص رژیوُوای يصةوی در لوّل
اٌلالبُای ىّظّم ةَ ةِار يصةی ةَکار رفحَ اظث:

1. Patron - Client Network
2. Refolution
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ٌزعحیً رویکصد ،رویکصد ىارکعیعحی اظث کَ ةصاظاس آن ،جدّالت جِان يصب خیات
جسیسی را ةَ جدهیمُایی ةزؼیسه اظث کَ ةدصان ظوصىایَداری جِواٌی را ةوَيٍّان ىحغیوص
اؾهی در ةِار يصةی درٌوص ىیگیصٌس .در ایً وار ّب ،اكحوسارگصایی رژیوُوای يصةوی فلوك
ػکم و روةٍای ظیاظی ظصىایَداری رفاكحی 1اظث کَ ةوصای ٍوسیً دُوَ ویژگوی اٌتاػوث
ظصىایَداری جِاٌی در ىٍملَ راورىیاٌَ ةّده اظث و درٌحیجَ از ایوً دیوسگاه ،ػوّرشُای
جِان يصب ،درخلیلث كیاىی در ةصاةوص اؾوالخات ٌلوّنیتصانی ُعوحٍس کوَ از دُوَ  1970از
ظووّی ٌِادُووای ةیًانيههووی جديیووم ػووسه و آظ ویبپشیصی کؼووّرُا را در ىلاةووم ةدووصان
ظصىایَداری جؼوسیس کوصده اظوث .در ُيویً وار ّب ٌیوض «ٌوصیوَ واةعوحگی» ،جدوّالت
ظالُای  2010جا  2012در ىٍملَ راورىیاٌَ را اكساىی در ةصاةص وفوًیث ىّجوّد ةوَيٍّان
ىٍملَ پیصاىٌّی در ةصاةص نیتصانیعو جِاٌیػسه ىیداٌس.
در ظمح دیگصی از ٌوصیَپصدازی ،جدهیم ىوّج اریوص ػوّرشُا در ىٍملوَ راورىیاٌوَ
ىّجب اظحفاده از ظازوکارُای ٌوصیَ «ىدصوىیث ٌعتی» 2در راظحای جتییً جغییص رژیوُای
يصةی ػسه اظث .در ایً رویکوصد ةوَلّر ييوسه ةوص ىحغیصُوایی ىاٌٍوس ىّكًیوث اجحيوايی،
اخعاس خلارت و ةیيسانحیُای اجحيايی و ةَویژه اخعاس ازرّدةیگاٌگی ٌاػی از جدوّالت
ظصیى اجحيايی ازجيهَ رػس ػِصٌؼیٍی و جدّالت دىّگصافی

در کؼّرُای يصةی ،ةَيٍّان

ىّجّر ىدصکَ كیامُای اریص ىٍملَ راورىیاٌَ و ػيال افصیلا جأکیس ىیػّد .در ُيیً راظحا،
ةَدنیم ٌتّدن ظازوکارُای ىٍاظب جّزیى ،خحی در کؼّرُایی کَ رػس ةاالی اكحؿادی را ٌیض
ججصةَ کصده ةّدٌس ،ایً ٌارفایحی دیسه ىیػس (ػِاةی و يتاظی.)1392 ،
در ٌلمَ ىلاةم ایً دیسگاه ،جدهیمُایی كصار ىیگیصٌوس کوَ از «ٌوصیوَ ىسرٌیضاظویّن»
ةصای ةصرظی پسیسه ىّظّم ةوَ ةِوار يصةوی ظوّد ىیجّیٍوس .از ایوً ٌووص ،ةوصرالف ٌوصیوَ
ىدصوىیث ٌعتی ،جّاٌان يصب ةَيٍّان ةازیگص اؾهی جدوّالت اریوص ،جٍِوا ةوَيٍّان جّاٌوان
فارغانحدؿیم ةیکار ةَجؿّیص کؼیسه ٌيیػٌّس ،ةهکَ ةا جؿّیص جوشابجصی از جدؿویمکصدگان
يالكَىٍس ةَ ىسرٌیحوَ و دىّکصاظوی ىؼوزؽ ىیػوٌّس کوَ ةوَویژه ةوَدنیم دظحصظوی ةوَ

1. Crony Capitalism
2. Relative Deprivation
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ىدؿّالت غصةی ،دیس ةازجصی در ىّرد غصب دارٌس و ایً جّاٌان جِاٌیػسه ةَلّر كمى یو
ةیساری دىّکصاجی

را ةصای جِوان يوصب ةوَ ارىغوان رّاٍُوس آورد .در ایًگٌّوَ جفعویصُا،

فٍاوری ةَيٍّان کارگضار اؾهی در جغییص رژیو درٌوص گصفحَ ىیػوّد و در ُيویً راظوحا ٌیوض
اٌلالبُای يصةی ةَيٍّان اٌلالبُایی ىسرن ،دىّکصاجیو

و پعااظوالمگصا ةَجؿوّیص کؼویسه

ىیػٌّس و در ةسيحی آػکار ٌعتث ةَ ٌعمُای ظیاظی پیؼیً کوَ ييوسجاه ُوو اظوالمگصا و
ىهیگصا ةّدٌس ،در ایوً جؿوّیص ایوً جّاٌوان ُعوحٍس کوَ ةوَيٍّان پوص وداران اٌلالبُوای
روػٍفکصی درٌوص گصفحَ ىیػٌّس.
ةاایًخال ،ظلّط خعٍی ىتارك ِار ُفحَ پط از ظلّط ةًيهی در جٌّط ،ىٍجوص ةوَ
ىدتّةیث ٌوصیَُایی ػس کَ ةص ىفاُیو ىحٍّيی ازجيهوَ دوىیٍوّ ،1جعوصی ،2اػوايَ ،گهّنوَ
ةصفی ،3اثصات ٌيایؼی 4و اثصُای پصواٌَای جأکیس دارٌس .ایسه ىدّری در ایً ٌوصیَ ایوً اظوث
کَ کؼّرُای يصةی ةَدنیم وجّد فصٍُگ و ججصةَُای ىؼحصك ةَ یکسیگص گوصه رّردهاٌوس و
ةَلّر كمى آٌچَ در جٌّط و ىؿص اجفاق ىیافحس ،اىیسُای زیادی را ةوصای اٌجوام اكوسامُایی
ىؼاةَ در ظصاظص کؼّرُای يصةی ایجاد رّاُوس کوصد .درٌحیجوة ایوً دیوسگاه ،پژوُغُوای
فصاواٌی در ىّرد ىلایعَ كیامُای يصةی ةا خّادث اروپای ػصكی در ظال ٌ 1989گاػحَ ػس و
ٍیً اظحسالل گصدیس کَ ةا جّجَ ةَ جأثیص فصوپاػی اجداد ػّروی ةص ىٍملَ اروپوای ػوصكی،
اخحيااله فصوپاػی رژیوُای اكحسارگصا در ىؿص و جٌّطٌ ،حوای ىؼواةِی را در ظصاظوص ىٍملوَ
راورىیاٌَ ةَدٌتال رّاُس داػث ).(Aarts, 2012
در ػّرشُای يصةی ظال  2011جأثیصُای دوىیٍّوار ىؼزؽ ػسٌس .ةیوساری يصةوی و
رصوج ىّفق ةًيهی از جٌّط پیاىسُایی را ةصای ظایص کؼّرُای ىٍملَ ةوَدٌتال داػوث .در
ظمح ارزػی ی

ةعی اجحيايی فاكس رُتوصی در ىؿوص و جوٌّط در ةعویاری از کؼوّرُای

ىٍملَ ایً اىیس را ایجاد کصد کَ ةَؾّرت ىّفلیثآىیضی ىیجّاٌٍس خکّىثُای دیکحواجّری
را ةصکٍار کٍٍس .اثصُای گهّنَ ةصفی اٌلالبُای يصةوی خحوی در روارج از ىٍملوَ ٌیوض خوط

1. Domino
2. Diffusion
3. Snow Bowling
4. Demonstration Effects
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ػسٌس .در اىصیکا در راُپیيایی اوارص فّریَ ػًار «ىا ُيَ ىؿصی ُعحیو» ةَگّش ىیرظیس.
ىصدم در جٌّط ،ىؿص و یيً در ظصٌگٌّی دیکحاجّرُا ىّفوق ةّدٌوس و در ةدوصیً ،يصةعوحان،
ىصاکغ و جا خسی در انجضایص ،اردن و ييان ةَ ریاةانُا آىسٌس؛ اىا دريیًخوال در ظوصٌگٌّی
رُتصاٌؼان ىّفق ٌؼسٌس؛ ةٍاةصایً پصظؼی کَ در ایٍجا ىمصح ػس ایً ةوّد کوَ وصا اثصُوای
ٌيایؼی ٌحّاٌعحٍس ىٍجص ةَ جغییص رژیوُای اكحسارگصا در ایً کؼّرُا ػٌّس؟ ایوً اىوص ٌؼوان
داد کَ ٌوصیَ دوىیٍّ در جدهیم كیامُای يصةی ُيوّاره ٌيیجّاٌوس ةَؾوّرت ىّفلیوثآىیضی
ييم کٍس ،ةهکَ يّاىم دیگصی را ٌیض ةایس در جتییً جغییص رژیوُای يصةی درٌوص گصفث.
ةص ُيیً اظاس راةصت دیکط 1ةص ایً ةاور اظث کَ ةصای رظیسن ی
ىصخهَ جغییص ،جّاٌایی ی

واخس ظیاظی ةوَ

جٍتغ ةصای ایجاد ائحالفی گعحصده از گصوهُای دارهوی و خاىیوان

رارجی ازجيهَ گصوهُای درون انیحی و ةَویژه لتلَ ىحّظك فصورت دارد .گهسظوحّنٌ 2یوض
در جالػی ةصای ٌوصیَپصدازی درةاره كیامُای يصةیِ ،وار ىلنفوَ اؾوهی را ةوَيٍّان يّاىوم
جًییًکٍٍسه ىّفلیث ی

جٍتغ در جغییص رژیو خاکو ٌام ىیةوصد کوَ يتارجٍوس ازٌ :زعوث،

وجّد خکّىحی کَ ةَلّر ييّىی ٍیً جؿّر ىیػّد کَ جِسیسی ةصای آیٍسه کؼّر اظوث؛
دوم ،وجّد ٌزتَ ةَویژه ٌزتَ ٌواىی کَ اخعاس ازرّدةیگواٌگی 3از رژیوو را داػوحَ ةاػوس و
خافص ةَ دفاا از آن ٌتاػس؛ ظّم ،ةعی اکثصیث ىصدم ازجيهَ گصوهُوای ىزحهو ىوشُتی و
ظیاظی و لتلات اكحؿادی و اجحيايی؛ و درٌِایوث وجوّد كوسرتُای ةیًانيههوی کوَ ىواٌى
اظحفاده خکّىث از اةضارُای اجتارآىیض ػٌّس و یا از خيایث از خکّىث ىّجوّد اىحٍواا کٍوس
).(Goldstone, 2011
ىّرد ٌزعث ةَ جفاوت ىیان پادػاُیُا و خکّىثُای جيِّری در ىٍملَ راورىیاٌوَ
اػاره دارد .درخانیکَ اغهب پادػاُیُای ظوٍحی در خفون وفاداریُوای ييوّىی از لصیوق
ایجاد ىؼّقُای ييوّىی ،اكحوسار ىوشُتی یوا ٌاظیٌّانیعوو ىّفوق ةّدهاٌوس ،جيِّریُوای
پعووااٌلالةی ىاٌٍووس ىؿووص پووط از  1954در ایووً زىیٍووَ ػووکٍٍسهجص ُعووحٍس .در ایووً ىووّرد
جيِّریُای يصةی یا در اؾمالح گهسظحّن ،دیکحاجّریُای ظهماٌی ةصرالف خکّىثُوای
1. Robert Dix
2. Jack Goldstone
3. Alienation
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پادػاُی ىحکی ةَ ایسئّنّژی راؾی ٌیعحٍس و ةَجض گعحصش و خفون اكحوسارُای ػزؿوی،
افضایغ جّظًَ اكحؿادی ةصای جلّیث ػتکَُای خيایحی ،و رصیوساری وفاداریُوای ظیاظوی
ُسف دیگصی ٌسارٌس.
ىّرد دوم ةَ ٌلغ ارجغ و دظوحگاهُوای اجتوار در ظوصکّب اٌلوالب و یوا جعوِیم آن
ةازىیگصدد .ایً اىص غیصكاةماٌکار اظث کَ ةزغ ييسهای از ىّفلیث جٍتغُای ايحصافی در

ىؿص و جٌّط ةَدنیم يلبٌؼیٍی ارجغ در دفاا از رژیوُای اكحسارگصا ةّده اظوث .اوا ةهویً
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ةَ ةصری از ٌلاط ىؼوحصك در رواةوك ٌواىیوان و غیصٌواىیوان در راورىیاٌوَ اػواره کوصده و
اظحسالل ىیکٍس کَ در راورىیاٌٌَِ ،ادُای ٌوواىی و غیصٌوواىی دارای ٌوّيی خوق وجوّ ةوص
یکسیگص ىیةاػٍس کَ ایً اىص ىٍجص ةَ جهفیق ىیان ٌِادُای ٌواىی و غیصٌواىی ػسه اظث .از
ٌوص او ،كسرت دظحگاهُای ٌواىی در راورىیاٌَ ُيّاره ىحکی ةوص ِوار يٍؿوص ةوّده اظوث:
وفًیث ىانی ارجغ ،خفن ی

ػتکَ خيوایحی ةیًانيههویٌِ ،ادیٍوَ ٌؼوسن ارجوغ و ظومح

پاییً ةعی ظیاظی کَ درٌحیجَ ىٍجوص ةوَ ُضیٍوَ پواییً ظوصکّب ىیػوّد .ةهویً پوط از
اٌلالبُای يصةی و ظلّط رژیوُای ىؿص و جوٌّط در ىلانوَای کوَ ةوَ ةوازةیٍی ٌّػوحَُای
پیؼیً رّد ىیپصدازدٍ ،یً اظحسالل ىیکٍس کَ ظمح ٌِادیٍَ ػسن ارجغ ةصای درك ایً
اىص کَ گٌَّ دظحگاه ٌواىی رژیو اكحسارگصا ىیجّاٌس ةَ جواُصات واکٍغ ٌؼان دُس ،يواىهی
کهیسی اظثٌِ .ادىٍس ةّدن ارجغ ةَىًٍای ةیلصفی ظیاظی و پیصوی از کٍحصل غیصٌواىیوان
ٌیعث ،ةهکَ ػیّهای اظث کَ در آن ارجغ ةَيٍّان ی

ٌِاد ةّروکصاجی

ةا كّاٌیً و اخکوام

ٌِادیٍَػسة کارکصدی ييم ىیکٍس و ایً اىص در جقاد ةا رواةك پسرظاالراٌَ اظث .ایوً جيوایض
ىیان رواةك رواةك پسرظاالراٌَ و ٌِادىٍس ةّدن ارجغ در جًییً ایً اىص کَ آیا ٌزتگان ٌواىی
از ةلای رژیو ةِصه ىیةصٌس یا ریص ،اُيیث ةعضایی دارد .از ایً ىٍووصٍُ ،گاىیکوَ ارجوغ در
ی

رژیو اكحسارگصا ٌِادیٍَ ػسه ةاػسٌ ،زتگان ٌواىی كادر رّاٍُس ةّد رّد را از رژیوو جوسا

کٍٍس و ةصيکط در جاییکَ راةمَ ارجغ ةا خکّىث (ٌواىی یا غیصٌواىی) در راظحای رمّط
پاجصیيٌّیانی ظازىاٌسُی ػسه ةاػس ،یًٍی جاییکَ رُتصان ارجغ ةا رژیو از لصیق پیٌّوسُای
ٌَعتیٌ ،ژادی ،و كتیهَای ارجتاط دارٌس و ایً رواةك ةصاظاس رفاكثگصایی و وفواداری ظیاظوی
1. Eva Belin
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ةاػس ،در ایً خانث ىٍافى ارجغ ذاجاه در راظحای ةلا و جساوم رژیو اكحسارگصا اظث و در ٍویً
ػصایمی رُتصان ارجغ دالیم ىدکيی ةصای اظحفاده از زور يهیَ غیصٌواىیان در راظحای ةلای
رژیو دارٌس ).(Bellin, 2012
ةا پایان جٍگ ظصد و ُيصاه ةا هِّر پسیسه جِاٌیػوسن ،دیوسگاهُایی کوَ ةوَ يّاىوم
ةیًانيههی ٌعتث ةَ يّاىم دارهی اُيیث ىیدادٌوس ،ةوا اكتوال كاةومجّجِی روةوَرو ػوسٌس.
ؾاخبٌوصاٌی ازجيهَ دیاىٌّس ایً اىص را جِاٌیػسن دىّکصاظی ىیٌاىٍس .درخلیلث ایسهای
کَ در ٌوصیَ دوىیٍّ وجّد داردُ ،يان جِاٌیػسن دىّکصاظی ةّده اظث.
در ُيیً زىیٍَُ ،اٌحیگحّن در ةصرظی يهم جغییص رژیوو در ىوّج ظوّم دىّکصاظوی در
لّل ظالُای  1974جا  1990ةَ پٍ ياىم اػاره ىیکٍس از ىیان آٌِا ظَ ياىم ،ةیًانيههی
ُعحٍس کَ يتارجٍس از :جغییص در ظیاظث کٍؼگصان روارجی ،جوأثیص گهّنوَ ةصفوی یوا اثصُوای
ٌيایؼی در جِان ،و جغییص در رویَُای کهیعای کاجّنی .
ؾاخبٌوصاٌی ازجيهَ نیٍض و اظحپان ٌیض در ةصرظی جمتیلوی فصایٍوس دىّکصاجیضاظویّن در
ىٍملَ اىصیکای الجیً و اروپای ػوصكی ظوَ ياىوم ةیًانيههوی را ىوّرد جّجوَ كوصار ىیدٍُوس:
جأثیصُای ٌيایؼی یا ُيان دوىیٍّ ،روح زىان 1کَ ىٍوّر از آن ایسئّنّژیُای غانب و ػوایى در
ظمح ةیًانيههی اظث ،و ظیاظث رارجی كسرتُای ةضرگ کَ ىٍوّر از آن جوأثیص جؿويیوُای
ظیاظث رارجی ی

كسرت ىفصوض ةص فصایٍس دىّکصاظیظازی در دیگص کؼّرُا اظث.

وایحِس و اػيیحض ٌیض ةَ ظَ جٍتَ رارجی در فصایٍس دىّکصاجیضاظویّن اػواره ىیکٍٍوس:
کٍحصل فصایٍس دىّکصاظیظازی از ظّی كسرتُای ىعهك ،رفایث از ظّی درگیص ،و جعوصی

2

کَ ةَ ُيان ٌوصیَ دوىیٍّ اػاره دارد.
 .2تحوالت استراتژی اهریکا در هنطقه خاورهیانه
خقّر اظحصاجژی
ٌزعث در ىٍافى ُژىٌّی

اىصیکا در ىٍملَ راورىیاٌَ ةوَلّر ظوٍحی در دو ىٍتوى ریؼوَ دارد:
ایاالت ىحدسه در جأىیً و ثتات ةازارُای ٌفث و دیگصی در جًِوس

ةَ اىٍیث اظصائیم.
1. Zeitgeist
2. Contagion
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پیاىس ایً ىٍافى اظاظی و ىِو ایً ةّده اظث کَ ُيّاره از زىان جٍوگ ظوصد ،ایواالت
ىحدسه اىصیکا از لصیق خفون ٌیوصوی ةازدارٌوسه و در ةصروی از ىوّارد ىسارهوَ ةوصای جوّازن
ىٍملَای ،اظوحصاجژی جهوّگیصی از هِوّر ُصگٌّوَ كوسرت ىٍملوَای را در کعوب ُژىوٌّی
ىٍملَای خفن کصده اظث .اىصیکا در لّل جٍگ ظصد ،ةوَيٍّان ةزؼوی از ُوسف گعوحصده
ىِار کيٌّیعو و جقيیً يصفَ ٌفث راورىیاٌَ ،ائحالفی را ةا اجّکصاظیُای ىٍملَ راورىیاٌَ
ایجاد کصد .ایً رواةك اظحصاجژی

ةَویژه ةا وكّا اٌلالب اظوالىی ایوصان و در راظوحای جوساوم

اٌضوای ایصان و يصاق ةا يٍّان ظیاظث ىِار دوگاٌوَ و ةوَ ةِوای خفون ىّافلثٌاىوَ ؾوهح ةوا
اظصائیم اداىَ یافث ).(Kitchen, 2012
ةا پایان جٍگ ظصد ،اظالم ظیاظی ةا يٍّان «جِسیس ظتض» 1جایگضیً «جِسیوس ظوصخ»
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ػس کَ درٌِایث ةا خيالت یازده ظپحاىتص ةَ اوج رّد رظیس (اىیصيتوسانهِیان .)1392 ،وكوّا
خادثَ  11ظپحاىتص در اىصیکا ىٍجص ةَ ةیًانيههیػسن ىعلهَ دىّکصاظی و اؾالخات ظیاظی
در ىٍملَ راورىیاٌَ گصدیس و اىصیکا ىوسيی ػوس کوَ ایوً خيهوَُا از جِوان يوصب ٌؼولث
گصفحَاٌس و ایً فصٍُگ اكحسارگصایی در جِان يوصب اظوث کوَ راورىیاٌوَ را ىعوحًس پسیوسه
جصوریعو کصده اظث .جصج دةهیّ ةّش در ٌّاىتص ظال  2003ارجتاط ىعحلیيی ىیان خيایوث
اىصیکا از رژیو ُای دیکحاجّری ،رؼٌّث و ىعلهَ دىّکصاظی در ىٍملَ ةصكوصار و ايوالم کوصد.

اؾمالح ثتات ةَ ةِای آزادی درواكى ةیاٌگص ایً خلیلوث ىِوو ةوّد کوَ در لوّل  60ظوال،
اىصیکا از رژیوُای اكحسارگصای ىٍملَ خيایث کصده اظث.
ىفِّم ثتات ظیاظی کَ فصض ىیػس ةا ظیاظث ائحالف ةوا رژیوُوای اكحوسارگصا ُيوصاه
اظث ،دیگص ىٍافى اىصیکا را در ىٍملَ جقيیً ٌيیکصد و درپیغ گصفحً اظوحصاجژی جسیوسی
در ةصاةص جِان اظالم الزم ةّد کَ رئیطجيِّر ةّش آن را ةا يٍّان «اظحصاجژی پیؼوصو آزادی
در راورىیاٌَ» جّؾی کصد .دظحّرکار آزادی کَ از ظّی ةوّش در ظوال  2003ايوالم ػوس،
كؿس داػث راورىیاٌَ را در ىًصض اٌلالبُای دىّکصاجی

جِاٌی كصار دُس .درخلیلث ،پط

از  11ظپحاىتص ،ةصٌاىَُای جصوی دىّکصاظی 3ةصای ٌزعوحیًةار ةوَيٍّان یو

اةوضار ىِوو و

1. Green Threat
2. Red Threat
3. Democracy Promotion
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اظاظی ةصای ىلاةهَ ةا جصوریعو و افصاطگصایی ىمصح ػس .ةوَدٌتال ايوالم ایوً ُوسف ،دونوث
ةّش ظصىایَگشاری ةصای گعحصش دىّکصاظی را از  500ىیهیّن دالر در ظال  2000ةَ ةیغ
از  2ىیهیارد دالر در ظال  2005رظاٌس و در ظال  ،2002ةصٌاىوَ «ىؼوارکث راورىیاٌوَ» را
ةَيٍّان ٌؼاٌَای از جًِسش ةَ اؾالح دىّکصاجی

در ىٍملَ آغاز کصد کَ ةَلّر ىؼزؽ ةوص

ِار خّزه ظیاظی ،اكحؿادی ،ةصٌاىَُای آىّزػی و ٌیض ةِتّد وفوًیث زٌوان ىحيصکوض ةوّد.
درخلیلث ،ىتٍای ىٍملی ایً ةصٌاىَُا ایً ةّد کَ از لصیق كسرجيٍس کصدن جاىًوَ ىوسٌی و
جؼسیس فؼارُای ةیًانيههی ،ایاالت ىحدسه كادر رّاُس ةّد پادػاُیُا و جيِّریُای يصةی
را ةَ اٌجام اؾالخات ظیاظی جصغیب کٍس (يتاظی.)1392 ،
در ظال  ،2005ةٌَوص ىیرظیس ةصٌاىَُای جصوی دىّکصاظی ةوَثيص رظویسه اظوث .در
ژاٌّیَ ُيیً ظال ،جواُصات فوسرژیو در ىؿوص ىٍجوص ةوَ جؿويیو ػوگفثاٌگیضی از ظوّی
رئیطجيِّر ػس .ىتارك ةصای ٌزعحیًةار اجازه داد کَ کاٌسیوسای اپّزیعویّن در اٌحزاةوات
ریاظثجيِّری خقّر یاةس .پارنيان کّیث ةَ زٌان خق رأی داد و خحی پادػواُی ظوًّدی
ٌیض اجازه ةصگضاری ٌزعحیً اٌحزاةات ػوّرای ػوِصداری را داد و يوصاق ٌزعوحیً اٌحزاةوات
ييّىی را پط از ٌیو كصن ةصگضار کصد .ةاایًخوال ،در پواییض  ،2005اٌحزواب دوةواره ىتوارك
ٌؼان داد کَ ایً اٌحزاةات ٌیض یضی ةویغ از ىصاجًوَ ةوَ آرای ييوّىی ٌیعوث .در ٌوّاىتص
 ،2005ارّانانيعهيیً ٌضدی

ةَ ی پٍجو کصظیُای ىجهط را در ی

اٌحزاةوات ييوّىی

ةَدظث آورد کَ ایً اىوص ُوزىوان ةوا پیوصوزی خيواس در اٌحزاةوات ػوّرای كاٌّنگوشاری
فهعمیً در ظال  2006ػس .ایً اٌحزاةات درخلیلث ،پایاٌی ةص دظحّرکار آزادی ةّش ةّد .ةا
پیصوزی خياس ،اظحصاجژی جسیس اىٍیث ىهی اىصیکا جأکیس کصد کوَ ُوسف اىصیکوا ،جلّیوث و
جّظًَ دىّکصاظیُای «کارآىس» اظث و در خيایوث از ایوً ُوسف ،ةصگوضاری اٌحزاةوات الزم
اظث ،اىا کافی ٌیعث .رئیطجيِّر اىصیکا ايالم کوصد« :ىوصدم فهعومیً در اٌحزاةواجی آزاد،
يادالٌَ و فصاگیص رأی دادٌس و ایٍ

ىعلّنیث ةصيِسه کعاٌی اظث کَ گامُای فوصوری را در

راظحای پیؼتصد ؾهح و رّػتزحی ةصدارٌس .جاىًوَ ةیًانيههوی ٌؼوان داده اظوث کوَ ىیوان
فًانیث گصوهُای ػتٌَواىی و گصوهُای ىعوهح و ةصكوصاری دونوث دىّکصاجیو
جسی وجّد دارد .جاىًَ ةیًانيههی ُيچٍیً ٌؼان داده اظث کَ ایجاد ی

جًارضُوای

راهخم دودونحوی
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ةصای خم جًارفات ىعحهضم ایً اظوث کوَ جيواىی لصفُوا در یو

فصایٍوس دىّکصاجیو

از

رؼٌّث ؾصفٌوص کٍٍس ،ىّجّدیث اظصائیم را ةپشیصٌس و ُصگٌّوَ خکّىوث ىٍحزتوی کوَ از
اخحصام ةَ ایً اؾّل اىحٍاا کٍسٌ ،يیجّاٌس دىّکصاجی

درٌوص گصفحَ ػّد ،خحی اگص از لصیوق

اٌحزاةات ةَ كسرت رظیسه ةاػس» ).(Brownlee, 2012
واکٍغ دونث ةّش ةَ اٌحزاةات فهعمیً درخلیلوث ،خيایوث اىصیکوا را از دىّکصاظوی
ٌيایان کصد؛ ةَ ایً دنیم کَ اگص َ در ييم جٍِا در ىّرد فهعمیً ةَکار ةصده ػس ،اىا ٌؼوان
داد کَ گٌَّ ایاالت ىحدسه در ػصایك ىؼاةَ واکٍغُای ىؼاةِی را ٌیض ٌؼان رّاُوس داد و
درٌحیجَ ،ىؼوصويیث ةیً انيههوی از جًِوس ةوَ ٌیازُوای اىٍیحوی و اظوحصاجژی

اىصیکوا و ٌوَ

ىعلّنیث در ىلاةم ىصدم ٌاػی ىیػوّد؛ ةٍواةصایً از ایوً ىٍووص ،ىوصدم جٍِوا زىواٌی دارای
خاکيیث ىیةاػٍس کَ رُتصاٌی را اٌحزاب کٍٍس کَ ىٍافى اىصیکا را ةوا وانغ ىّاجوَ ٌکٍوس.
ةَدٌتال ایً اٌحزاةات اىصیکا از ةار فؼارُا ةص ىتارك در راظحای نیتصانیضه کصدن رژیوو کاظوث
و جصیان کي ُای رارجی را ةَ خکّىث جسیس فهعمیً ىحّك کصد .در اوایم ظال ،2006
اؾالخات ظیاظی در ةعیاری از جّاىى ىسٌی يصةی ىحّك ػس و ةٌَوص ىیرظیس کوَ اىصیکوا
درخال جغییص اونّیثُای ظیاظث رارجی رّد در ىّرد راورىیاٌَ اظث .ایً يلبٌؼویٍی از
اونّیث اؾالخات ظیاظی ةَ ٌفى ثتات در ىٍملَ ،ةوا هِوّر دوةواره جٍغُوای ىٍملوَای در
راورىیاٌَ و ةَویژه جٍگ خضباهلل نتٍان و اظصائیم جعصیى ػس و خفون ثتوات در ىٍملوَ در
رویارویی ةا انغُای اظحصاجژی

در ىلاةم ةصٌاىَُای دىّکصاجیضاظیّن در جِوان يوصب در

اونّیث كصار گصفث .درخلیلث ةٌَوص ىیرظیس کَ گفحيان ظیاظث رارجی اىصیکوا ،يٍاؾوصی
از ی

اظحصاجژی جسیس ىِار را در ةصاةص دونثُا و کٍؼگصاٌی کَ از ظّی کاخ ظفیس جِسیوسی

ةصای ثتات ژئّپهیحیکی ىٍملَ راورىیاٌَ ُعحٍس ،ىوًٍکط ىیکوصد .ةوَدٌتال ایوً جدوّالت،
وزارت اىّر رارجَ اىصیکا اداىَ کي ُای ٌواىی ةَ ىؿص را جيسیس و ىجّز کي

ٌواىی 13

ىیهیاردی را جأییس کصد )ٍ .(Brownlee, 2012: 63یً كؿسی ةوصای جلّیوث هصفیثُوای
رژیيی اكحسارگصا ثاةث کصد کَ اونّیثُای دىّکصاظی ىٍملَ پایان یافحَ اظث و ٌؼان داد کَ
گٌَّ جهَ جًِس غصب ةَ رژیوُای اكحسارگصای ىٍملَ ةوَيٍّان ىواًٌی در ةصاةوص دىّکصاظوی
ييم ىیکٍس.
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 .9اهریکا و اسالمگرایاى هیانهرو
ٌزعحیً ٌؼاٌَُای جًاىم اىصیکا ةا اظالمگصایان را ىیجّان در ار ّب ظیاظث جٍوگ
ظصد ارزیاةی کصد .در لّل دوره جٍگ ظصد ،ارجتالوات ةوا گصوهُوای اظوالمگصا در وار ّب
ایجاد ػتکَُای خاىی ؾّرت گصفث .ةصای ىثال در ىؿص ،اىصیکوا در راظوحای کواُغ ٌفوّذ
ػّروی در راورىیاٌَ از ایً گصوهُا ةِصه ةصد و ػصوا ةَ ایجاد ارجتاط ةا گصوهُوای اظوالمگصا
ازجيهَ ارّانانيعهيیً ىؿص ٌيوّد .در ایوً دوره ،ةوَدنیم ٌلؼوی کوَ گصوهُوای اظوالمگصا
ىیجّاٌعحٍس در راظحای کاُغ ٌفّذ ػّروی ایفا کٍٍس ،خحی جًِسات اظوالمگصایان در ىوّرد
دىّکصاظی ٌیض ٌادیسه گصفحَ ػس؛ ةاایًخال ةالفاؾهَ ةا پایان جٍگ ظصد ،ظیاظوث اىصیکوا در
ةصاةص گصوهُوای اظوالمگصا جغییوص کوصد )ٌ .(Vidino, 2013لموَ يمو ةصروّرد اىصیکوا ةوا
اظالمگصایان در اٌحزاةات انجضایص ٌيایان ػس .در ٌزعحیً دور ،اٌحزاةات  11ژاٌّیوَ  1992ةوا
ىسارهَ ارجغ ةَ ػکعث اٌجاىیس ،خضب اظالمگصای جتَِ ٌجات ىهی 1ىٍدوم ،و کؼوّر وارد
ی

جٍگ دارهی ػس .ةاایًخال واکٍغ اىصیکا ةَ ایً اىص كاةمجّجَ ةّد؛ جیيوض ةیکوص ،وزیوص

اىّر رارجَ اىصیکا ايالم کصد کَ «زىاٌیکَ ىا از دىّکصاظی خيایوث ىویکٍیو ،ةایوس درٌووص
ةگیصیو کَ ایً دىّکصاظی َ یضی را ةصایيان ةَ ارىغان رّاُس آورد .اگوص ٌحیجوَ آن یو
ةٍیادگصایی اظالىی ةاػس ،ىا ٌيیجّاٌیو ةا آن کٍار ةیاییو؛ ةَ ایً دنیم کَ اخعواس ىویکٍیو
دیسگاهُای رادیکال ،ةا آن یضی کَ ىا ةَ آن ايحلاد داریو و ةَيٍّان ىٍوافى ایواالت ىحدوسه
درك ىیکٍیو ،ةعیار ىحًارض اظث» ).(Hamdi & Kadlec, 2010
در لّل دَُ  ،1990ةاوجّد فلسان ظیاظث رظيی جسویًػسه در ىّرد ٌدّه جًاىم ةوا
اظالمگصایان ،ارجتالات ىدسودی ةا ةصری از گصوهُای اظوالمگصا و ازجيهوَ ارّانانيعوهيیً
ىؿص ةصكصار ػس کَ ةٌَوص ىیرظیس ایًگٌَّ جًاىالت در هاُص ةزؼی از اكساىات اىصیکا ةوصای
ارزیاةی آیٍسه ىؿص اظث؛ ةَگٌَّای کَ ىتارك در ىؿاختَ ةا رتصٌگار اىصیکایی ايالم کصد کَ
خکّىث اىصیکا ةَدٌتال ایجاد ارجتاط ةا ارّانانيعهيیً و ظایص گصوهُای اظالمگصا اظوث ،ةوَ
ایً دنیم کَ گيان ىیکٍس از ایً لصیق ىیجّاٌس اػحتاهُایی کوَ در ىوّرد اٌلوالب اظوالىی
ایصان ىصجکب ػسه اظث را جؿدیح کٍس (ىصجکب اػحتاه دیگصی ىاٌٍس اٌلالب ایصان ٌؼّد).
)1. Islamic Salvation Front (ISF
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خيالت یازده ظپحاىتص و ُوزىان جّجَ ةَ ىعلهَ دىّکصاجیضاظیّن جأثیص كاةمجّجِی ةوص
گفحيان ظیاظوی ىٍملوَ گشاػوث .ةوا افوضایغ جّجوَ كوسرتُای فصاىٍملوَای ةوَ ىعولهَ
دىّکصاظی در ىٍملَ ،اخضاب اظالمگصا ػصوا ةَ جمتیق ةصٌاىَُایؼان ةا ػصایك جسیس ىٍملَ
کصدٌس :در ةصٌاىَ اٌحزاةاجی ظوال  2003ػوارَ ظیاظوی ارّانانيعوهيیً در اردن ،دو اؾوم
اظاظی را ةَيٍّان جًِسش ةَ دىّکصاظی ىموصح کوصد :وصرغ كوسرت (جوساول انعوهمَ) و
خاکيیث ىصدم (انؼًب ىؿسرانعوهمَ) .در ظوال ٌ 2004یوض ارّانانيعوهيیً ىؿوص ةصٌاىوَ
اؾالخاجی را ايالم کصد و خحی ةَيٍّان ةزؼی از ایً ةصٌاىوَ اؾوالخات ،ریوصات انؼوالص در
ىلانَای در گاردیً ةا يٍّان «ٌیازی ٌیعوث کوَ از ارّانانيعوهيیً ةحصظویس» رویکصدُوای
دىّکصاجی

ارّانانيعهيیً را ةیان کصد و ةَؾصاخث ايالم داػث کَ ارّانانيعهيیً ةص ایً

ايحلاد اظث کَ جعهك زٌسگی ظیاظی از ظّی ی

خوضب یوا گوصوه واخوس وارّان یوا خوضب

خاکوو ىمهّب ٌیعث ،زیصا ىّجب ازرّدةیگاٌگی ىصدم رّاُس ػس ).(Hamdi, 2014
درخلیلث ،ةیً ظالُای  2004جا  2005ةا افضایغ فؼار رارجی ةص رژیوُای يصةی در
راظووحای اٌجووام اؾووالخات ظیاظووی ،ةعوویاری از کؼووّرُای يصةووی ةووا پسیووسه «ظووٌّاىی
اظالمگصایی» 1روةَرو ػسٌس کَ ةَىًٍای هِوّر اظوالمگصایان ىیاٌوَرو در ؾودٍَ ظیاظوی و
جاىًَ ىسٌی کؼّرُای يصةی راورىیاٌَ ةّد؛ ةا وجوّد ایوً ،ریوضش ایوً ٌیصوُوای ىیاٌوَرو
ٍسان لّل ٌکؼیس و در ةعیاری از کؼّرُا ازجيهوَ اردن ،ىؿوص ،یيوً ،کّیوث ،انجضایوص و
ىصاکغٌ ،فّذ ٌیصوُای ىیاٌَرو اظالمگصا رو ةَ افّل ٌِاد .در ایً ىیان در کٍار ظصکّب ػسیس
ایً ٌیصوُا از ظّی رژیوُای اكحسارگصای يصةی ،يلبٌؼیٍی اىصیکا از خيایوث از دىّکصاظوی
ٌلغ ىِيی در ایً ظصکّب ایفا کصد .درواكى ،دظحّرکار آزادی دونث ةّش در لّل ظالُای
یادػسه ایً رّشةیٍی را ایجاد کصد کَ پط از دَُُا اٌوضواٌ ،یصوُوای اظوالمگصای ىیاٌوَرو
ىی جّاٌٍس ةَ ةازیگصان ىِيی در فصایٍوس ظیاظوی کؼوّرُای يصةوی جتوسیم ػوٌّس .در ژوئوً
 ،2005رایط ،وزیص اىّر رارجَ اىصیکا ،ىعائهی را در ایً ىّرد ةیان کصد« :در لّل ةویغ از
 60ظال اىصیکا در راورىیاٌَ ثتات را ةَ دىّکصاظی جصجیح داد و ىا ةَ یضی دظث ٌیوافحیو.
ایٍ

اىصیکا ىعیص ىحفاوجی را در پیغ گصفحَ اظث .ىا از جيوایالت دىّکصاجیو

ُيوَ ىوصدم

1. Islamist Tsunami
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خيایث ىیکٍیو» .ةعیاری از گصوهُای اظالمگصا از ایً جغییص ظیاظوث ةِصهىٍوس ػوسٌس کوَ
ُيانگٌَّ کَ اػاره ػسٌ ،حیجَ آن ،پیصوزی گصوهُای ىًحسل و ىیاٌَرو اظالىی در اٌحزاةوات
پارنياٌی ىؿص ،اردن ،ىصاکغ و ...ةّد ).(AL-Anani, 2010
ةا فصارظیسن ظال  2006و پیصوزی خياس در اٌحزاةات ػّرای كاٌّنگوشاری فهعومیً
در اوارص ظال  ،2006دظحگیصی گعحصدة فًاالن اظالمگصا آغاز ػس .ظیص كِلصایی دىّکصاظی
در راورىیاٌَ در جيام کؼّرُای ىٍملَ ازجيهَ ىصاکغ ،جٌّط و انجضایص ٌؼان داد کَ اىصیکا
جيایهی ةَ اييال فؼار ةص ىحدسان اكحسارگصای رّد ٌوسارد و جوصجیح ىیدُوس کوَ ةوَ دالیوم
اىٍیث و ىٍافى ىٍملَای رّد ةا رژیوُایی ُيکاری کٍوس کوَ وجّدػوان ةوَلّر فضایٍوسهای
ةصای ةصرّرد ةا ػصایك ىٍملَای و ٌفّذ روزافضون ایصان در ىٍملَ فصوری ةٌَوص ىیرظیس جوا
ةا اخضاب اظالمگصایی کَ ةَلّر دىّکصاجی

ةَ كسرت رظیسهاٌس ).(AL-Anani,12

ةووا رویکووار آىووسن اوةاىووا ،رئیطجيِووّر جسیووس ةووَدٌتال ایجوواد رووك جيووایضی ىیووان
دیسگاهُای واكىگصایاٌَ و ييمگصایاٌَ رّد و ظیاظث رارجی اظالفغ ةّد و زىاٌیکوَ از وی
رّاظحَ ػس کَ دکحصیً رّد را جّؾی کٍس ،وی پاظذ داد کَ دکحصیٍغ ىتحٍیةوص ٌوّيی از
رُتصی اظث کَ هِّر کؼّرُایی ازجيهَ یًٍُ ،س و ةصزیم را ةَرظيیث ىیػٍاظس .اوةاىوا
در اٌحلاد از ظیاظث رارجی ةّش ايالم کصد کَ ةا اجکای ةیغ از خس ةَ ٌواىیگصی و پصُیوض
از ارجتاط ىعحلیو ةا دػيٍان ،آظیبُای كاةمجّجِی ةَ ىٍافى خیاجی اىصیکا وارد ػسه اظوث
و جٍتیَ ػسیس دونثُایی ىاٌٍس يوصاق ایوً جؿوّر را ایجواد کوصده کوَ ایواالت ىحدوسه ورای
ٍُجارُا و رویَُای ةیًانيههی ييم ىیکٍس .در اوایم ظال  ،2006اوةاىوا ظیاظوث روارجی
رووّد را واكىگصایاٌَ وييمگصایاٌَ جّؾووی کووصد و ىٍووافى ىؼووحصك اىٍیحووی ،ىؼووارکث و
ٍسجاٌتَگصایی در رواةك ةیًانيهم را از اؾّل ظیاظث رارجی واكىگصایاٌَاش ايالم کصد.
در ىّرد جِان اظالم ،اوةاىا جأکیس کصد کَ ایاالت ىحدسه در جٍوگ ةوا اظوالم ٌیعوث و
ٌزّاُس ةّد .وی در ژوئً  2009در داٌؼگاه كاُصه ،راه جسیسی را ةوصای ىوسیصیث رواةوك ةوا
دٌیای اظالم ٌؼان داد .ایً ظزٍصاٌی ی

پیام آػکار داػث« :ىً ةَ كاُصه آىسهام کَ رواةوك

جسیسی را ةیً اىصیکا و ىعهياٌان ظصاظص جِان آغاز کٍوٌ ،زعث ةصاظواس ىٍوافى و اخحوصام
ىحلاةم و ظپط ةصاظاس ایً ايحياد ىحلاةم کَ اىصیکوا و اظوالم ٌیازىٍوس ركاةوث ةوا یکوسیگص
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ٌیعحٍس؛ ةهکَ دريّض آٌِا ةا یکسیگص ُيپّػاٌی دارٌس و در اؾّنی ىاٌٍوس يوسانث ،پیؼوصفث،
جعاُم و کصاىث ةؼصی ةا یکسیگص اػحصاك دارٌس».
گفحيان جسیس اوةاىا درةاره ُيضیعحی ىعانيثآىیض و آػحی ىیوان اظوالم و ىعویدیث
ٌؼان دٍُسه ٌلمَ اٌدصافی از ظیاظوث روارجی دونوث ةوّش ةوّد .اوةاىوا ٍوس روز ةًوس در
ىؿاختَای ةا ػتکَ جهّیضیٌّی انًصةیَ جؿصیح کصد کَ دونحغ ةیً ظازىانُایی ىاٌٍس انلايسه
کَ از رؼٌّث و جصور اظحفاده کصده و ةوَ آن ييوم ىیکٍٍوس ،ةوا گصوهُوایی کوَ ىزوان ةوا
ظیاظثُای اىصیکا ُعحٍس و دیسگاه راؾی در ىّرد جّظًَ کؼّر رّد دارٌس ،اىا ةوَ اؾوّل
دىّکصاظی پایتٍس ةّده و از ػیّهُای غیصرؼٌّثآىیض در فصایٍس ظیاظی اظوحفاده ىیکٍٍوس،
جيایض كائم رّاُس ػس .ةالفاؾهَ پوط از ایوً ظوزٍان ،ىوسیص پوصوژه جدلیلواجی دىّکصاظوی
راورىیاٌَ 1در ىلانَای کَ در وةگاه اٌگهیعیزةان ارّانانيعهيیً ىؿص ٌیض ىٍحؼص ػوس ،ایوً
گصوهُا را ةَلّر دكیقجصی ىؼزؽ کصد کَ يتارت ةّدٌس از :ارّانانيعهيیً در ىؿص ،جتَِ
ييم اظالىی در اردن ،آكپارجی در جصکیَ ،جتَِ ٌجات ىهی در انجضایص ،انٍِقَ در جوٌّط ،و
خضب يسانث و جّظًَ در ىصاکغ(.)1
در فّریَ  2009در گضارش ةعیار جاىًی کوَ از ظوّی ةصروی از ِصهُوای ػوارؽ در
ظیاظث رارجی اىصیکا ازجيهَ ىادنیً آنتصایث ،وزیص اىّر رارجَ اظتق اىصیکا ،ریچارد آرىیحواژ،
ىًاون وزیص اىّر رارجَ اىصیکا ،ونی ٌؿص ،دٌیم کصیعحيً ،پائّل ةصظث ،اظحیّن ةارجهوث و ...در
ىّرد راةمَ ىیان اىصیکا و جِان اظالم جسویً ػس ،ىعیص جسیوسی ةوصای آیٍوسه رواةوك جصظویو
گصدیس .ةصاظاس ایً گضارش ،در پی خيالت  11ظپحاىتص ،اىصیکا درؾسد ةوّد کوَ اىٍیوث ىهوی
رّد را جأىیً کٍس ،اىا پاظذ اىصیکا ةَ ایً خيهَُا جٍِا جصس ،ةیايحيادی و دػيٍی را در ىیان
کؼّرُای ىعهيان ةصاٌگیزث و درٌحیجَ ،گصوهُای افصاطگصا از ایوً فقوای ةیايحيوادی ةوصای
کعب خيایث در ىیان ىصدم ٌِایث اظحفاده را ةصدهاٌس .ایوً گوضارش رالصٌؼوان ىیکٍوس کوَ
ييهیات ىلاةهَ ةا جصوریعو ،ةزغ اؾهی اظحصاجژی اىٍیث ىهی اىصیکا اظث؛ ةا ایً وجّد ،ایًگٌَّ
ييهیات جٍِا ٌؼاٌَُای ایً ىؼکم را ةصلصف ىیکٍس و ٌَ ریؼَُای ایً جًارض را .درٌحیجة ایً
خيالت ،اٌتاػحی از ٌارفایحیُا و اٌضجار ٌعتث ةَ اىصیکا در ىیان ىعهياٌان جِان ایجواد ػوسه

)1. Project On The Middle East Democracy (POMD
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اظث و ٍیً فقای رؿّىثآىیضی ایً اىکان را ةصای گصوهُوای افصالوی و جٍوسرو در ىٍملوَ
فصاُو کصده اظث کَ ةَ جشب ٌیصو در کؼوّرُای اظوالىی ةپصدازٌوس؛ ةٍواةصایً ایواالت ىحدوسه
اىصیکا ةایس از لصیق اجصای ی

اظحصاجژی جسیسٌ ،گصشُوا و ةاورُوای ىوصدم را در کؼوّرُای

اظالىی جغییص دُس ...زیصا ػکعث ایً کار ىٍجوص ةوَ جلّیوث و جدکویو ایوً ٌگوصش در ىیوان
ىعهياٌان ىیػّد کَ افصاطگصایان ةِحصیً گضیٍَ ةصای کعب اظحلالل ،اخحصام و يسانث ُعوحٍس
).(Us- Muslim Engagement Project, 2009
درخلیلث ،ةصاظاس ایً گضارش ،در ةعیاری از کؼّرُای اظالىی ،خيایث از افصاطگصایوی
و جٍسروی ٌاػی از ظصرّردگی ایً جّاىوى ةوَدنیم خکيصاٌوی فوًی  ،وجوّد ىدوسودیث ةوص
فًانیثُای ظیاظی و فلسان فصؾثُای اكحؿادی درٌوص گصفحَ ىیػّد و اػواره ىیگوصدد کوَ
ُص ٍس ایاالت ىحدسه ةَلّر ىعحلیو ىعلّل ایً ػصایك ٌیعوث ،اىوا ىوصدم در ایوً کؼوّرُا
اىصیکا را ةٌَّيی ػصی

جصم خکّىثُای فاظس و غیصکارآىس در کؼّرُایؼان كهيساد ىیکٍٍس.

ایً اٌضجار ةَویژه زىاٌی جؼسیس ىیػّد کَ اىصیکا اظحاٌساردُای دوگاٌَای را در ىّرد اؾالخات
دىّکصاجی

در جِان اظالم و ةَلّر راص ،راورىیاٌَ دٌتال ىیکٍوس؛ زیوصا ازی ظوّ رّاُوان

اؾالخات دىّکصاجی

در جِان يصب اظث و از ظّی دیگص ،ةَ خيایث از کؼّرُای اكحسارگصا در

ىٍملووَ اداىووَ ىیدُووس .در لووّل زىووان رواةووك اظووحصاجژی

ىیووان خکّىثُووای فاظووس و

غیصدىّکصاجی  ،افکار ييّىی را در جِان يصب ةص فس اىصیکا جدصیو

کوصده و ىّجوب جلّیوث

ٌیصوُای افصالی ػسه اظث کَ جٍِا راه اظحلصار يسانث را در جِان اظالم ،ایجاد ی

جلّکصاظوی

اظالىی ىیداٌٍس )(Us- Muslim Engagement Project, 2009: 71

ایً گضارش پط از جصظیو وفًیث فًهی رواةك ىیان جِان اظالم و ایاالت ىحدوسه ،ةوَ
جسویً ٍس راُکار ةصای خم انغُای ىّجّد در رواةك دو لصف ىیپصدازد و ةَيٍّان یو
راهخم ةَ ایً ٌکحَ ىِو اػاره ىیکٍس کوَ در ةعویاری از کؼوّرُای ىعوهيان ،ىِوجوصیً و
كسرجيٍسجصیً کٍؼگصان ىؼصوا ةصای پیؼتصد اؾالخات ،گصوهُای اظالىی ُعوحٍس و ایواالت
ىحدسه دیگص ٌتایس اؾالخات در جِان يصب را ةا ظکّالریعو یکعان فصض کٍوس و ةایوس ایوً
ٌکحَ را ىّرد جّجَ كصار دُس کَ گصوهُای اظالمگصایی کَ از ةصری از اؾوّل ػوصیًث اظوالم
پیصوی ىیکٍٍس ،نضوىاه كصار ٌیعث کَ از خلوّق ةؼوص ظّءاظوحفاده کٍٍوس و یوا ظیاظوثُای
فساىصیکایی را در پیغ ةگیصٌس ).(Us- Muslim Engagement Project, 2009: 75
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رئیطجيِووّر اوةاىووا در اوت  2010و پوویغ از ػووصوا ةِووار يصةووی ،دظووحّرانًيم
ریاظثجيِّری (ػياره  1)11را ةا يٍّان «اؾالخات ظیاظی در راورىیاٌَ و ػويال افصیلوا»
ةَؾّرت ىدصىاٌَ ؾادر کصد .در ایً یادداػث پٍ ؾوفدَای ةوَ کواخ ظوفیس ،وی رّاظوحار
ةَ انغ کؼاٌسن ایً ایسه ظٍحی ػس کَ ثتات در ىٍملَ راورىیاٌَ ُيّاره ىٍوافى اظاظوی و
خیاجی ایاالت ىحدسه را خفن ىیکٍس .وی رمصُای خيایث ىساوم از رژیوُوای ظوصکّةگص و
غیصىصدىی ازی ظّ و فؼار ػسیس از ظّی ایاالت ىحدسه ةصای اٌجام اؾالخات ظصیى ظیاظی
را یادآور ػس و فيً ارائَ ارزیاةی رّد از ارّانانيعهيیً و ظوایص جٍتغُوای اظوالمگصا در
ىٍملَ درٌِایث ايالم کصد کَ اىصیکا ةایس از ظیاظثُای لّالٌیىوست خيایوث از رژیوُوای
اكحسارگصای يصةی ةَىٍوّر خفن ثتات در ىٍملَ راورىیاٌَ و ػيال افصیلا ،ةَظوّی ظیاظوث
خيایث از گصوهُای اظالمگصای ىیاٌَرو ظّق یاةس.
درخلیلث ٍیً ةٌَوص ىیرظیس کَ ایًگٌّوَ ارجتالوات ةوصای ُوص دو لوصف ىضایوای
اظحصاجژیکی را فصاُو ىیکصد؛ ارجتاط ةا ایاالت ىحدسه ةَ ایً ٌّا گصوهُوای اظوالمگصا کيو
ىیکصد کَ در راظحای جصىیو و ةازظوازی جؿّیصػوان ،روك جيوایضی را ىیوان روّد و ظوایص
گصوهُای جٍسرو جصظیو کٍٍس و از ایً لصیق ی
دیگص ،ارجتاط ةا گصوهُای ىیاٌَرو ةَيٍّان ی

ىؼصويیث ةیًانيههی کعب کٍٍس .از ظوّی
وزٌوَ جًوادنی در ةصاةوص دیوسگاهُای ىٍفوی در

جِان يصب در ىّرد اىصیکا ييم ىیکصد و درٌِایث ایٍکَ ،اىصیکا از لصیق ارجتاط ةا ٌیصوُای
اظالمگصای ىیاٌَرو ىیجّاٌعث ةَ ىٍضوی کصدن گصوهُای جٍسور اظالىی در ىٍملوَ ةپوصدازد.
درواكى ،ججصةَ ارّانانيعهيیً در جصکیَ ةصای اىصیکوا ایوً خلیلوث را ٌيایوان ىیکوصد کوَ
اظالمگصایان ىیاٌَرو ٌیض ىیجّاٌٍس ةا خيایث اىصیکوا دىّکصاظوی را ةوصای ةیؼوحص کؼوّرُای
راورىیاٌَ ةَ ارىغان آورٌس و ةَيٍّان جایگضیٍی ييم کٍٍس کوَ درٌِایوث ةوا ةِتوّد ػوصایك
اكحؿادی و اجحيايی ىٍجص ةَ کاُغ ٌارفایحیُایی ػوٌّس کوَ ىوصدم را ةَظوّی گصوهُوای
جٍسرو ظّق ىیدٍُس )ٍ .(Martini & Kaye, 2012یً ةٌَوص ىیرظیس کوَ ىوسل جصکیوَ
ٌيٌَّ ىِيی ةصای اظحصاجژی غصب را در جِوان اظوالم ركوو زد و دىّکصاظوی در ایوً کؼوّر
ةَيٍّان داظحان ىّفلی از جصکیب ىسرٌیضاظیّن و دىّکصاظی در جِان اظالم درٌووص گصفحوَ
)1. Presidential Studies Directives (PSD 11
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ػس کَ خصکث ىّفق آن از ی
دىّکصاجی

خکّىث اكحسارگصای ظکّالر ىوّرد خيایوث ارجوغ ةوَ یو

جدث خاکيیث اظالمگصایان ىیجّاٌعث انگّی ىٍاظتی را ةصای ظوایص کؼوّرُای

راورىیاٌَ ایجاد کٍس.
 .1استراتژی اهریکا در قبال بهار عربی :رهبری از پشت صحنه
ُيانگٌَّ کَ اػاره ػس ،اوةاىوا در یادداػوحی پوٍ ؾوفدَای ةوَ کواخ ظوفیس ةوا يٍوّان
«اؾالخات ظیاظی در راورىیاٌَ و ػيال افصیلا» رّاظحار ةَ انغ کؼویسن ایوً ایوسه ظوٍحی
ػس کَ ثتات در ىٍملَ راورىیاٌوَ ُيوّاره ىٍوافى اظاظوی و خیواجی ایواالت ىحدوسه را خفون
ىیکٍس .وی در ایً یادداػث ،رمصُای خيایوث ىوساوم از رژیوُوای ظوصکّةگص و غیصىصدىوی
ازی ظّ و اييال فؼار ػسیس از ظّی ایاالت ىحدسه ةوصای اٌجوام اؾوالخات ظوصیى ظیاظوی را
یادآور ػس ،ةاایًخال ،ػّرشُای ىصدىی ،دظحگاه ظیاظث رارجی اىصیکا را د ار جًجب کوصد.
ظزٍصاٌی اوةاىا در  11ىَ ٌ 2011ؼاندٍُسه جٍاكـ و ٌاُياٍُگی در اظحصاجژی وی در ةصرّرد
ةا كیامُای يصةی ةوّد .خيایوث از اٌلوالب در نیتوی و ظوّریَ و جوا خوسی از ىؿوص و جوٌّط و
دريیًخال خيایث از جساوم اكحسارگصایی در ةدصیً ٌؼاندٍُسة ایوً جٍاكـُوا ةوّد .ةوا وجوّد
ایٍکَ ُصی

از ایً جٍتغُا در نفافَای از دىّکصاظی پیچیسه ػسه ةّدٌوس ،رّاٌؼوی ظوصیى از

واکٍغُای ةیًانيههی در ىلاةم ةِار يصةیٌ ،ؼاندٍُسة ٌاُياٍُگیُای ةعویاری اظوث .ةوصای
ىثال ،درخانیکَ فصاٌعَ در خيایوث از جوساوم خکّىوث ةًيهوی در جوٌّط ٌؼواٌَُای كوّی را
فصظحاد و ٌلغ رُتصی را در ائحالف ٌیصوُای ٌواىی ةصای رصوج كوشافی از نیتوی ایفوا کوصد ،در
ىّرد ایاالت ىحدسه جصظیو ی

رك روػً ةعیار دػّار اظث .ةَ ُيیً دنیم اٌحلادُای ػوسیس

ةَ ىسیصیث ةِار يصةی ُو از ظّی ؾاخبٌوصان و ُو از ظّی ظیاظوثىساران ؾوّرت گصفوث.
درخانیکَ ىزانفان ،ایً ةدصان را ٌاػوی از ىٍوافى اظوحصاجژی

اىصیکوا در ىٍملوَ راورىیاٌوَ و

ةَویژه ةَدنیم جِسیوس پیيوان ؾوهح ىؿوص و اظوصائیم و جوأثیص آن ةوص فصایٍوس ؾوهح راورىیاٌوَ
ىیداٌعحٍس ،ىّافلان ٌگصان ةّدٌس کَ جأکیس ةیغ از خس ةص ىعلهَ ثتات در راورىیاٌوَ ىیجّاٌوس
رئیطجيِّر را در ىعیص اػحتاُی جاریزی كوصار دُوس .آٌِوا پیوصوزی ظیاظوث روارجی وی را
ةَيٍّان ٌلمَ كّجی در اٌحزاةات دوةاره ریاظوثجيِّری درٌووص ىیگصفحٍوس و ٌلوغ وی را در
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کي

ةَ فصایٍس ٌعتحاه ىعانيثآىیض اٌلالب در ىؿص و ٌیض جؼّیق ىؿوصیُا ةوَ جوساوم ؾوهح ةوا

اظصائیم ازجيهَ ٌلاط ىثتث ىسیصیث اٌلالبُای يصةی از ظّی اوةاىا ىیداٌعحٍس .ةا وجوّد ایوً
دیسگاهُای ىحًارضٌ ،زعحیًةار اوةاىا پط از فصاٌعَ ،کّیوث و اردن ،در ةیعوثو ِارىیً روز
از ةدصان جٌّط ىّفى رّد را ىمصح کصد و درٌِایث در روز ةیعثوُفحو ػّرش ةَؾوصاخث از
خيایث ةًيهی يلبٌؼیٍی و خيایحغ را از جٍتغ دىّکصاظیرّاُاٌَ ىصدم جٌّط ةا ةیان ایً
جيهَ ايالم کصد« :ایاالت ىحدسه در ظيث ىصدم جوٌّط ایعوحاده اظوث و از آىوال دىّکصاجیو
ُيَ ىصدم خيایث ىیکٍس؛ ُص ٍس دغسغَ دونث اوةاىا در ىّرد فصایٍس دىّکصاظیظازی در ایوً
کؼّر ایً اظث کَ ىعیصُای زیادی ةصای رفحً ُعث و ُیچ ججصةوَ و ٌِوادی در ایوً زىیٍوَ
وجّد ٌسارد».(US Department of State, 2011) .
داٌیم ىّری و ُيکاراٌغ ٌیض در ةصرظی ٌلغ رُتصی ایواالت ىحدوسه اىصیکوا ةصاظواس
دادهُای ىصکض ٌوصظٍجی رویسادُای جِواٌیٌ ،1ؼواٌَُای رظویسه از ظوّی اىصیکوا و ظوایص
کؼووّرُا را در داىٍووَای از  -4جووا ٌ +4ؼووان دادهاٌووسٌ -4 .ؼوواندٍُسه خووساکثص رویکووصد
رؿّىثآىیض و  +4ةَىًٍای ةیؼحصیً رویکصد خيایحی ٌعتث ةوَ خکّىثُوای يصةوی اظوث
).(Morey, 2012
نمودار شماره ( .)1واکنش امریکا به تظاهرات تونس

Source: Social Science Quarterly, 2012

ةاایًخال در ىّرد ىؿص ،ةصرالف جٌّط ،واکٍغُای رظیسه از ظّی اىصیکا ظصیىجص رخ
داد و ایاالت ىحدسه در ظّىیً روز از ةدصان و ی

روز پط از اظصائیم ةَ ايحصاضُای ىوصدم

ىؿص واکٍغ ٌؼان داد .ایً ٌؼاٌَُا جلصیتاه ةَلّر ثاةث پط از ُفحيیً روز ةدوصان ةَؾوّرت
)1. World Event Interaction Survey (WEIS
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ىٍفی ٌعتث ةَ رژیو ىتارك فصظوحاده ػوس و در آروصیً روز ةدوصان ةوَ اوج روّد رظویس و
زىاٌیکَ ةا ظصيث ریصهکٍٍسة جغییصات روةَرو ػس ،ةَؾّرت ياىساٌَ از كوصار دادن اىصیکوا در
ىصکض جدّالت رّدداری کصد و ةص جهّگیصی از کارةصد ُصگٌَّ رؼٌّحی جأکیس ورزیوس .در 28
ژاٌّیَ دونث اوةاىا ةَؾصاخث ايالم کصد کَ در ؾّرت کارةصد رؼٌّث ،کي ُای رارجیاش
ةَ ىؿص را ىّرد ةازةیٍی كصار رّاُس داد و در روز  30ژاٌّیَ ُیالری کهیٍحّن ةا ندً وافودی
جيایم کؼّرش را ةصای ػصوا ی
رّاُان ی

ٌوو ظیاظی جسیس در ىؿص ةیان کصد و ايالم کصد کوَ ىوا

گشار ىٍوو در ىؿص ُعحیو؛ ةَگٌَّای کَ ی

خکّىث دىّکصاجی

را ةَ ارىغان

آورد ) .(Sharp, 2011در اول فّریَ ىارگارت اظکّةی ةا ىديسانتصاديی ةصای خيایث از گشار
ىؿص وارد ىشاکصه ػس و ةَؾصاخث ةیان کصد« :گشار ىؿص ةوَ دىّکصاظوی ةایوس ىعوانيثآىیض
ةاػس و از ُواکٍّن آغاز ػّد» .اوةاىا ٌیض آیٍسه رواةك ىؿص و اىصیکا را ىٍّط ةَ اخحصام دونوث
ىؿص ةَ خلّق ىصدم و ةَ ویژه جهّگیصی از ُصگٌَّ رؼٌّث داٌعث و ةارُا در ىوّرد ُصگٌّوَ
اكساىی در راظحای گصیوض از اؾوالخات واكًوی و ٌیوض دىّکصاظوی هواُصی و پایوان وفوًیث
افمصاری ،اؾالح كاٌّن اظاظی ،اٌدوالل پارنيوان و ةصگوضاری اٌحزاةوات يادالٌوَ ُؼوسار داد
).(Lynch, 2011
نمودار شماره ( .)2سیگنالهای امریکا به تظاهرات مصر

Source: Social Science Quarterly, 2012
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نتیجهگیری
اظحصاجژی اىصیکا پط از جٍگ ظوصد ،در ىٍملوَ راورىیاٌوَ ُيوّاره ةوص ىدوّر اىٍیوث
اظصائیم و جأىیً اٌصژی اظوحّار ةوّده اظوث .در راظوحای ایوً اظوحصاجژی ،ایواالت ىحدوسه از
خکّىث ُای اكحسارگصای ىٍملَ کَ در دظحیاةی ةَ اُساف اظحصاجژی

اىصیکوا ٌلوغ اظاظوی

داػحٍس ،خيایث ىیکصد .ةا وكّا جدّالت پط از جٍگ ظصد در ظپحاىتص  ،2001جوصج ةوّش
ثتووات راورىیاٌووَ و ىٍووافى اظووحصاجژی

اىصیکووا را در لووصح راورىیاٌووَ ةووضرگ و خيایووث از

دىّکصاظی جعحجّ ىیکصد کَ ةا جّجَ ةَ ٌحیجَ ةًقی از اٌحزاةات کَ از ٌووص کاةیٍوَ ةوّش
ةصرالف اٌحوارات و ىغایص ةا فصایٍس ؾهح و ثتات در راورىیاٌَ ةوّد ،درٌِایوث کٍوار گشاػوحَ
ػس .ةا روی کار آىسن اوةاىا و دیسگاهُای ىحفاوت او در ىّرد ظیاظث رارجی اىصیکا ،وی ةوا
اجزاذ اظحصاجژی واكىگصایاٌَوييمگصایاٌَ ةار دیگص ظًی کصد کَ وجَِ اىصیکا را ةِتّد ةزؼس و
ثتات در راورىیاٌَ را از لصیق خکّىثُای غیصاكحسارگصا و ةا کي
کٍس .ظفص ٌيادیً او ةَ كاُصه و ظزٍصاٌیغ در داٌؼگاه ،ی

ٌیصوُوای ىیاٌوَرو ایجواد

پیام آػوکار داػوث و آن ػوصوا

رواةك جسیسی ةیً اىصیکا و ىعهياٌان را ٌّیس ىویداد و ايوالم ىیکوصد کوَ اىصیکوا و اظوالم
ٌیازىٍس ركاةث ةا یکسیگص ٌیعحٍس ،ةهکَ در يّض آٌِا ةا یکسیگص ُوپّػاٌی داػحَ و در اؾّنی
ىاٌٍس يسانث ،پیؼصفث ،جعاُم و کصاىث ةؼصی اػوحصاك دارٌوسُ .ص ٍوس اظوحصاجژی ايالىوی
اوةاىا ةَؾّرت اٌحزاةی و ٌَ ةَؾّرت ُياٍُگ و یکعان در ىّرد کؼّرُایی وجٌّط ،ىؿوص و
نیتیو ةَکار گصفحَ ػس کَ در آٌِا جدّالت اٌلالةی رخ داده ةّد .ةا ػصوا ایً جدّالت ،اىصیکوا
از دیکحاجّریُای ىّرد خيایث رّد ٌَجٍِا پؼحیتاٌی ٌکوصد ،ةهکوَ جوا خوسی از آٌِوا فاؾوهَ
گصفث و ةَيتارت دیگصُ ،يانگٌَّ کَ گهسظحّن اػاره ىیکٍس ،ةٌَوص ىیرظس ىّفلیث اونیوَ
ػّرشُای راورىیاٌَ در ةِار يصةی در ایً ىلمى جواریزی ةوَدنیم يوسم پؼوحیتاٌی ٌیوصوی
ىلثص رارجی از رژیوُای اكحسارگصا ةّد .ةَيتارت دیگص ،جٌّط ىاٌٍس ىسنی درٌوص گصفحوَ ػوس
کَ ىصدم در ظایص کؼّرُای يصةی از آن انِام گصفحٍس و جتوسیم ةوَ ٌيٌّوَای ييهوی از یو
فقای جسیس و ىحفاوت ػس و نشا خصکثُای ىصدىی در دیگص کؼّرُای راورىیاٌَ ةَظوصيث
در راظحای ةِصهةصداری از آن ةَخصکث درآىسٌوس و ُصجوا کوَ اىصیکوا و غوصب ةوَ کيو

آن

ػحافحٍس و ٌواىی و غیصٌواىیو ىّفلیثُوای اونیوَ خاؾوم ػوس و ُيویً اىوص ٌؼواندٍُسه
اُيیث ياىم رارجی در ىّفلیث و ُيچٍیً ٌضدیکی ایً ايحصاضُا ةَ یکسیگص اظث و ُصجا
ياىم رارجی ُيصاُی ٌکصد ،ىحّك ىاٌس و ةصای ىثال وارد ىٍملَ جٍّب رهی فارس ٌؼس.
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