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چکیده
خاورمیانه با موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود و برخورداری از منابع عظیم انرژی ،در طول تاریخ همواره کانون
توجهات قدرتهای فرامنطقهای بوده است .این عوامل باعث شده که ایاالت متحده آمریکا بهعنوان تنها قدرت بزرگ
جهانی توجه خاصی به این منطقه داشته باشد و در ابعاد مختلف  ،راهبرد نوین خود را در منطقه خاورمیانه پیگیری کند.
پژوهش حاضر در پاسخ به چیستی راهبرد آمریکا در منطقه خاورمیانه بر اساس روش اسنادی و با استناد به اسناد امنیت ملی
ایاالت متحده ،در چارچوب نظری نظمهای منطقهای ،این فرضیه را ارائه میکند که راهبرد ایاالت متحده از هژمونی
کالسیک به هژمونی مالیم ،در ایجاد نظم منطقهای خاورمیانه تغییر کرده است .این نوشتار همچنین ،این یافتهها را ارائه
می کند که راهبرد نوین ایاالت متحده آمریکا مبتنی بر همکاری با حداقل منافع مشترک کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و
در فضای منطقه و جهان ،به دنبال ایجاد مشروعیت و رضایت برای اعمال قدرت خود است.
واژههای کلیدی :آمریکا ،خاورمیانه ،راهبرد ،نظم منطقهای ،هژمونی کالسیک ،هژمونی مالیم
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مقدمه

منطقه خاورمیانه عالوه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی خود در روی کره زمین ،با کشف نفت
در سده اخیر محور توجهات بیش از پیش جهانی قرار گرفته و سالهای متمادی است که
دستخوش تحوالت گوناگون است .این منطقه مهم ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک در طول
تاریخ همواره کانون توجهات قدرتهای فرامنطقهای بوده و موجب شده ایاالت متحده
آمریکا بهعنوان قدرت بزرگ جهانی توجه خاصی به این منطقه داشته باشد و بر اساس
منافع خود ،نظمی جدید را در خاورمیانه پیگیری کند.
با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه برای ایاالت متحده و نقشآفرینی این کشور در
منطقه ،از این رو بررسی چیستی راهبرد آمریکا در این منطقه که سؤال اصلی نوشتار حاضر
است ،امری ضروری برای ایران بهعنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه تلقی
می شود و تبیین این راهبرد آمریکا در منطقه ،به ارزیابی و پیشبینی اقدامات این کشور
برای جهت دهی و اقدامات الزم از سوی ایران در ایفای نقش منطقهای و سیاستگذاری
کمک شایانی میکند .بر اساس این ضرورت و اهمیت ،نوشتار حاضر به دنبال تبیین
چرخش آمریکا در نظم بخشی و شکلدهی به راهبرد جدید خود در خاورمیانه است .این
تغییر راهبرد آمریکا که مبتنی بر هژمونی مالیم و بر اساس همکاری به همراه محدودیت
نهادی قدرت در منطقه است ،در شرایطی از سوی ایاالت متحده پیگیری میشود که این
کشور پس از فروپاشی شوروی بهعنوان تنها ابرقدرت جهان ،در پی جلب مشروعیت و
رضایت جهانی برای اعمال قدرت خود بوده و تالش میکند این اعمال قدرت را استمرار
بخشد .لذا آمریکا کوشش کرده با ائتالف سازی و مشارکت محدود کشورهای همپیمان
خود و از سویی دولت سازی و برقرار ی صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه ،هژمونی خود
را به شکلی مالیم در منطقه حاکم کرده و در سایه آن ،به کسب منافع و اعمال قدرت
بپردازد.
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 .1چارچوب نظری

پس از جنگ سرد ،اهمیت مناسبات منطقهای در عرصه بینالملل گسترش یافته و به جهت
مناقشات و همکاریهای شکل گرفته در مناطق مختلف جهان ،اهمیت مطالعه آن در
سیاست خارجی دوچندان شده است .این درحالی است که شیوه قدرتهای بزرگ در
هنگام درگیری در نظم منطقهای در طیف متنوعی از رقابت ،همکاری و مدیریت مبتنی بر
استیال نوسان دارد .شیوهای که قدرت بزرگ اتخاذ میکند ،در صورت وجود ،به ماهیت
مجموعه امنیتی منطقه ای و توانایی رهبران آن قدرت بزرگ بستگی دارد که باید منابع
اقتصادی و حمایت سیاسی را برای اقدام در آن منطقه در جوامع خود بسیج کنند( ای .لیک
و ام .مورگان.)180 :1381،
وقتی قدرتهای بزرگ نقشی در یک منطقه ایفا میکنند ،یکی از پنج نظم ممکن
سیطره یا استیال ،موازنه قوا ،کنسرت ،امنیت دستهجمعی یا یک جامعه امنیتی تکثرگرا،
ممکن است در منطقه ظهور کند( ای .لیک و ام .مورگان .)188 :1381،از میان نظمهای
یادشده ،آنچه در منطقه خاورمیانه در سالهای اخیر اتفاق افتاده و ما در نوشتار حاضر
درصدد تبیین آن خواهیم بود ،نظم مبتنی بر سیطره یا به عبارت دیگر هژمونی است .در
چنین نظمی ،یک قدرت بزرگ از قابلیتهای قدرتی خویش درجهت سازماندهی روابط
میان دولت های منطقه استفاده نموده و از این راه ،نظم را ایجاد و حفظ میکند
).(Gipin,1981:30
برای نظم مبتنی بر هژمونی ،سه شکل و مکانیزم متصور است :در شکل اول که از
آن به سلطه تحمیلی نام برده میشود ،کشورهای ضعیف و درجه دوم در مورد موقعیت
زیردست بودن خویش شادمان نیستند و فعاالنه میکوشند تا در صورت امکان ،این تسلط
را خرد کرده و براندازند؛ اما به دلیل توزیع نیروی مسلط ،قادر به مقابله با کشور سلطهجو
نیستند .شکل دوم از نظم هژمون بر حداقل اشتراک منافع طرفین استوار است؛ بهطوریکه
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کشور سلطهجو میتواند خدماتی را به کشورهای زیردست ارائه دهد؛ به شکلی که آنان
تمایلی به براندازی نظام موجود نشان ندهند؛ اما در شکل سوم از نظم هژمون ،این نظم
بیشتر و کامل تر نهادینه شده و با توافق و رضایت طرفین و فرایند دوجانبه تعامل سیاسی
همراه است؛ به شکلی که سلسله مراتب قدرت کامال شفاف است .دراین حالت ،هژمون
حالتی خیرخواهانه به خود میگیرد و اعمال قدرت آن واقعاً محدود میشود(
ایکنبری.)26 :1383،
بهطور کلی ،در یک تقسیم بندی کلی باید گفت در نظام هژمونی تحمیلی یا
کالسیک کشورهای درجه دوم و ضعیف اصوال قابلیت مقابله را ندارند و این غلبه و
استیالست که خود مانع ایجاد یک سیستم توازن قوا می شود و در مقابل آن ،در نظام
هژمونی مالیم و مبتنی بر رضایت طرفین که محدودیتهای کافی بر قدرت سلطهگر اعمال
میشود ،از مقابله با قدرت سلطهگر میکاهد و این طبع مالیم و محدودیتهای نهادی
قدرت هژمون ،انگیزه کشورهای ضعیف را از مقابله با قدرت هژمون ازمیان میبرد.
این چارچوب در عرصه نظریات روابط بینالملل ،ناظر به سطوح نظام بینالملل و
به سطح نظامهای منطقه ای معطوف بوده و در این حوزه نیز همچنانکه برای آن سه شکل
نظام مداخلهگر ،نظام مرکزی و نظام مرکز -پیرامون بیان شده ،ناظر بر نظام مداخلهگر است
که شامل الگوی فعالیتها و مناسبات قدرتهای بزرگ در یک منطقه است(حاجی
یوسفی .)24-23 :1384،اما پرسش این است که ایاالت متحده آمریکا بهعنوان قدرت
هژمون ،کدامیک از دو رویکرد بیان شده را انتخاب کرده است؟ در پاسخ باید گفت آمریکا
در موقعیت فرماندهی پس از جنگ سرد ،گزینههای متعددی پیش رو داشت :میتوانست
سلطهطلب باشد و از قدرت خود برای غلبه بر مبارزات بیپایان توزیع قدرت با دیگر
کشورها بهره بگیرد؛ از سویی نیز میتوانست در پی تبدیل موقعیت برتر خود پس از جنگ،
به شکل نظام پایداری باشد که بر دیگر کشورهای تابع فرمانبر است .این درحالی است که
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یک نظام مشروع ،آن است که اعضایش به طور دلخواه در آن شرکت کنند و با جهتگیری
کلی سیستم موافق باشند ).( Beetham,1991:72
در همین راستا ،ایاالت متحده برای بهدست آوردن مشارکت داوطلبانه دیگر دولت-
ها ،میبایست می کوشید تا ترس آنها را از اینکه آمریکا به دنبال اهداف خاص خود است،
از بین ببرد .از این رو ،آمریکا برای تحقق هژمونی مالیم و ایجاد نظام مشروع و پایدار،
توانست سیاست بازدارندگی استراتژیک (یعنی القای اطمینان از اینکه آمریکا قدرت و
اقدامات خود را بر طبق مقررات پذیرفته شده ساختار پس از جنگ سرد تنظیم میکند) را
محقق سازد .در این نظم جدید ،ایاالت متحده پذیرفت که در چارچوب یک فرایند سیاسی
نهادینه و پذیرفته شده برای محدود سازی قدرت خویش ،عمل کند و در مقابل ،شرکای
وی با میل و رغبت مشارکت و همکاری نمایند(ایکنبری.)320-319 :1383،
آمریکا در این راهبرد جدید از هژمونی کالسیک ،که مهمترین مؤلفه آن کاربرد زور
و قدرت نظامی بود ،فاصله گرفت و با اتخاذ نظم مبتنی بر هژمونی جدید در منطقه
خاورمیانه ،به سمت هژمونی با حداقل منافع کشورهای منطقه حرکت کرد و متعاقب
تحوالت درون منطقه ای و قدرت یافتن نیروهای مقاومت و بیداری اسالمی ،هژمونی مالیم
را حاکم ساخت .این هژمونی در شرایطی رقم خورد که آمریکا بهعنوان تک ابرقدرت در
فضای منطقه و جهان برای اعمال قدرت خود ،به دنبال ایجاد مشروعیت و رضایت جهانی
بود.
 .2پیشینه تاریخی نقش آمریکا در نظم منطقه خاورمیانه

در طول سالهای قبل از فروپاشی شوروی ،آمریکا استراتژیهای منطقهای خود را براساس
شرایط و ویژگیهای نظام دو قطبی و در چارچوب هژمونی کالسیک و تحمیلی که مبتنی
بر زور بود ،تعریف میکرد و برمبنای آن سیاستهای خود در خاورمیانه را تعقیب مینمود.
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پس از فروپاشی نظام دوقطبی ،دولت آمریکا به موازات تالشهایش برای تأثیر بر تحوالت
بینالمللی بهعنوان تنها ابرقدرت جهانی و شکلدادن نظم جدید بینالمللی مبتنی بر هژمونی
مالیم  ،برقراری نظمی تازه در خاورمیانه را در اولویت سیاستهای خود قرار داد .از این
رو ،آمریکا بالفاصله پس از جنگ با عراق در دهه  90میالدی و واداشتن این کشور به
عقبنشینی از کویت ،فعالیت در این زمینه را آغاز نمود .آنچه در نتیجه کوشش
ایاالتمتحده و متحدانش با عنوان سیاست خاورمیانهای و با هدف ایجاد نظم جدید در این
منطقه شکل گرفت ،درنهایت با نام «خاورمیانه جدید» شناخته شد.
طرح «خاورمیانه جدید» آمریکا در چارچوب نظم مبتنی بر هژمونی و با نگاهی
قدرت محور طراحی شده بود .در این طرح بازیگران اصلی مدنظر برای اجرای آن ،دولت-
های منطقه بودند و آمریکا کوشش میکرد در این راستا با تاکید بر مذاکره سیاسی بهعنوان
راه و روش اصلی حل اختالفات ،به هدف نهایی در این طرح ،که ایجاد نظمی جدید در
منطقه در راستای هژمونی مالیم بود ،دست یابد .لذا ایاالت متحده بالفاصله پس از بیرون
راندن عراق از کویت در سال 1991میالدی برای رسیدن به نظم و ثبات مورد نظر ،ازیک
سو درصدد حل منازعات موجود در منطقه و ایجاد آشتی بین دولتهای درحال منازعه
برآمد و ازسوی دیگر میکوشید دولتهایی را که کوششی برای منطبقکردن خود با
سیاستها و برنامههای آمریکا صورت نمیدادند ،در انزوا قرار دهد و تأثیرگذاری آنها بر
نظم و ثبات منطقه ای را محدود سازد .نتیجه ظهور و بروز عملی این سیاست ،اجرای روند
صلح خاورمیانه و آغاز مذاکرات اعراب و اسرائیل با هدف حل سختترین منازعه
منطقهای ،و بهکاربستن دکترین مهار دوگانه ،با هدف مهار دولت های عراق و ایران و
بازداشتن آنها از ایجاد اخالل در مسیر سیاستهای امریکا بود.
هرچند سیاست خاورمیانه جدید آمریکا در دهه  1990میالدی در ابتدا با سرعت و
قدرت به پیش رفت؛ اما در پایان این دهه و در اوایل هزاره سوم ،تحوالتی بهوقوع پیوست
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که نه تنها پیشرفت سیاستهای خاورمیانهای آمریکا را متوقف ساخت؛ بلکه واقعیتهایی
را به تصویر کشید که به رغم حمایت دولتها ،از وجود موانع جدی بر سر راه این
سیاستها خبر میداد؛ موانعی از قبیل پیشرفت نکردن مذاکرات سوریه و اسرائیل و در
نتیجه ،عدم تحقق صلح بین اسرائیل با سوریه و لبنان ،متوقف ماندن گفتگوهای فلسطینیان
و اسرائیل در مرحله نهایی و آغاز انتفاضه دوم در فلسطین در سال  2000میالدی؛ از جمله
این تحوالت بود که گاه مذاکرات و روند صلح را تا نقطه صفر تنزل داد( کریمی:1380،
.)67-52
در کنار تحوالت منطقه خاورمیانه ،در سطح بینالمللی نیز تحوالتی رخ داد که تاثیر
عمیقی بر سیاستهای آمریکا؛ بهویژه در منطقه خاورمیانه برجای گذاشت .مهمترین این
تحوالت حمالت یازدهم سپتامبر  2001میالدی به آمریکا و پس از آن اتخاذ سیاست
موسوم به مبارزه با تروریسم از سوی این کشور بود .از این مقطع ،سیاستهای آمریکا در
خاورمیانه دستخوش تحول و تغییر شد و حمله به افغانستان و عراق در سالهای 2002و
 2003میالدی از نتایج این تحول بود ،که پس از حصول پارهای نتایج ،در سال 2004
میالدی شرایط را برای ارائه طرح و نقشه جدید برای خاورمیانه ،موسوم به طرح
«خاورمیانه بزرگ» مهیا ساخت.
جرج بوش ،رئیس جمهور سابق آمریکا با اعالم طرح «خاورمیانه بزرگ» هدف از
اجرای آن را ایجاد دموکراسی و توسعه در خاورمیانه و بهویژه در کشورهای عربی اعالم
کرد .مطابق طرح پیشنهادی آمریکا ،ایجاد تغییرات در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی برای رسیدن به توسعه و دموکراسی در خاورمیانه ،ضرورتی اجتناب ناپذیر اعالم
شد و بر ایجاد تغییرات بنیادین در خاورمیانه برای رسیدن به این اهداف تاکید شد.
با گذشت زمان از طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا و تحوالتی که دراین منطقه با عنوان
بیداری اسالمی ،گسترش جریانهای تکفیری و تروریستی چون :القاعده و داعش،
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پیروزیهای جریان مقاومت در منطقه و از طرفی ،با روی کار آمدن دموکراتها با پیروزی
باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  ،طرح خاورمیانه بزرگ جورج بوش
دستخوش تغییر و برخی از مفاد آن به فراموشی سپرده شد؛ اما سخن این است که در
سال های اخیر ،راهبرد هژمونی مالیم ایاالت متحده آمریکا از چه ابعادی در منطقه
خاورمیانه برخوردار است؟ برای پاسخ به این پرسش باید به اسناد امنیتی آمریکا که در
سال های اخیر منتشر شده ،مراجعه و پاسخ را در این اسناد جستجو کنیم؛ اسنادی که راه را
برای ترسیم ابعاد این راهبرد باز میکند.
 .3بررسی ابعاد راهبرد هژمونی مالیم در اسناد امنیت ملی آمریکا

ایاالت متحده آمریکا در سالهای  2010و 2015م دو سند امنیت ملی را به شکل رسمی
ارائه کرده است) .(National security strategy: 2010 & 2015در این اسناد ،به سیاستها
و خط مشیهای آمریکا؛ به ویژه دولت اوباما در جهان و منطقه خاورمیانه اشاره شده و منبع
مهمی برای بررسی ابعاد راهبرد هژمونی مالیم این کشور در سالهای اخیر درمنطقه
خاورمیانه است که در مؤلفههای زیر میتوان به آنها اشاره کرد:
 .1-3ائتالف سازی و حفظ متحدان در منطقه خاورمیانه :مفهوم ائتالف و اتحاد در عرصه
بینالمللی ،به معنای همبستگی و همکاری چند کشور مختلف برای نیل به یک یا چند
هدف مشترک است .ائتالفهای بینالمللی زمانی شکل میگیرد که چند کشور عمدتاً
همفکر برای تحقق اهداف مورد نظر با هم به همکاری بپردازند .علت شکلگیری یک
ائتالف و اتحاد میان دو یا چند کشور ،این است که دستیابی به اهداف مورد نظر به شکل
فردی برای هریک از کشورهای طرف ائتالف امکان پذیر نیست و یا اینکه تحمل هزینهها
برای یک کشور سنگین و یا غیره ممکن است .از این رو ،به منظور تحقق حتمی اهداف و
یا تقسیم شدن هزینهها میان اعضا ،ائتالفهای منطقهای و جهانی شکل میگیرد.
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ایاالت متحده آمریکا نیز در راستای تحقق منافع خود و در چارچوب نظم مبتنی بر
راهبرد هژمونی مالیم در منطقه خاورمیانه ائتالفهایی را شکل داده است .این ائتالفها
مکانیسمهایی را فراهم کرده و به دولتهای طرف ائتالف اجازه میدهد به فرایندهای
سیاستگذاری طرف های دیگر دسترسی پیدا کنند .این خود نوعی تأثیرگذاری بر اعمال
قدرت نظامی آمریکا در منطقه است و ایاالت متحده توانسته است در بستر این اتحادها،
نفوذ و هژمونی خود را گسترش داده و محیط نسبتاً امنی را برای تحقق منافع خود ایجاد
کند .از سویی دیگر-همانطورکه در تبیین هژمونی مالیم گفته شد -این ائتالفها قدرت
آمریکا را مشروع کرده و آن را به یک شریک مقبول برای کشورهای منطقه خاورمیانه
تبدیل کرده است .این ائتالف سازی یکی از اقدامات مهم ایاالت متحده در سطح منطقه و
جهان است ،که در بخشی از سند امنیتی سال  2010میالدی این کشور به ضرورت آن
چنین اشاره شده است:
ما در خارج از آمریکا در حال تقویت اتحادها ،ایجاد مشارکتهای جدید و استفاده
از تمام ابزارهای قدرت آمریکا برای پیشبرد اهدافمان هستیم که شامل ارتقای
توانمندی های دیپلماتیک و توسعه ،به همراه توانایی جلوگیری از درگیری و کار در کنار
ارتش است.
در منطقه خاورمیانه نیز بهجهت برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیک و
ژئواستراتژیک ،ضرورت ایجاد اتحاد و ائتالف با کشورهای همپیمان برای ایاالت متحده
دوچندان بوده و این کشور با دولتهای منطقه؛ از قبیل :اسرائیل ،عربستان سعودی ،مصر،
اردن و کشورهای حوزه خلیج فارس بهعنوان همپیمان ،ائتالف فراگیری ایجاد کرده است
که زیر عنوان راهبرد هژمونی مالیم قابل تفسیر است؛ برای نمونه ،در سند امنیت ملی
 2015میالدی به مصر بهعنوان یکی از همپیمانان منطقهای ایاالت متحده اشاره شده و در
این باره آمده است:
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ما به همکاری راهبردی با مصر ادامه میدهیم تا به آن کشور ،این توانایی را بدهیم که به
تهدیدات امنیتی مشترک پاسخ بدهد.

ایاالت متحده همچنین در راستای تقویت رابطه میان متحدان و همپیمانان منطقهای خود
کوشش کرده مناسبات اقتصادی خود را در باالترین سطح با کشورهایی چون :عربستان،
امارات ،مصر و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس حفظ نماید و با امضای توافقنامه
تجارت آزاد با دولتهای منطقه؛ از جمله :اسرائیل ،اردن ،مراکش ،بحرین ،عمان و امارات
متحده عربی به منظور کاهش و حذف تعرفههای گمرکی ،توافقات پایهای سرمایهگذاری،
تجارت کاالهای طرفین قرارداد و تسهیالت بازرگانی و سرمایهگذاری برای تجار برای
گسترش روابط اقتصادی اقدام کند .آمریکا همچنین کوشش میکند با امضای این
موافقتنامههای تجاری ،کشورهای امضاکننده را به اصالح قوانین کاری و هماهنگی با
استانداردهای اقتصاد جهان ترغیب نماید) .(Habibi and Woertz, 2009: 5این توافقات
تجاری همچنین میتواند عالوه بر اصالحات اقتصادی در کشورهای یادشده و منافع
اقتصادی که برای ایاالت متحده به همراه دارد ،همسویی و قرابت سیاسی این کشورها را
با سیاستهای منطقهای آمریکا به دنبال داشته باشد و به تحقق نظم مبتنی بر هژمونی این
کشور کمک کند.
 .2-3حفظ امنیت و صلح در منطقه خاورمیانه :همانطورکه گفته شد ،ایاالت متحده آمریکا
با هدف چند برابر شدن قدرت خویش و تاثیرگذار بودن اقداماتش در منطقه و جهان ،به
ایجاد ائتالف در منطقه خاورمیانه روی آورده است .این اقدام آمریکا اصل دیگری را با
خود به همراه دارد و آن ضرورت تامین امنیت همپیمانان و متحدان منطقهای است .لذا
یکی از اقدامات مهم این کشور در منطقه خاورمیانه ،ایجاد فضای امنیتی است (M.

).Pollack, 2016:16 feb
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ایاالت متحده حفظ امنیت متحدان منطقهای را امری ضروری و از اصول سیاست
خارجی خود میداند و در سند امنیتی  2010میالدی در این باره آورده است « :اصول
بنیادی آمریکا ،امنیت منطقهای و جهانی جزوی از روابط آمریکا با متحدانش باقی خواهد
ماند و تعهد ما به امنیت این متحدان قابل تزلزل نیست ».آمریکا همچنین در سند امنیتی
 2015میالدی بر این اصل تاکید کرده است « :در خاورمیانه  ...با تهاجمات خارجی علیه
متحدان و همکارانمان مقابله میکنیم».
ایاالت متحده همچنین ،تامین امنیت اسرائیل را بهعنوان همپیمان استراتژیک خود
در خاورمیانه ضروری میداند و در سند امنیت ملی  2015میالدی خود با این عبارت بر
این راهبرد خلل ناپذیر تاکید میکند « :در همین حال ،به تعهد تزلزل ناپذیر خود به حفظ
امنیت اسرائیل ادامه میدهیم که شامل حفظ برتری کیفی نظامی آن است».
یکی دیگر از موضوعهایی که در راستای حفظ امنیت در منطقه خاورمیانه مطرح
میشود ،پیگیری روند صلح است .ایاالت متحده آمریکا در این رابطه همواره در دهههای
اخیر ،روند صلح میان تشکیالت خودگردان فلسطین و اسرائیل و در مرحله گستردهتر میان
اعراب و اسرائیل را پیگیری کرده است .این روند که با فراز و نشیبهای بسیاری از سوی
ایاالت متحده آمریکا دنبال شده ،با زیادهخواهیهای طرف اسرائیلی همواره با شکست
روبهرو شده است .آمریکا در طول این سالها کوشش میکند با پیگیری روند صلح،
موضوع فلسطین را از یک چالش امنیتی در منطقه خارج کرده و با هدف رسمیت بخشیدن
و مشروعیت دادن به اسرائیل ،امنیت و ثبات سرزمینهای اشغالی و این رژیم را تضمین
کند).(Barnes and Bowen,2015: 6
در سند امنیت ملی  2010میالدی آمریکا درباره پیگیری روند صلح در خاورمیانه
آمده است:
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ایاالت متحده آمریکا ،اسرائیل و فلسطینیها و کشورهای عربی ،در حل و فصل مسالمت
آمیز مناقشه اعراب و اسرائیل منافعی دارند؛ بهگونهای که تمایالت اسرائیلیها و
فلسطینیها برای صلح و شأن و جایگاه محقق شده باشد و اسرائیل بتواند به صلحی
پایدار و ایمن با کشورهای همسایه خود دست پیدا کند.

 .3-3کنترل منابع انرژی منطقه خاورمیانه :آمار و ارقام نفتی جهان ،بیانگر این واقعیت است
که قریب به  65درصد از نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد و پیشبینی میشود که بهرغم
برخی اکتشافهای غنی نفتی در جهان(مانند دریای خزر) تا سالهای متمادی هیچ منطقه
دیگری نتواند جایگزین خاورمیانه؛ بهویژه خلیج فارس شود .نفت منطقه مهمترین عنصر
حرکت صنایع مدرن غرب و آمریکاست و دنیای غرب به کمک همین ماده حیاتی توانسته
است به این سطح از رشد و رفاه برسد).(Amirahmadi,1993: 370
نفت خاورمیانه همچنین ارتباط مستقیمی با هژمونی آمریکا دارد .این کشور برای
گسترش نفوذ سیاسی خود در جهان صنعتی و در گروه  ،7نیازمند آن است که همچنان
کنترل راههای انتقال نفت و تامین امنیت آن را برعهده داشته باشد .در همین راستاست که
ایاالت متحده در سند امنیتی  2010میالدی آورده است:
آمریکا دارای منافع مهمی در خاورمیانه بزرگتر است .این منافع شامل دسترسی به انرژی
و ورود و ادغام خاورمیانه به بازارهای جهانی است.

از سویی دیگر ،کشورهای نفتی دالرهای حاصل از صادرات نفت را صرف وارد کردن
کاالهای مصرفی از آمریکا و کشورهای اروپایی میکنند .بنابراین ،منابع انرژی و بهویژه
نفت در افول یا صعود هژمونی ایاالت متحده نقش اساسی دارند؛ بدان معنا که هر میزان
کنترل خاورمیانه و بهطور ویژه منطقه خلیج فارس بیشتر در دستان آمریکا و همپیمانانش
باشد ،هژمونی رژیم سرمایهداری به سردمداری ایاالت متحده ،بیش از پیش تثبیت خواهد
شد(اسدیان.)90 :1381،
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 .4-3ایجاد پایگاه نظامی در منطقه خاورمیانه :منطقه خاورمیانه در طول نزدیک به یک قرن و
در پی اکتشاف منابع انرژی ،از اهمیتی دوچندانی برخوردار شده است و امروزه میتوان
گفت نبض اقتصاد جهان در آن میزند .به دلیل این جایگاه ممتاز ،آمریکا تحت عنوان
جریان آزادِ انرژی در منطقه ،کوشش کرده با حضور نظامی گسترده خود ،امنیت این منطقه
را بهدست بگیرد .ایاالت متحده آمریکا درباره اهمیت تامین امنیت انرژی منطقه خاورمیانه
در سند امنیتی  2010میالدی آورده است:
تا زمانی که ما بر سوختهای فسیلی متکی هستیم ،باید درخصوص امنیت و جریان آزاد
منابع انرژی جهانی اطمینان دهی انجام دهیم.

این بخش از سند امنیتی ،به دلیل حضور نیروی نظامی آمریکا در خلیج فارس و برپایی
پایگاه های نظامی در کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس برای تامین امنیت منطقه اشاره
دارد و نشان می دهد ایاالت متحده یکی از وظایف و اهداف اصلی خود در منطقه
خاورمیانه را اطمینان بر جریان آزاد انرژی در این منطقه میداند؛ زیرا منابع انرژی
خاورمیانه جهانی بوده و متعلق به کشورهای منطقه نیست .هدفی که در سند امنیتی 2015
نیز بر آن تاکید شده است « :در خاورمیانه  ...از جریان آزادِ انرژی از این منطقه به سوی
جهان اطمینان حاصل میکنیم».
 .5-3دولت سازی در منطقه خاورمیانه :ایالت متحده آمریکا بهعنوان سیاست رسمی خود،
توسعه دموکراسی و حکومت قانون را در کشورهای منطقه خاورمیانه دنبال میکند .از
دیدگاه آمریکا ،این امر مستلزم ایجاد و استقرار ضمانتهای مؤثر و فعال در زمینه حقوق
بشر و آزادیهای سیاسی است که به صورت مشخص به معنای احترام به تنوع و تکثر و
چند حزبی بودن است .این موضوع همچنین ،به همکاری ،مبادله آزاد اندیشهها و حل و
فصل مسالمتآمیز اختالفات ،و اصالح ساختارهای حکومتی و حکومتهای هدایت شده
منجر میشود که از عناصر ضروری برای ایجاد جامعه دموکراتیک هستند ( Borgwardt,
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) .2005: 60جنبههای عینی این سیاست را در سالهای اخیر میتوان در اعمال فشار بر
دولتهای عرب برای برگزاری انتخابات ،تحت فشار قراردادن دولتهای منطقه برای
فراهم کردن فضا و فرصت برای مشارکت گروههای سیاسی مخالف ،و حمایت از گروهها،
احزاب ،بخشهای غیردولتی و جامعه مدنی مشاهده کرد.
ایاالت متحده همچنین ،به سیاست خود در توسعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه
در سند امنیت ملی  2015میالدی اشاره کرده و خواهان فراگیر شدن آن در منطقه است:
ما همچنان به دورنمای منطقهای(خاورمیانه) که صلحآمیز ،شکوفا و آباد باشد ،پایبند
میمانیم؛ به نحوی که در خاورمیانه دموکراسی ریشه بدواند و به حقوق بشر نیز احترام
گذاشته شود.

دولت سازی در سایه دموکراسی ،نقش مهمی در ارائه تصویری مطلوب از هژمونی آمریکا
در میان ملتهای منطقه خاورمیانه دارد و ایاالت متحده میکوشد با ابزار رسانه ،این تصویر
را درعرصه جهانی نیز بیش از پیش نشان دهد؛ اما تجربه دموکراسی سازی ایاالت متحده و
شرکای استراتژیک آن در خاورمیانه نشان میدهد که اولویت آمریکا در دوره کوتاه زمانی
از ایده آلهای دموکراتیک به اولویتهای امنیتی تغییر پیدا میکند .در این راستا ،ایاالت
متحده دولتی توتالیتر را که بتواند امنیت را برقرار کند ،بر چرخش دموکراتیک قدرت (به-
عنوان یکی از ارکان نظام دموکراتیک) ترجیح میدهد .تالش این کشور در راستای جلب
حمایتهای خارجی برای چنین دولتهایی و تثبیت آنها در نظام بینالملل موجب میشود
بر قدرت مضاعف این دولتها افزوده شده و چرخش هرچه بیشتر قدرت با چالش
روبهرو شود.
 .6-3مقابله با نیروهای ضد هژمون :ایاالت متحده بهعنوان یک قدرت بزرگ جهانی در نظم
مبتنی بر هژمونی از قابلیتهای قدرت خویش در جهت سازماندهی روابط میان دولتهای
منطقه استفاده کرده و از این طریق نظم را ایجاد و حفظ میکند .این کشور در همین راستا
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کوشش می کند نیروهایی را که درصدد ایجاد اختالل در این نظم هستند ،مهار کرده و به
مقابله با آنها بپردازد.
 .1-6-3کنترل و پاسخگو نگه داشتن ایران :این واقعیت که ایران یک قدرت منطقهای در
خاورمیانه است ،برکسی از جمله ایاالت متحده پوشیده نیست؛ اما نکتهای که درباره مسأله
ایران وجود دارد و آن را به یک چالش جدی در مقابل سیاستهای ایاالت متحده بدل
کرده ،مخالفت مبنایی ایران با سیاست ها و اقدامات آمریکا در منطقه و جهان است .آمریکا
همانطور که از اسناد امنیت این کشور میتوان آن را برداشت کرد ،ایران را بهعنوان یک
مانع جدی در مقابل نظم مبتنی بر هژمونی خود در منطقه و جهان میبیند و در تالش است
به نحوی ایران را کنترل کرده و از ایجاد مانع از سوی این کشور بکاهد .ایاالت متحده در
سند امنیتی  2010میالدی با اشاره به موضع ایران ،این کشور را یکی از دغدغههای خود در
منطقه خاورمیانه دانسته ،چنین اشاره میکند:
برای چندین دهه ،جمهوری اسالمی ایران امنیت منطقه را به خطر انداخته است و آمریکا
نتوانسته است به مسؤولیتهای بین المللی خود در این راستا عمل کند .عالوه بر برنامه
هستهای غیرقانونی ،ایران به حمایـت از تروریـسم ،تـضعیف صـلح میان اسرائیل و
فلسطینیان و نفی حقوق جهانی مردم خود ادامه میدهد .سالهای زیاد خودداری آمریکا
از تعامل با ایران نتوانسته این روند را تغییر دهد؛ بلکه برعکس ،رفتار ایران تهدیدآمیزتر
شده است .تعامل مسألهای است که ما بدون ایـن که خود را فریب دهیم ،دنبال آن
هستیم.

ایاالت متحده ،مسأله هستهای ایران را نیز بهعنوان خطری جدی در مسیر تحقق هژمونی
خود در منطقه و جهان قلمداد میکند و تالش میکند در چارچوب دیپلمایتک به اهداف
خود در قبال این مساله دست پیدا کند .از این رو آمریکا در سند امنیت ملی  2015میالدی
به دنبال پاسخگو نگاه داشتن ایران است:
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ما تصریح کردهایم که ایران باید به تعهدات بینالمللی خود عمل کند و نشان دهد که
برنامه هستهای این کشور کامال صلحآمیز است .برنامه تحریمهای ما نشان داده است که
جامعه بینالمللی میتواند و خواهد توانست آن دسته از کشورهایی را که به تعهدات
خود عمل نمیکنند ،به پاسخگویی وادار کند.

 .2-6-3مبارزه با تروریسم در خاورمیانه :تروریسم بهعنوان یکی از مهمترین موانع در مسیر
نظم هژمون ایاالت متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه قرار دارد و موجب شکلگیری یکی
از سیاست های مهم این کشور در مبارزه با آن شده است .این سیاست که آغاز آن به حادثه
 11سپتامبر  2001میالدی باز میگردد ،مداخله نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه را به
منظور مبارزه با تروریسم مشروعیت بخشید و موجب شکلگیری فصلی نو در عرصه
سیاست خارجی آمریکا در جهان و منطقه شد .برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که
آمریکا در جریان دشمن سازی جهانی برای خود پس از فروپاشی شوروری و کمونیسم و
خالء دشمن در جهان ،با ایجاد خطر تروریسم  ،آن را بهعنوان دشمن جدید معرفی کرد و
از آن بهعنوان ابزاری مناسب برای تثبیت هژمونی مالیم خود بهره جست.
مبارزه با تروریسم به ایاالت متحده کمک کرد تا بهوسیله آن بتواند مداخالت جهانی
و منطقه ای خود را مشروعیت بخشد و به تحقق راهبرد هژمونی مالیم که مبتنی بر مقبولیت
و رضایت است ،کمک شایانی کند .این موضوع آنچنان برای آمریکا مهم است که آن را
بهعنوان یکی از اولویتهای سیاست خارجیاش قرار داده و در بخشی از سند امنیتی سال
 2015میالدی خود چنین به آن اشاره میکند:
برای این کار ،ما اقدام جمعی برای برخورد با تهدید پایدار ناشی از تروریسم؛ بهویژه
تهدید القاعده ،داعش و گروههای وابسته به آنها را در اولویت قرار خواهیم داد .عالوه بر
اقدام قاطعانه برای مقابله با تهدیدهای مستقیم ،ما بر ایجاد ظرفیتهای الزم در دیگران
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بهمنظور جلوگیری از علل و پیامدهای درگیری که شامل برخورد با ایدئولوژیهای
افراطگرایانه و خطرناک باشد ،تمرکز خواهیم کرد.

 .1-2-6-3تغییر شکل مبارزه با تروریسم :ایاالت متحده آمریکا در راهبرد امنیتی خود در سال
 2015میالدی در مبارزه با تروریسم تغییر روش داد و از جنگ مستقیم با تروریسم به
جنگهای نیابتی با آن روی آورد؛ رویکردی که به صراحت در سند امنیتی سال 2015
میالدی به آن اشاره شده است:
ما به طور مشخص از الگوی جنگهای زمینی تمام عیار و پرهزینه در عراق و افغانستان
فاصله گرفتهایم؛ جنگهایی که در آنها آمریکا و نیروی نظامی ما بار اصلی را به دوش
داشت .ما به جای آن ،امروز رویکردی معقولتر را دنبال میکنیم که به یک سری
عملیاتهای ضد تروریسم مشخص ،اقدام جمعی با طرفهای مسؤول ،و اقدامات
فزاینده برای جلوگیری از رشد افراط گرایی خشونت آمیز و بنیادگرایی که تهدیدهای رو
به افزایش ایجاد میکنند ،اولویت میدهد.

این تغییر شکل در مبارزه با تروریسم ،آشکارا به این نکته اشاره دارد که راهبرد ایاالت
متحده در سالهای اخیر در چارچوب نظمهای منطقهای مبتنی بر نظم هژمونی و سیطره ،از
رهیافت کالسیک آن که مبتنی بر زور است ،هرچه بیشتر فاصله گرفته و به رهیافت مالیم
تغییر شکل داده است؛ رهیافتی که در آن اجازه دسترسی و مشارکت به کشورهای کم
قدرت تر داده شده و اعمال مستقیم قدرت هژمون ،محدودتر میشود.
 . 2-2-6-3سیاست آمریکا در قبال سه کشور افغانستان ،پاکستان و عراق ،با هدف مقابله

با تروریسم :از آنجا که مهد تروریسم ،در منطقه خاورمیانه و گروههای تکفیری چون
القاعده ،طالبان و داعش است ،ایاالت متحده تالش کرده در سالهای اخیر مبارزه با
تروریسم را د ر منطقه حتی پس از پایان یافتن دو جنگ افغانستان و عراق ،همچنان دنبال
کند؛ اما این مبارزه به دلیل ضعف کشورهایی ،چون :افغانستان ،پاکستان و عراق به صورت
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مشترک دنبال می شود و گامی است درجهت تحقق نظم هژمونیک مالیم ایاالت متحده در
منطقه خاورمیانه .در سند امنیت ملی  2015میالدی آمریکا ،در این باره آمده است:
رویکرد ضد تروریسم ما با کشورهای مختلفی از جمله سومالی ،افغانستان و عراق دنبال
میشود .ما در افغانستان ،به ماموریت رزمی خود خاتمه دادهایم و آن را به صورت
استقرار نیرویی بسیار کوچکتر درآوردهایم که هدف از آن کمک به حفظ یک افغانستان
مقتدر و باثبات است که تروریستهای بینالمللی آن را پایگاهی امن برای خود
نمیبینند ...ما همچنین ،با کشورهای منطقه از جمله پاکستان همکاری خواهیم کرد تا
تهدید تروریسم را کاهش دهیم و از روند صلح و آشتیمان برای پایان دادن به خشونت
در افغانستان حمایت کنیم و ثبات منطقهای را افزایش دهیم .ما کوششی جامع را برای
تضعیف و در نهایت شکست دادن داعش ،دنبال کردهایم .ما همچنان به حمایت از عراق
که به دنبال رها ساختن خود از درگیری فرقهای و مجازات افراطگرایان است ،ادامه
خواهیم داد .حمایت ما به آمادگی دولت برای داشتن حکومتی مؤثر و شمولگرایانه
بستگی دارد و اینکه اطمینان دهد داعش نمیتواند در خاک عراق ،پایگاه امنی برای خود
داشته باشد.
 .4چالشهای آمریکا در راهبرد هژمونی مالیم

سیاستهای آمریکا در چارچوب نظم منطقهای خاورمیانه و در راستای راهبرد هژمونی
مالیم هرچند با فراز و نشیب ،شکستها و پیروزیهایی همراه بوده؛ اما چالشهای جدی
را در مقابل خود مشاهده میکند .این چالشها گاه زاییده سیاستهای خود آمریکا در
منطقه بوده و گاه بهعنوان مانعی در مقابل این سیاستها در درون منطقه ایجاد شده است.
 .1-4شکلگیری و افزایش قدرت محور مقاومت اسالمی در منطقه :پس از حادثه  11سپتامبر
 2001میالدی طرح خاورمیانه بزرگ از سوی جورج بوش ،رئیس جمهور وقت آمریکا
ارائه شد .مهمترین هدف آمریکا از این طرح ،اجرای تغییراتی بود که بتواند منافع
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استراتژیک آمریکا را در منطقه حفظ کند .این تغییرات ساختاری که قرار بود تحت نام
دموکراسی و آزادی انجام شود ،ژئوپلتیک قدرت را بهطور بنیادی درجهت منافع آمریکا
تغییر میداد و موقعیت رژیم صهیونیستی را در منطقه خاورمیانه تثبیت میکرد .در این
طرح ،جهاد و مقاومت ،ریشهکن میشد و مقاومت علیه اسرائیل ،تروریسم تفسیر میشد(
صادقی)45 :1386،؛ اما اجرای این طرح نتایج مطلوبی را برای ایاالت متحده در منطقه به
همراه نداشت؛ چراکه با برگزاری انتخابات آزاد در فلسطین ،گروههایی چون حماس به
قدرت رسیدند و در ادامه نیز حمالت متعدد اسرائیل به منطقه غزه ،با مقاومت سرسختانه
حماس و مردم فلسطین همراه شد .همچنین ،موفقیت حزباهلل لبنان بهعنوان جبهه دیگر
مقاومت در جنگ  33روزه علیه اسرائیل ،راهبردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را در
منطقه دچار چالش کرد.
از سویی دیگر ،ایاالت متحده به همراه متحدان غربی خود برای تضعیف دولت
سوریه بهعنوا ن بخشی دیگر از محور مقاومت ،با حمایت و تجهیز گروههای مخالف
حکومت بشار اسد با عنوان جبهه النصره ،احرار الشام و غیره  ...این کشور را وارد جنگ
داخلی کرد .این اقدام آمریکا نیز پس از گذشت چندین سال از آن به اهداف خود دست
پیدا نکرده و حکومت بشار اسد بهعنوان یکی از حامیان محور مقاومت در منطقه همچنان
در قدرت است.
در مجموع ،این اقدامات در حالی رخ میدهد که آمریکا همواره جبهه مقاومت
اسالمی در خاورمیانه را بهعنوان یک مانع جدی بر سر راه تحقق نظم منطقهای خویش
تلقی کرده و به همراه همپیمانان خود در سالهای اخیر کوشش کرده است با اقدامات
مختلف ،این جبهه را تضعیف کند و از بین ببرد؛ اما شواهد نشان میدهد این اقدامات
نتیجه مطلوبی نداشته و جبهه مقاومت اسالمی توانسته است جایگاه خود را در منطقه حفظ
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کند و اکنون بهعنوان یک چالش جدی در مقابل راهبرد ایاالت متحده در خاورمیانه قلمداد
شود.
 .2-4پیدایش بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه :وقوع بیداری اسالمی در طی سالهای
اخیر در منطقه موجب شد بخش عظیمی از نیروهای سیاسی که تا پیش از آن توسط
نظامهای دیکتاتور ی در انزوا قرار گرفته بودند ،رها شده و در عرصه سیاسی نقش ایفا
کنند .بیداری اسالمی در عرصه بین الملل ،منطقه خاورمیانه را با شرایط متفاوتی روبهرو
کرد و به سلسله تغییراتی در شرایط منطقه منجر شد و از سویی سیاست آمریکا در منطقه
را با چالش مواجه نمود .با آغاز این تحوالت ،گذار به مردمساالری در منطقه تقویت شد و
برخی از رهبران عرب و متحدان آمریکا جایگاه سیاسی خود را از دستداده یا تضعیفشده
یافتند.
همچنین ،بیداری اسالمی در سطح منطقهای بیش از هر زمان دیگری موازنه قدرت
در خاورمیانه را دستخوش تغییر و دگرگونی کرد .درحالی که تضعیف ایران بهعنوان
اصلیترین قدرت در مقابل محور سازش مورد توجه آمریکا و متحدان منطقهای آن بود،
بیداری اسالمی بسیاری از کشورهای محور سازش را با چالشهای جدید داخلی مواجه
نموده و از توان آنها برای افزایش فشار بر محور مقاومت کاست .هرچند این تحوالت به
صفبندی میان کشورهای منطقه دامن زده است؛ اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،
ناتوانی آمریکا و متحدانش در کاهش نقش ایران در منطقه و انجام تغییرات دلخواه خود؛ به
ویژه در قبال سوریه و عراق ،نشاندهنده کاهش نفوذ و اثرگذاری جدی این کشور بر
موازنه قدرت در منطقه و ناکامی در شکلدهی به نظم مورد نظر در خاورمیانه است (M.
)Pollack, 2012:14 feb

همچنین ،در پی تحوالت بیداری اسالمی در سطح بینالمللی ،با کاهش نفوذ و
اثرگذاری آمریکا ،عرصه برای حضور جدی چین و روسیه و نقشآفرینی این دو کشور در
موضوعهای امنیتی ،اقتصادی و سیاسی فراهم شده است .بیشک ،افزایش تمایل این دو
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کشور به مشارکت در فرایندهای نظمسازی در منطقه خاورمیانه ،عرصه را برای ایفای نقش
آمریکا در راستای منافع ملی این کشور به شدت کاهش میدهد.
 .3-4بن بست گفتگوهای صلح میان تشکیالت خودگردان فلسطین و اسرائیل :پس از
تاسیس رژیم اسرائیل در  15مه  1948میالدی در سرزمین فلسطین و شکلگیری بحران در
منطقه خاورمیانه ،برای پایان دادن به نزاع میان فلسطین و اسرائیل ،تاکنون طرحهای مختلفی
عنوان شده که نتایجی در بر نداشته است .این مذاکرات متعدد به منظور برقراری سازش و
صلح میان فلسطینیان و اسرائیل از سوی آمریکا و جامعه جهانی از سال  1970میالدی آغاز
شد و تا ام روز با به نتیجه نرسیدن هیچ یک از آنها ،همچنان درحال پیگیری است (Barnes
)and Bowen,2015: 26

ایاالت متحده در همه این مذاکرات با هدف مشروعیت بخشیدن به اسرائیل و تامین
امنیت آن و برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه ،تالش کرده مذاکرات صلح را به
سرانجام برساند و این درحالی است که زیادهخواهی و مانع تراشی صهیونیستها ،مانع
اصلی در به سرانجام رسیدن این مذاکرات بوده است .این عدم سازش میان تشکیالت
خودگردان و اسرائیل و در مقابل تقویت جبهه مقاومت اسالمی در فلسطین به رهبری
حماس ،سبب شده منطقه خارمیانه همچنان به صلحی پایدار دست پیدا نکند و اسرائیل نیز
به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه با تهدیدهای امنیتی و عدم ثبات و آرامش
روبهرو باشد؛ موضوعهایی که بهعنوان چالشهای جدی در مقابل سیاست ایاالت متحده
در حفظ امنیت و صلح در خاورمیانه با هدف شکلدهی به نظمی مبتنی بر هژمونی مالیم
تلقی میشود.
 .4-4به قدرت رسیدن شیعیان در عراق و مهار داعش در این کشور :پس از اشغال
عراق به دست ایاالت متحده در سال  2003میالدی و در نتیجه روند توسعه دموکراسی در
خاورمیانه ،با روی کار آمدن دولت شیعی در این کشور ،راهبرد آمریکا در منطقه خاورمیانه
با چالش روبه رو شد؛ زیرا دولت و دولتمردان شیعی عراق در روابطی نزدیک با ایران به
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عنوان یک تهدید و مخالف جدی سیاستهای آمریکا در منطقه ،منافع مشترک بسیاری را
برای خود تعریف کرده و درجهت تامین این منافع بهدنبال گسترش هرچه بیشتر روابط
خود با یکدیگر هستند(برزگر.)50 :1385 ،
از سویی دیگر ،شکلگیری گروهک تروریستی داعش که با هدف تشکیل دولت
اسالمی در عراق به دنبال برهم زدن موازنه قدرت به نفع جریان اهل سنت در عراق بود و
آمریکا در بدو امر امید داشت هدف مذکور محقق شود ،پس از پیشروی محسوس خود در
ابتدای شکلگیری ،با سد مقاومت مردمی و فراگیر در عراق مواجه شد و بهتدریج در حال
واگذاری مناطق تحت اختیار خود به نیروهای مردمی و ارتش این کشور است .این رخداد
مهم که به کمک ایران و در راستای منافع مشترک میان دو کشور شکل گرفت ،در کنار
تقویت روزافزون دولت شیعی در عراق و گسترش روابط حسنه میان دو دولت ایران و
عراق ،موجب شکل گیری چالشی جدی در مقابل راهبردهای آمریکا در منطقه خاورمیانه
شده و روند تحقق هژمونی مالیم این کشور در منطقه را به مخاطره انداخته است.
 .5-4قدرت یافتن جنبش انصار اهلل در یمن :به دنبال پیدایش بیداری اسالمی در
کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه ،یمن نیز دستخوش تحول قرار گرفت و در نتیجه
مبارزات مردم انقالبی یمن ،علی عبداهلل صالح پس از چند دهه حکومت ،از قدرت برکنار
شد .این برکناری پایان ماجرا نبود و به قدرت رسیدن منصور هادی نیز نتوانست
خواستههای انقالبیون و در راس آن جنبش انصار اهلل را محقق کند .به همین منظور،
درگیریهای داخلی برای کسب قدرت و ایجاد اصالحات مد نظر انقالبیون در یمن ادامه
یافت و در نهایت ،به پیروزی جنبش انصاراهلل در این منازعات و کسب قدرت بهدست این
جنبش منجر شد(تالشان.)27 :1391 ،
جنبش انصاراهلل که جنبشی ریشهدار و با نفوذ در کشور یمن است ،زاییده
محرومیتها و فشارهای حاکمیت مستبد در حوزههای مختلف عقیدتی ،سیاسی ،بازرگانی
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و ...بوده و بر اثر فشار و تفرقه افکنی دولت عربستان سعودی علیه شیعیان در این کشور
شکل گرفته است( تالشان .) 14 :1391 ،این جنبش از آن جهت یک تهدید و چالش برای
سیاستهای آمریکا در منطقه خاورمیانه تلقی میشود که با افکاری شیعی و روحیه استکبار
ستیزی خود ،با آمریکا مخالف بوده و در دفاع از مردم فلسطین ،رژیم اسرائیل را بهرسمیت
نمی شناسد .این جنبش همچنین ،به دنبال خارج کردن یمن از زیر سلطه آمریکا و عربستان
س عودی و حفظ استقالل و تمامیت ارضی آن است؛ اهدافی که مانعی جدی در ائتالف
سازی ایاالت متحده به محوریت عربستان در منطقه بوده و منافع همپیمانان منطقهای
آمریکا از جمله اسرائیل و عربستان را به خطر انداخته است.
نتیجهگیری

منطقه خاورمیانه مهد فرهنگ و تمدن بشری بوده و عالوه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی
خود در روی کره زمین با کشف نفت در سده اخیر ،محور توجهات بیش از پیش جهان
قرار گرفته و سال های متمادی است که دستخوش تحوالت گوناگون است .این موقعیت
ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک همچنین موجب شده ایاالت متحده آمریکا بهعنوان قدرت
بزرگ جهانی توجه خاصی به این منطقه داشته و بر اساس منافع خود ،نظمی جدید را در
خاورمیانه پیگیری کند .راهبرد ایاالت متحده در سامان دهی این نظم جدید پس از
فروپاشی شوروی دستخوش تغییر شد و با فاصله گرفتن از هژمونی کالسیک و تحمیلی که
مبتنی بر زور و اقدام نظامی بود ،به سوی هژمونی مالیم مبتنی بر همکاری با حداقل منافع
مشترک کشورهای منطقه خاورمیانه سوق پیدا کرد.
آمریکا این راهبرد جدید خود را با طرحهایی چون خاورمیانه بزرگ و جدید ،به-
منظور مشارکت محدود کشورهای خاورمیانه ،ایجاد مشروعیت برای اعمال قدرت و اعمال
برخی از تغییرات در منطقه دنبال کرد .این تغییر راهبرد در شرایطی شکل گرفت که آمریکا
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مبتنی بر رهیافت ائتالف سازی در عرصه روابط بین الملل بهعنوان تنها ابرقدرت جهان در
پی جلب مشروعیت و رضایت جهانی برای اعمال قدرت خود بود و کوشش میکرد این
اعمال قدرت را استمرار بخشد .آمریکا همچنین ،در راستای برقراری این نظم جدید
منطقه ای به مقابله با نیروهای ضد هژمون همچون ایران و جبهه مقاومت در منطقه پرداخت
و تالش کرد در راستای دولت سازی برای بهبود نظامهای سیاسی منطقه اقدام کرده و در
سایه این اقدامات با کنترل منابع انرژی ،هژمونی خود را به شکلی مالیم در منطقه حاکم
نماید .این درحالی است که این راهبرد و هژمونی ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه با
چالشهایی چون :ایجاد و تقویت محور مقاومت اسالمی ،شکلگیری بیداری اسالمی ،به
بن بست رسیدن گفتگوهای صلح ،شکلگیری دولت شیعی و مهار داعش در عراق و در
نهایت ،با به قدرت رسیدن جنبش انصار اهلل در یمن مواجه است.
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