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سیهس امریکه ار بهل ایران ار اور اوبهمه از خصل ژئویلی یهک برخهوراار
بوا اس و ار وا  ،منهسبهت او هنبه بی ت ران و واتینگ

تهبتی از ای

ر هب ژئویلی یک اس ا تحوالت خهورمیهنه ار سهل  ،2011عهرغ از چیسه ی
مههی ای تحوالت ،تهثیر بسیهر وشیقی بر ژئویلی یهک منطقهه و ار ن یجهه
مههی و اامنه ر هب راهبرای بی ایران و امریکه اات ه اس ا بگی ترتیب
نو ااراک واتینگ
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از تحوالت منطقه و بخصوص رع هر و اهگاف سیهسه

خهر ی ایران ار بهل ای تحوالت ،تهثیر مس قیشی بر نو سیهسه امریکهه
ار بهل ایران ارات ؛ بطوریکه امریکه ار بسه ر تحهوالت انقالبهی منطقهه،
ش وری اسالمی ایران را به ونوان م م تری ر یب خوا مشههگ کراا ایه
مقهله به انبهل یهسخ به ای سئوال اس که ایه تحهوالت چهه تههثیری بهر
سیهس

امریکه ار بهل ایران اراته ا عرنهیه ایه نوته هر هن اسه کهه

نهکهمی امریکه ار ییشبینی و مگیری تحوالت ار خهورمیهنه و تشهل اعریقهه
بهوث تشهگیگ سیهسه هههی ت هه شی واتهینگ

برنهگ ت هران ،بهه ههگف

لوایری از ب ر برااری ش وری اسالمی از ظرعی ههی نوظ ور منطقههای
و نهکهرهمگ نشهن ااان الگوی انقالب اسالمی برای منطقه تگا ایه رویکهرا
راهبرای ار هلب سیهس «تشگیگ تحریمهه» ولیه ایران تجلی ییگا نشواا

واژههای کلیدی :بیگاری اسالمی ،تحوالت خهورمیهنه ،مهراکرات هسه های،
تحریم ،ایران ،امریکه

مقدمه
دی حالیله نرع و ییهی یوابط اهوران و امرهلوا م مورال دی هوای رب مناسوبات
دوجانبه تبیین میشرد ،ولی به نظر مییسد سطح تح یل منطقهای از ظرتیت بیشهری
برای پرداخهن به اهن میل ه برخریدای باشد .و ت اهن امر ،ساده اسوت :امرهلوا هو
بازهار بینالم ی و منطقهای با مناتع و تهدهدهای مهنرع است و هر ند میل ه اهران
اولرهتهای منطقهای آن یا شلل میدهد .از رج دهار ،آشلای اسوت کوه توای از
ب د هرههی منازوه اهران و امرهلا ،وریوه ایو ی یقابوت اهوران و امرهلوا دی منطقوه
است .لذا بدههی اسوت کوه وامول ژترپ یهیو

و قودیت منطقوهای همورایه هلوی از

مرلاههای اساسی شلل دهنده نرع مناسوبات بوین اهوران و امرهلوا ،حهوی دی سوطح
دوجانبه ،برده است .اهن امر به گرنوهای خوا

دی دویه یهاسوت جمهوریی اوباموا

نمرد هاتهه است .دی واقع زمانی که اوباما به قدیت یسید ،جمهوریی اسوالمی اهوران
بهگرنهای بیسابقه به اوج قدیت منطقهای یسیده برد ،بطریهله باهدن م اون یتویس
جمهری امرهلا تاورهح مویکنود« :زمانیلوه موا دولوت یا دی دسوت گورتهیم ،تشوای
بینالم ی بر اهران دی دنده خال

گیر کرده برد .واق یت اهن برد که نارذ اهوران دی

منطقه دی ی شش سال قبل از آن نه تنها کم نشده برد ب له یشد هم کورده بورد»...
(8 May 2012

 .)Biden,و وت اهون امور ،شلیوت سیاسوتهوای تهواجمی بورش دی

خاویمیانه و بهرهبردایی تهران از ظرتیت های نرظهری دی وراق پس از اشغال ،لبنوان
(جنگ  33یوزه) و ت یطین (به قدیت یسیدن حماف و جنگ  22یوزه) بورد .لوذا
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برای امرهلا مهم و یاهبردی است ولوی دی نهاهوت تقوط هو

اولرهوت از تهرسوت

همان ری که باهدن میگرهد قودیت منطقوهای اهوران ،هلوی از مرلاوههوای اساسوی
شلل دهنده نرع محاسبات دولت اوباما دی قبال اهران و بالهبع هلوی از دالهول اتخواذ
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سیاست «ت امل» با تهران ترسط دولت امرهلا برد.
اولرهت های سیاست خاویمیانهای اوباما وبایت بردند از به پاهان یساندن جنگ
دی وراق و اتغانیهان ،ت امل میهقیم با تهران ،با تمرکوز بور میول ه هیوههای اهوران،
پیشبرد ی ح بین ت یطین و اسراتیل و همچنین بهبورد وجهوه مخودوش امرهلوا دی
جهان اسالم .دی اهن یوهلرد جدهد نه تنها تالشهای دولت برش برای «تحورل» دی
جهان ورب و اسهااده از زوی دی اهن زمینه کنای گذاشهه میشد ب له دولت جدهد بوا
قاتل بردن به لزوم بازگشت ثبات ،دایای نااهی اهیها به تحرالت منطقوه بورد و بوه
دنبال آن برد که هرگرنه سیاست ها بازهاری یا که منطقه یا از حالت تورازن خوایج
میسازد ،مدهرهت و ت دهل نماهد ( .)Haass & Indyk, 2008هلی از اب واد اساسوی اهون
سیاست منطقهای جدهد ،ت امل هدتمند با اهران برد .بنوابراهن نورع سیاسوت دولوت
تازه کای اوباما دی قبال اهران ،برآمده از الزامات منطقهای سیاست امرهلا دی خاویمیانه
برد .جای ت ج

نداید که نرع سیاست امرهلا دی قبال اهران و خاویمیانوه دو محوری

مه می بردند که دولت اوباما تالش کورد آنهوا یا بوه ونوران شوراهدی آشولای بورای
سیاست تغییر نشان دهد .بنابراهن به نظر می یسد هلی از مالحظات داتمی امرهلا دی
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مراجهه با اهران ،اهن برده که با تهویکوردن ظرتیوت و قودیت منطقوهای جمهوریی
اسالمی اهران ،مانع از بهرهبردایی تهران از اهن اهرم ژترپ یهیو
هدج پیشبرد اهداج اسهراتیه
 ،2011مرج

دی قبوال امرهلوا بوا

خرد شرد .وقرع تحرالت خاویمیانه دی ابهدای سال

شد که اهن وریه منطقهای و بالهبع سطح و شدت یقابوت یاهبوردی

اهران و امرهلا بهیریت جدی دسهخرش تغییر شرد .اهن مقاله بوا تمرکوز بور نحوره
اثرگذایی تحرالت منطقهای دی سال  ،2011دی وین پرداخهن به نحره ادیاک امرهلوا
از اهن تحرالت ،تاثیر آن یا بر نرع سیاست امرهلا دی قبوال اهوران بریسوی مویکنود.
بی ها دویه زمانی اهن بریسی محدود به سال اول تحرالت منطقه ه نوی از ابهودا توا
انههای سال  2011خراهد برد؛ راکه با پاهان اهن سوال شواهد تاوره

دوی جدهود

تحرهمهای یاهبردی و یه اهران باریت هلجانبه بردهم.
 .1دولت اوباما و خاورمیانه پیش از 2011
اگر ه دویه سیاست خاویمیانه ای امرهلا پیش از وقورع تحورالت بیودایی اسوالمی

ومال کمهر از دو سال یا دی بر می گیورد ( ،)2009 -2010اموا زموانی کوه اوباموا بوه
قدیت یسید ،تمام تالش خرد یا دی یاسهای کاهش آسوی پوذهریهوای ژترپ یهیو
امرهلا دی منطقه که ناشی از سیاست های غ ط دولوت بورش بورد انجوام داد .اول از
همه اوباما به دنبال پاهان دادن به جنگ وراق و تغییر تمرکز از وراق به اتغانیهان برد
تا با اتزاهش مقط ی نیروها ،یحنه کایزای اتغانیهان یا تغییور دهود و بودهن ترتیو ،
شراهط برای تغییر مامریهت قبل از پاهان دوی اول یهاست جمهریی وی آماده شورد.
همچنین اوباما دی ابهدای دولت خرد ،با و م به اهنله هره امرهلا دی جهان اسالم به
شدت مخدوش شده است ،تالش کرد که با آنچه وی به ونران شروع جدهود نامیود
یوابط با جهان اسالم یا مبهنیبر احهرام مهقابل و مناتع مهقابل سامان دهد .مهومتورهن
ابزای دولت اوباما برای اهن کای ،اسهااده از دها ماسوی ومورمی (و نوه تغییور واق وی
سیاست) برد که از ره گاهار و سار به جهوان اسوالم (از جم وه ماور ،ترکیوه و
اسالمی ،تالش کرد که گاهمان انقالبی و مقاومتمحوری اهوران دی خاویمیانوه یا بوه
سمت خرد جذب و دی واقع دی دیون خرد هضم کند؛ راکه پیوروزیهوای ملوری
محری مقاومت دی جنگهای  33یوزه و  22یوزه منجر به اوجگیری بیسابقه قدیت
منطقهای جمهریی اسالمی اهران شده برد .با اهن حال ،پیشنهادهای امرهلواهی بورای
ت امل ،همانطری که اوباما میگرهد ،مشروط به اهن برد که جمهریی اسوالمی مشوت
خرد یا باز کند .اهن وبایت دی واقع اسه ایه از لزوم کنایگذاشوهن ابزایهوای قودیت
منطقهای با محریهت جرهان مقاومت بورد کوه دی آن دویه محبربیوت گیوهردهای دی
جهان ورب کی

کرده برد .لذا اوهراج به قدیت منطقوهای اهوران و توالش جهوت

تهیکردن اهن ظرتیت ،بخش اساسی از دسوهریکای اوباموا بورای مودهرهت تحورالت

خاویمیانه و همچنین اهران برد .دی کنای اهن اقدامات ،واشیناهن مشغرل تالش بورای
انزوای اسهراتیه

اهران دی دو سطح منطقهای و بوینالم وی نیوز بورد کوه دی قالو

ت امل میهقل با سریهه و انجام گاتوگرهای ی ح با دولت بشوای اسود و از سوری
دهار ،پیایری تجدهد یوابط با یوسیه و اهجاد تای ه بوین تهوران و میولر پیایوری
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اندونزی) یر یت گرتت .حهی اوباموا بوا پیشونهاد ت امول دها ماتیو

بوا جمهوریی

میشد .امرهلا دی اهن دویه ،که تا پاهان سال  2010به رل انجامید ،با م رتوی اهوران
به ونران منبوع تهدهود دی منطقوه ،بور اتوزاهش ترانمنودی نظوامی مهحودهن خورد و
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بازت رهف و کایآمدسازی ابزایهای مه ایج نظامی دی سوطح منطقوه تمرکوز داشوت؛
مثال تروش تی یحات و سییهم دتاع مرشلی به اوراب خ یج تایف تقرهوت شود و
اهن سییهمها با هلدهار ترکی

شودند و همچنوین بوا مرح وهبنودی سییوهم دتواع

مرشلی دی ایوپا و جهتدهی آن بر ضد اهران ،امرهلا توالش کورد کوه بازداینودگی
و یه اهران تقرهت شرد .اما وقرع سورهع تحورالت دی کول منطقوه خاویمیانوه وموال
یحنه مراجهه و نرع محاسبات امرهلا دی قبال منطقه و اهران یا دگرگورن کورد .لوذا
میتران گات که مطال ه نظم خاویمیانوه و تحورالت سیاسوی آن توا پویش از وقورع
تحرالت بیدایی ،غالبا با اسهااده از نظرهههای یتالییهی انجام میگرتت .اهن نظرههها
با تمرکز بر نقش دولتها و نرع ت امالت میان آنها قادی به ایزهابی تحورالت منطقوه
بردند .بر اهن اساف ،وجه ای ی ثبوات و ت وادل دی خاویمیانوه مبهنویبور ملانییوم
مرازنه قرا و مهمرکز بر ترانمندیهای نظامی کشریها بورد و ثبوات دیونوی یژهوم و
وهیگیهای نظام سیاسی حاکم بر اهن کشوریها از اهمیوت نودانی دی اهون مرازنوه
یاهبردی برخریدای نبردند.
 .2چهارچوب مفهومی :مولفههای درک ایاالت متحده از خاورمیانه پس از
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تحوالت سال 2011
مهمترهن تاثیر تحرالت انقالبی منطقه بر سیاست خاویمیانهای امرهلوا اهون بورد کوه
مرج

شد محیط داخ وی کشوریها بور یوابوط بوین دولوتهوا اولرهوت پیودا کنود.

ای یترهن وهیگیهای خاویمیانه جدهد براساف دیک امرهلا وبایتند از:
مردم :بازیگران اصلی .مهمترهن تحرل دی های رب انقوالبهوای منطقوه دی
سال  2011اهن برده که مردم به بازهاران ای ی و ت ال یحنه سیاست تبدهل شدند.
دی واقع ،دی اهن دویه شاهد حضری توردههوای مردموی ،و نوه یورتا بقوه مهرسوط
شهری میباشیم .دی حالیله تا پیش از اهن نظرهههای یتالییهی بوا تمرکوز بور نقوش
دولت ها و نرع ت امالت میان آنها قادی به ایزهابی تحرالت منطقه بردند ،اما بوا ویود
اهن بازهار جدهد به یحنه کل م ادله یاهبردی منطقه مهاثر شد .بایاک اوباموا یتویس
جمهری امرهلا دی مهم ترهن سخنرانی خرد دیبایه انقالبهوای منطقوه کوه دی محول
وزایت خایجه اهراد شد ،با م رتی اهن نرع حضری تردهای به ونوران پرپرلییوم ،بوه

ونران منبع تهدهد تارهح میکند که« :منطقهای که مهحمول تغییورات گیوهرده شوده
منجر به غ به پرپرلییم خراهد شد که دی آن های رب ،می یرنها ناور از موردم -و
نه تقط ت داد اندکی از سران -باهد به ه

سیاست اوهقاد پیودا کننود» .وی دی اداموه

میگرهد« :اهاالت مهحده برای ندهن دهه مجمروهای از مناتع اساسی یا دنبال کرده
است :مبایزه با ترویهیم و ترقف گیهرش تی یحات هیهه ای ،تضمین جرهوان آزاد
تجایت و تامین امنیت منطقه ،تقرهوت امنیوت اسوراتیل و پیایوری یو ح اووراب و
اسراتیل ...با اهن حال باهد قبرل کنیم که اسهراتییای که یرتا مبهنی بر پیایوری اهون
اهداج باشد ،شلم هی گرسنهای یا سیر نمیکند ها مرج

ابراز آزادانوه اندهشوههوا

نمی شرد .از سری دهار ،نارداخهن به آمال و آیزوهای مردم وادی نیوز تقوط باووث
تشدهد بدگمانی ومرمی به سیاستها و مناتع امرهلا به بهای مردم منطقه مویشورد»
( .)Obama, May 19, 2011هیالیی ک ینهرن نیز دی سخنرانی خرد ،همراهی بوا موردم یا
 .)2011با گذی زمان و یوشنتر شدن شمانداز تحرالت منطقه ،باوی به نقوش موردم
به یزی تراتر از مراضع دها ماتی

تبدهل شود؛ بطریهلوه ایزهوابیهوای ا الوواتی

امرهلا دی سال  ،2012از جم ه ایزهابی ا الوات ایتش اهاالت مهحده –که مهمتورهن
ابزای مدهرهت تحرالت منطقه ترسط واشیناهن برده است -تارهح میکنود« :یقابوت
بر سر ج

نظر و اقناع مردم ،وامل ت یینکننده حلرمتهای تازهتاسیس دی شومال

اترهقا و ها منازوه جایی دی سریهه و همن است» (.)DIA, 2012: 11- 12
دی واقع همین مردمی و تردهای بردن حرکت مرج

شد که اهاالت مهحوده نوه

تنها نهراند وقرع انقالبهای خاویمیانه یا پیشبینی کند ب له حهوی دی دیک ومو و
احهمال تیری آن به دهار کشریها نیز ناکام برد؛ راکه سوروهس ا الوواتی امرهلوا
دی دویه ب د از  11ساهامبر ،یرتا مهمرکز بر ایتباطگیری با سییهم یسومی کشوریها
دی حرزه تهدهدهای ت رهفشوده بورد و از یونودهای دیونوی جراموع و بخاور
گروههای مخالف ا الوات میهقیم نداشت ( .)Ignatius, 2011دهوان تنشوهاهن ،یتویس
کمیهه ا الواتی سنای امرهلا نیز با بیان اهنله دولت اهاالت مهحده سروهس ا الواتی
1. Right Side of History

تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران  محمد جمشیدی

به منزله قرایگرتهن دی جانو

دیسوت توایهخ 1م رتوی کورد (

Clinton, November 7,
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خرد یا به دلیل ناترانی دی پیشبینی و مدهرهت تحرالت مار توربیخ کورد ،تاورهح
میکند که ا الوات سیا دیبایه انقالب دی مار ،همن ،بحرهن و لیبی یا دی حد اخبای
یوزنامهها برده است ( )Miller, 2011; Rogin, 2011و مراضع مهناقض دولت امرهلوا دی
بحبرحه انقالب مار ،انهقاد جدی یاح نظران یا دی پی داشت .اهن میل ه مرج
شده که همراهی با مردم و ودم تقابل با جرهانهای مردمی ،بوه هلوی از محریهوای
ای ی سیاست خایجی امرهلا دی خاویمیانه جدهد تبدهل شرد .اوباما دی اهون یابطوه
میگرهد« :منطقه خاویمیانه دی ه

دهه آهنده شاهد تغییرات زهوادی خراهود بورد و

هرجاهی که تماهل م هی یا برای دویشدن از دیگیوری ،هورج و مورج و حرکوت بوه
سمت حل و تال دها ماتی

مناقشات میبینیم ،باهد آمادگی ت امل با آنها یا داشوهه

باشیم» (.)Obama, December 7, 2013
وضایت عهم اطمینان :ویژگی اصلی مناقه .هلوی از تورییتورهن پیامودهای
نقش تزاهنده تردههای مردمی دی تحرالت منطقه برای مناتع امرهلا ،بوروز وضو یت
ودما مینان 1و پیشبینی ناپذهری جهتگیری آهنده تحورالت بورده اسوت .دی ووین
اهنله اهن حرکت اجهماوی ،ساخهه و پرداخهه قدیتهای خایجی نبرده است ،اموا از
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سری دهار ،حهی دولتهای برآمده از انقالبها لزوموا نماهنوده تحورالت نییوهند و
اساسا خرد تحرل مهم تر از نهیجه آن است .دی واقع ،به نظر مییسد که اهن تحرالت
هی ت هدی به جرهانهای سیاسی ت ال ها پیشیو دی اهن وریه ندایند .اهن دیک از
تحرالت که به تراهند ایالت میدهد ،به خوربی دی ناواه یواح نظوران واشویناهن
مشاهده میشرد .میشل ت رینری ،م اون سیاستگذایی وزایت دتاع امرهلا دی دویه
اول اوباما بر اهن باوی است که« :حرادث اخیر مربرط به بیودایی وربوی یا باهود بوه
ونران تال اول از آنچه ه

کهاب بییای رالنی خراهد برد نارهیت .اهن داسوهان

به احهمال زهاد ،اگر ندهن نیل رل نلشد ،حداقل ندهن دهه زمان الزم داید توا
کامال بروز نماهد و بنابراهن ما باهد نااهی ب ندمدت ،نااهی یاهبردی به اهن واق یت
و همچنین انهظای پیچیدگیهای ترقال اده و وودم ا مینوان گیوهرده داشوهه باشویم»
(.)Flournoy, 2012: 13
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1. Uncertainty

لزوم داشهن نااه ب ندمدت به اهون تحورالت ،بوا یوراحت بیشوهر دی گوزایش
دتاوی هایساله امرهلا ان لاف هاتهه است .براساف اهن سند یاهبوردی «یونودهای
سخت انهقال سیاسی دی خاویمیانه هادآوی اهن است که تحرالت منطقه اگور نودهن
دهه رل نلشد ،حداقل ندهن سال زمان نیاز داید تا باریت کامل پرویده شورند»
( .)QDR, 2014: 5حهی جام ه ا الواتی امرهلا تحرالت منطقوه یا مرجود تهدهودهای
بور مورایدی مثول تشودهد

جدهدی برای امرهلوا ایزهوابی موی کنود و بطوری خوا

امرهلاسهیزی و حهی قهل دها ماتهای امرهلاهی دی لیبی و گیوهرش سورزمینهوای
بدون حاکمیوت تاورهح مویکنود« :اگر وه برخوی کشوریها بوه سومت حلرموت
دمرکراتی

پیشرتتهاهی داشههانود ،اموا اکثور آنهوا دی حوال تجربوه وودم ا مینوان،

خشرنت و وقبارد سیاسی هیهند .سرنارنی یهبران و تض یف یژهمها باوث بوروز
یقابتهای قرمی و مذهبی هم شده است .بازهاران اسالمارا از اهن گشاهش سیاسی
احهمال زهاد نارذ خرد یا دی سالهای آهنده تثبیت میکنند .مرتقیوت دولوتهوای دی
حال انهقال تا حدی وابیهه به تراناهی آنها دی ادغام اهن بازهاران دی سیاست م وی و

ادغام –ها گرشهنشین کردن -گروههای سیاسی ،نظامی ،قبی های و تجایی که بخشوی
از یژهمهای ساب بردهاند ها از آن یژهمها منا ت کی

میکوردهانود ،مویباشود .دی

وین حال ،انهقالهاهی که دی پرداخهن به تقاضاهای ومرمی برای تغییر ناکام میمانند،
به احهمال زهواد مرجو

احیواء نواآیامی و اتوزاهش تماهول بوه سومت یاهحولهوای

اقهدایگراهانه ها اتراطگراهانه میشرند (.)Clapper, 2013: 14
نین دیکی از واق یت باوث شد که ایطالگ بهای وربی کمکم از یون بیاهد و
بجای آن بیدایی وربی یاهجتر شرد ،تا آنجا که حهوی اوباموا دی سوخنرانی خورد دی
مجمع ومرمی سال  ،2013اهن تحرالت یا به ه

تشنج 1تشبیه کرد که منطقه یا تورا

گرتهه است ( .)Obama, 24 September, 2013وض یت وودم ا مینوان مرجو

شود کوه

امرهلا دی ت رهف نقش برای خرد د ای سردیگمی شرد کوه نهاههوا منجور بوه وودم
وجرد اسهراتیی واحد دی قبال تحورالت منطقوه و یتهایهوای موریدی بوا تو تو
1. convulsion

تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران  محمد جمشیدی

بیشهرهن سرد انهخاباتی یا می برند و احزاب اسالمارا دی مار ،ترنس و مغورب ،بوه

83

کشریها شرد؛ بطریهله همانطری که اوباما می گرهد مرید سرزنش جدی گوروههوای
مخه ف داخ ی کشریها قرایگیرد« :اهاالت مهحده به دلیل میوانجیاری و دخالوت دی
منطقه سرزنش میشرد و به دست داشهن دی تر له محلرم میشرد و دی وین حوال،
اهاالت مهحده به خا ر کرتاهی دی حل مشلالت منطقه و بیتااوتی دی مقابل ینج و
دید می مانان مقار خرانده میشرد ...امرهلا از سری هم

رجهوای اهون منازووه

داخ ووی (ماوور) موورید حم ووه قرایگرتووت و بووه ووری همزمووان بووه پشووهیبانی از
اخرانالمی مین و مهندسوی یوهودادها بورای برداشوهن آنهوا از قودیت موههم شود»
( .)Obama, 24 September, 2013دی واقع ،وض یت ودم ا مینان هوم محودودهتهوای
قدیت امرهلا یا بیشهر کرده و هم انهقادها و خارمتها و یه امرهلا یا اتوزاهش داده
است و دی مجمرع بیانار ض ف امرهلا دی مدهرهت تحرالت خاویمیانه است؛ امری
که خرد یا دی دکهرهنها مثل جای پای حوداق ی 1و یهبوری از پشوت سور 2دی دویه
جنگ لیبی و یاهبردهاهی مثل رخش به آسیا 3خردنماهی مینماهد.
نایارآمهی آرایش دفاعی مو ود و ابزارهای متاطار  .از زموان بوه قودیت
یسیدن اوباما دی سال  ،2009واشیناهن دی کنای تالش برای تق یل جبهههوای جنوگ
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دی خاویمیانه ،به دنبال اهن برد که با اسهااده از ه

آیاهش جدهد ترکیبی مشهمل بور

مرلاههای مه ایج و نامه ایج دی برابر اهران ،قودیت اهوران یا مهوای و بوه مهحودهن
خرد دی اهن یابطه ،ا مینان دهد؛ از جم ه اهجواد و تقرهوت سییوهم دتواع مرشولی
منطقه و ادغام سییهم یادایی آن با اسراتیل ،نرسازی نظامی و توروشهوای گیوهرده
تی یحات مه ایج به اووراب منطقوه از جم وه اووالم توروش شاوت می یواید دالی
تی یحات مدین به وربیهان و دی وین حال تالش جهت اهجاد اتهالج جهانی بورای
مهای قدیت مه ایج اهران از ره منع یادیات اقالم مه وایج (
 ،) 9, 2010: para. 8اتوزاهش کیاوی قودیت تخرهو

UNSCR 1929, June

تیو یحات مه وایج ،اووالم ایاده

سیاسی جهت اسهقرای وم یاتی تی یحات هیههای تاکهیلی و اسهراتیه
تقرهت برتوری اسوهراتیه

دی منطقه و

اسوراتیل دی منطقوه ( .)Shapiro, July 16, 2010لوذا دولوت
1. light foot print
2. leading from behinde
3. Pivot to Asia

امرهلا تالش میکرد کوه بوا محریهوت تهدهود اهوران بورای منطقوه و بوا اسوهااده از
ابزایهای نظامی مه ایج و نامه ایج ،حهی تهدهد هیههای اهوران دی قالو

ضومانت

امنیهی منای ( ،)Department of Defense; 2010نظم ضد اهرانی منطقه یا تقرهت کند .اموا
وقرع تحورالت سوال  ،2011اساسوا ،آیاهوش نظوامی و دتواوی امرهلوا دی منطقوه یا
بیم نی کرد؛ راکه اکنرن تهدهد جدهد نامهقاینی شلل گرتهه برد .اگور توا پویش از
بیدایی اسالمی ،تهدهد م طرج به قدیت مه ایج اهران برد ،پوس از اهون تحورالت
تهدهد دی خیابان های کشریهای وربی مهحد امرهلا شلل گرتهوه بورد .بنوابراهن هوم
منبع تهدهد و هم جنس تهدهد به گرنهای تغییر کرده برد که اساسا ،آیاهوش نظوامی و
دتاوی امرهلا دی منطقه بیم نی شده برد .مهمتر آنله ابزایهاهی مثل جنگ ،بیشهر بوه
ضری مناتع امرهلا دی نین وض یت منطقهای کای میکرد (.)Lynch, 2011
چاعش گفتمانی امریدا .دیست دی زموانی کوه واشوناهن دی مراجهوه بوا مورج
ابهلای ومل ه

بازی اسهراتیه

یا دیدست گرتت .اهن امر بیانار ه

گاهمان سوه

مرح های برد که ترسط یهبر م ظم انقوالب اسوالمی مطورگ شود .اهون گاهموان دی
مرح ه اول م طرج به ایاته ت رهف از ییهی و ماهیت انقالبهای منطقوه بورد کوه
اسالم به ونران وامل محرک و اسالم خراهی بوه ونوران آیموان اهون حرکوت وظویم
مردمی مطرگ شد .مرح وه دوم ،مهمرکوز بور جهوتگیوری جغراتیواهی تیوری اهون
انقالبها برد که یهبر م ظوم انقوالب بوا تاکیود بور ایوالت و بنیوادهن بوردن اهون
انقالب ها ،نه تنها آن یا محدود به خاویمیانه ندانیهند ب له دی ه
شمانداز آن یا حرکت به ق

پیشبینوی بودهع،

ایوپا و امرهلوا م رتوی کردنود (آهوتاهلل خامنوهای،

 )1390/2/14و اهن دی حالی برد که هنرز جنبش اشوغال والاسوهرهت پدهود نیاموده
برد .دی اهن یوهلرد ،ایوپا و امرهلا به ونران ح قهای از زنجیره انقالبهوای منطقوه
م رتی شدند و اهن دیحالی برد که تمام تالش کشوریهای غربوی آن بورد کوه اهون
انقالبها حهی به سطح منطقهای نیز ترس ه پیدا نلند .اهن گاهمان دی مرح ه سرم بوا
تاکید بر وامل مشهرک یهیرنییم ،هم دی وقرع انقالبهای منطقه و هوم دی جنوبش
اشغال والاسهرهت (دی قال

س طه ه

تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران  محمد جمشیدی

تحرالت انقالبی خاویمیانه مشغرل اقدامات تاکهیلی برد ،جمهوریی اسوالمی اهوران

دییدیها) ،اهون دو حرکوت یا دی وهیگوی

ضدیهیرنییهی بردن به هم پیرند زد (جمشیدی.)1391 ،

85

دی حالی که هنرز انقالب مار به نهیجه نرسیده برد و حینی مبوایک همچنوان
بر میند قدیت برد و اهاالت مهحده نیز همچنان اوهقاد به لوزوم بواقیمانودن وی دی
قدیت و ها نهاهها شناساهی وی به ونران بخشی از یوند انهقال نظاممند 1داشت ،یهبر
م ظم انقالب اسالمی دی مجمروهای از سخنرانی ،خطبه نماز جم ه و همواهشهوای
بینالم ی دیبایه انقالبهای منطقه ،با م رتی اهن پدهوده جدهود بوه ونوران بیودایی
اسالمی هرههی ممهاز به آن بخشید .مهمتورهن شواخ

هوای هرهوتبخوش بوه اهون

تحرالت از نظر اهشان شامل اهن مراید برد :اهون انقوالبهوا یوبغه اسوالمی جودی
دایند؛ ضدامرهلاهی و ضداسراتی ی هیهند؛ انقالب اسالمی اهران به ونران ه

الاور،

دایای ایتباط و نیبت میهقیم با اهن انقالبها است .یهبور م ظوم انقوالب اسوالمی
تارهح نمردند که هلی از ورامل مهم الهامبخوش بوه اهون انقوالبهوا ،بقوای نظوام
سیاسی برآمده از انقالب اسالمی ه نی جمهریی اسالمی اهوران بورده اسوت .بودهن
ترتی  ،اهشان وامل محرک انقوالبهوا یا اسوالم و آیموان اهون حرکوت مردموی یا
اسالمخراهی م رتی نمردند.
از سری دهار ،شاخ

های ت رهفکننده انقالبها از نظر امرهلا وبایت بردنود
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از اهنله اهن تحرالت از هو سور یهشوه دی تقور اقهاوادی و ناکایآمودی اقهاوادی
حلرمت های وربی و از سری دهار اسهبداد سیاسی حلام ورب داید؛ دهن نقشی دی
بروز اهن انقالبها نداید؛ اهن انقالبها یبطی به سیاست خایجی و بوهوهویه میول ه
امرهلا و اسراتیل نداید و نهاهها آنله هی محدودهت جغراتیاهی بورای م رتوی الاور
برای اهن انقالب ها مطرگ نییت و لذا لزومی نداید که الاری اهن انقالبها حهما از
منطقه خاویمیانه م رتی شرد .بی ها با رگ گاهمان جمهوریی اسوالمی ،امرهلوا دی
برابر اهوران قرایگرتوت و بوه سوروت شواهد بوروز هو

گاهموان دوقطبوی دیبوایه

انقالب های منطقه بین اهران و امرهلا بردهم .بدهن ترتی  ،واشناهن تالش کرد که با
اقدامات مخه ف ،از جم ه الارسازی مانروی و تخره

الاوری انقوالب اسوالمی،

اهن گاهمان یا دی منطقه تض یف کند.
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1. orderly transition

 .3تحوالت خاورمیانه در سال  2011و تغییر در استراتژی امریکا در قبال
ایران
با وقرع تحرالت خاویمیانه و به قدیت یسیدن م تها که ومال ی سه دهه گذشهه
مخا بین سیاست خایجی جمهریی اسالمی اهوران محیورب مویشودند ،واشوناهن
احیاف تهدهد یاهبردی کرد .اوباما اهن حس تهدهد یا دی سخنرانی مواه موی ،2011
دی وزایت خایجه با ونران غ به پرپرلییم بر سیاست منطقه مطرگ کورد .بوه هموین
دلیل شاهد اقدامات و مراض ی از جان

واشیناهن بردهم که تالش داشت اهوران دی

مراجهه با تریتهوای یاهبوردی جدهود دی خاویمیانوه محهواطتور ومول کنود و از
جیایت انقالبی خرد تای ه بایرد .تالش برای سراهت انقالبهای منطقه به اهوران،
اتهامزنیهای ملری به سااه قدف و تشدهد حداکثری تحرهمها از جم وه محریهواهی
بردند که تالش داشهند با مخدوش کردن وجهه منطقوهای اهوران دی میوان م وتهوا،
سری دهار اهران گرتهای مشلالت داخ ی خرد شرد.
درون گرا یردن ایران .امرهلا و مهحدانش به دنبال اهن بردند که که بوا تیوری
ناآیامیها به اهران ه نی شرق و دی یریت املان به وین و یوسویه ،هوم انایوزه و
الاری اهران جهت تاثیرگذایی بر منطقه یا مدهرهت کننود و هوم از اهون پدهوده بوه
ونران ابزایی جدهد دی سیاست خایجی خرد اسهااده نماهند .للورن پنهوا وزهور دتواع
امرهلا میل ه وقرع انقالب م هم از بهای وربوی دی اهوران یا تقوط وابیوهه بوه زموان
میداند« :بهای وربی قط ا به اهران سراهت پیودا مویکنود .مون تلور مویکونم کوه دی
انهخابات اخیر اهران بهیریت وینی مشاهده کردهم که جنبشی دی اهران اتاواق اتهواد
که همان دغدغه هاهی یا مطرگ کرد که اکنرن دی منطقه می بینیم ...و من تلر میکونم
که اهن تقط میل ه زمان است که اهن نرع تغییر ،ایالحات و ها انقالب دی اهران یخ
دهد .ما باهد تالش کنیم هر اقدامی که میترانیم برای حماهت از اهون جرهوان انجوام
دهیم و دی وین حال باهد از شراهط هم تح یل داشوهه باشویم توا اقودامی نلنویم کوه
مرج

پسیتت اهن جرهان شرد ...من تلر میکنم که جنوبش ایوالحات دی اهوران

مطال

بییای زهادی از آنچه دی ترنس ،مار ،لیبی و سریهه هاد گرتهه اسوت ...هلوی

از میات ی که ما دی تحرالت ترنس و مار به دنبال آن بردهم اهن برد که ه یوزی

تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران  محمد جمشیدی

جمهریی اسالمی اهران نهراند به ونران ه

الار دی منطقه جدهود مطورگ شورد و از
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اهن جرقه یا زد

ه یزی باوث وقرع اهن تحرالت شد تهرسوت ورامول شوامل

مرایدی ازجم ه یسانه های اجهماوی و جم یت جران ناامید از آهنده میشد .واق یت
اهن است که وقهی مردم تامیم بایرند که زمان آن ترایسیده آناواه تغییورات وظویم
یخ میدهد .من تلر میکنم اهن امر نه تنها دی مرید خاویمیانه ب له دیبایه اهران هوم
یادق است» (.)Panetta, September 6, 2011
وامرف هادلین ،یتیس ساب ا الوات ایتش یژهم یهیرنییهی نیز دی سوخنرانی
دی مرسیه واشناهن ندبای تاکید میکند که «شاهد بزیگترهن تریت ها مهومتورهن
تریت تحرالت کنرنی آن است که انقالب گل هاف به اهران سراهت کند» (

Yadlin,

 .)May 30, 2011هیالیی ک ینهرن ،وزهر خایجوه سواب امرهلوا نیوز دی بیوان و وت و
شمانداز تحرهمها ،با اشایه میهقیم به مدل لیبوی بورای اهوران ،شونیدن یوداهی از
داخل اهران یا مطرگ کرد« :من تلر میکنم اگر آن حرادث (پس از انهخابوات )2009
دوبایه اتااق بیاتهد ،هرشمندانهتر خراهد برد که جنبش سبز ها هر جنبش دهاری دی
داخل اهران بارهد :ما میخراهیم که جهان با ما هم یدا شورد .موا مویخوراهیم کوه

جهان از ما حماهت کند.اهن کایی است که همانطری که میدانید ،هرههای مخالف
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لیبی انجام دادند .وقهی آنها مبایزة خرد با قذاتی یا شوروع کردنود ،کوایی کوه مثول
باالیتهن از تا غیرقابول یو ردی بوه نظور مویآمود ،آنهوا از هموان اول گاهنود :موا
میخراهیم جهان خایج به هریریتی که میتراند از ما حماهت کنود .موا از بورادیان
ورب خرد میخراهیم ،ما از منطقه میخراهیم ،ما از سازمان م ل میخراهیم و موا از
همه میخراهیم که به ما کم

کنند» (.)Clinton, October 26, 2011

همچنین دی ی اهن دویه مقامات امرهلا انراع ترهینهوا و بودگرهیهوا یا ،بوه
بهانه حماهت از ناآیامیهای ب د از انهخابات یهاست جمهریی  ،1388به جمهوریی
اسالمی نیبت دادند .بیدلیل نبرد که اوباما دی اولوین و مهومتورهن سوخنرانی خورد
دیبایه تحرالت خاویمیانه که دی محل وزایت خایجه اهون کشوری برگوزای شود ،بوا
حماهت از آشربگران خیابانی ،اهنگرنه به جمهریی اسالمی حم ه و تورهین کورد:
«ترامرش نلنیم که نخیهین تظاهرات میالمتآمیز دی خیابانهای تهران بورد ،جواهی
که حلرمت وحشیانه زنان و مردان یا مرید ت رض قورایداد و موردم بوی گنواه یا بوه
زندان انداخت .ما هنرز پیواک شو ایهای موردم بور یوی پشوت بوام هوای تهوران یا

می شنرهم .تارهر جان دادن زنی جران دی خیابوان همچنوان دی حاتظوه ماسوت .موا
همچنان پاتشایی می کنیم که مردم اهران میوهح برخوریدایی از حقورق بنیوادی و
جهانشمرل هیهند و حلرمت قادی نخراهد برد آیمانهای آنها یا بین ببرد» (

Obama,

 .)19 May 2011ک ینهرن وزهر امری خایجه نیز مرضعگیریهوای مقوامهوای اهرانوی دی
حماهت از م هرضان دی کشریهای ورب یا «اوج تزوهر» جمهریی اسالمی تریویف
نمرد .همچنین اوباما دی سخنان خرد دی کنارانس ساالنه اها  ،اهران یا به «دویوهی»
دی مراجهه با اوهراضهای مردمی دی منطقه مههم کرد؛ راکه دیحوالی کوه مقوامهوای
جمهریی اسالمی «ادوای حماهت از حقرق م هرضوان» دی کشوریهای منطقوه یا داینود،
شهروندان خرد یا با ترسل به خشرنت تهدهد مویکننود ( .)Obama, May 22, 2011بودهن
ترتی  ،اهاالت مهحده دی اهن دویه همرایه بوه دنبوال نشوانههواهی از وقورع آشورب
داخ ی و تیری بحران به داخل اهران و منازوه سیاسوی میوان میولرلین نظوام بورده
تخریب و هه مناقه ای .هلی از اولرهت هوای اساسوی واشوناهن دی یاسوهای
مدهرهت تحرالت منطقه اهن برد که با تخره

وجهوه منطقوهای جمهوریی اسوالمی

اهران ،وطش منطقهای برای هاتهن الارهای جدهد بورای حلرموت و سیاسوت یا بوه
سمهی غیر از اهران جهت دهد .به همین دلیل ،تاکهی های مخه ای یا دی اهون یابطوه
بلای بیت از جم ه:
الارسازی مانروی :دی پی تحرالت خاویمیانه ،الارهابی برای شوللدهوی بوه
حلرمتهای تازه تاسیس به هلی از دغدغههای اساسی م تهای خاویمیانوه تبودهل
شد .با ترجه به ویود ت ال تهران دی وادی گاهمانسازی و ایاته وهیگیهای اساسوی
هر حرکت اسالمی ،واشناهن نیز الجرم مجبری به م رتی الار و دی واقع الارسوازی
مانروی برای انقالبهای منطقه شد .امرهلواهیهوا دی ابهودا بوا قورایدادن تحورالت
ترنس دی قال

انقالب های ینای و م رتی آن به ونران انقوالب گول هواف ،توالش

کردند که اهن حرکت یا دی ادامه انقالبهای شرق ایوپا م رتی نماهند .اما با تشودهد
تحرالت ،سراهت انقالب به مار و تراگیر شودن آن دی سوطح منطقوه ،کواخ سواید

تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران  محمد جمشیدی

است.

شریای امنیت امرهلا یا مرظف کرد که با برگزایی مجمرووه ج یوات یاهبوردی دی
سطرگ باال به بریسی ک یه انقالب های جهان دی ند دهوه گذشوهه باوردازد و از آن
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میان ه

انقالب یا به ونران الاور بورای منطقوه بوه یتویس جمهوری م رتوی نماهود

( .)Solomon, February 12, 2011; Ladler, May 28, 2011دی وین حال ،شاخ

هاهی نیوز

برای اهن بریسی مطرگ شده برد ،از جم ه آنله آن انقالبها برضود هو

دهلهواتری

نظامی یریت گرتهه باشد و آن دهلهاتری مرید حماهت ب ندمدت امرهلا برده باشود.
اهن بریسی محدود به به هی حرزه جغراتیاهی خایی نبورده و ک یوه انقوالبهوا از
امرهلای التین تا ایوپا و آسویای شورقی یا دی برمویگرتوت .از میوان موراید مه ودد
بریسیشده آنچه نهاهها مری قبرل اوباما قرایگرتت ،مرید اندونزی برد کوه سورهایتر
که مرید حماهت امرهلا برد ،برکنای شد .با گذی زمان ،واشناهن الارهای دهاری نیز
با کایکرد الهامبخشی برای خاویمیانه م رتی نمرد از جم ه آنها میتران به سوخنرانی
اوباما دی ی سار به ایوپای شرقی دی اواخر بهای  2011اشوایه کورد .اوباموا دی اهون
سار لهیهان و جنبش همبیهای جرانان لهیوهان یا کوه بوهیوریت میوالمتآمیوز
کمرنییتها یا سرنارن کرده برد ،به ونران وامل الهامبخوش بوه آنچوه بهوای وربوی
می خراندند م رتی نمرد که از ره تماف ترهنای با ترنس به خاویمیانوه سوراهت
نمرده است (.)Obama, May 28, 2011
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تخره

الاری انقالب اسالمی و وجهه منطقهای جمهریی اسوالمی :دی حوالی

که ایزهابیهای میهمر جام ه ا الواتی امرهلا تارهح دایند که جمهوریی اسوالمی،
که برآمده از انقالب اسوالمی اسوت ،بوازهاری وقالنوی اسوت و هموین وقالنیوت،
تریهی برای تاثیرگذایی و ت امل با تهران یا به غرب مویدهود (

World Wide Threat

 .)Assessment, 2009: 19- 20; 2010: 13- 14; 2011: 4- 5; 2012: 9- 11; 2013: 7-8اما دی پوی
بیدایی اسالمی ،واشناهن تالش همهجانبهای برای حم وه بوه جمهوریی اسوالمی و
مبانی هرههی آن تدایک دهد و دی اهن میان ،هدج یاهبردی واشویناهن اهون بورد کوه
الاری تحرالت منطقه یا هر یزی غیر از انقالب اسالمی اهران م رتوی نماهود .توام
دانی رن ،مشاوی امنیت م ی امرهلا ،با انجام سخنرانی های تاای ی و تقبویح تو تو
اب اد اقهاادی ،سیاسی ،اجهماوی و هرههی نظام سیاسی جمهوریی اسوالمی و حهوی
تشبیه آن با القاوده تارهح میکند که« :الاوری اهوران ،ماننود الاوری القاووده ،تاقود
بینشی است که دی زمانه ما مرضرویت داشهه باشد .الارهی است کوه نمویترانود بوا
وقاهد حاکم بر بهای ورب بیش از اهن ناهمیرهی داشهه باشود ...پوس نباهود ت جو

کرد که جهان بینی اهران شباهت ندانی ها هی شوباههی بوا جنوبش هوای جوایی دی
خیابانهای ترنس ،قاهره ،بنغازی و دیوا نداید .)Donilon, May 12, 2011( »...هویالیی
ک ینهرن نیز دی مااحبه با شبله دولهی نیل مار ،انقالب سال  1357اهران یا انقالبی
یبرده شده خراند و خراهان آن شد که مردم کشریهای ورب ازجم ه مار و ترنس
از آن «دیف وبرت» بایرند .ک ینهرن ،مار یا بههرهن مثال دی ید مدل اهران دانیوت.
او گات که آزادی و حقرق مردم اهران دی پی انقالب نقض شده است و اهن یوزی
نییت که ماریها دی پی آن هیهند)Clinton, March 16, 2011( .
اتهام تر له تروی سایر وربیهان :دی پوی مجمرووهای از واکونشهوای انا والی،
واشناهن دی اولین اقدام ت ال به منظری تقابل بوا جمهوریی اسوالمی دی هوای رب
بیدایی اسالمی ،اوالم کرد که تردی یا که مظنرن به تالش برای تروی سایر وربیهان
دی یسهریانی دی واشناهن برده است یا دسهایر کرده اسوت و دی اهون یابطوه ،سوااه
جدی تح یلگران بینالم ی از جم ه امرهلواهی قرایگرتوت .اگر وه ضو ف شودهد
سنایهری اتهامزنی به اهران باوث شد که حهی خرد واشناهن نیز اهن پرونوده یا یهوا
کند و به ببیانیهای غیرالزامآوی دی مجمع ومرمی م ل مهحد یاضی شرد ،اما اهن اقدام
ناکام بیانار تالش جهت ضربه زدن به سااه قدف به ونران هلی از بازوهوای ایو ی
قدیت منطقهای جمهریی اسالمی برد تا ضمن دیونگرا کردن و محهاط کردن اهران
دی قبال تحرالت منطقه ،وجهه اهران دی منطقه یا نیز تخره

نماهد .اهون واق یوت یا

میتران دی تالشهای بی پرده کناوره امرهلوا بورای ت قیو

قضواهی و حهوی توروی

مقامات نظامی سااه قدف مشاهده کرد .حهی دی ج یه کمیهه امنیت داخ وی مج وس
نماهندگان امرهلا ( 26اکهبر  ،)2011دو تن از کایشناسان مدور که سابقه کوای دولهوی
داشهند ،پیشنهاد تروی سرلشار قاسم س یمانی ،ترمانده سااه قدف یا دادند .کومتور از
ه

ماه ب د ،دی  22نرامبر  ،2011یتیس همین کمیهه مج س نماهنودگان و همچنوین

دو تن از یوسای کمیهههای تروی آن ،دی نامهای یسومی بوه اوباموا خراسوهای انجوام
وم یات پنهان جدی و یه تاسییات و حوذج تیزهلوی نیروهوای انیوانی ،وم یوات
ساهبر ،حماهت از جرهان تهنه و تحرهم بان

تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران  محمد جمشیدی

قدف یا مههم نمرد .شیره اتهامزنی آنقدی ابهداهی برد که مرید نقد بیویای گیوهرده و

مرکزی میشورند .اوباموا دی توایهخ 31

دسامبر  ،2011ی قانرن بردجه دتاوی  ،)NDAA( 2012ومال بند مربرط بوه تحورهم
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بان

مرکزی یا امضا میکند.
بوودهن ترتی و  ،واش وناهن دی کنووای تووالش بوورای الارسووازی ماوونروی بوورای

انقالبهای منطقه ،تالش کرد که تا حد املان به الاری انقالب اسالمی اهران ضوربه
بزند و آن یا به ونران ه

الاری مخدوش و شلیت خوریده م رتوی نماهود .اهون

اقدامات همراه با حجم وظیم تضاسازیهای یسانهای برضد جمهریی اسالمی اهران
و نقش آن دی منطقه برد .بدهن ترتیو  ،دی هوای رب اهون دوقطبوی گاهموانی ،دی
حالیله اهران با ایاته ه
ه

الار و یواهت اهجابی از ییهی انقالبهوای منطقوه دایای

یوهلرد ت ال برد ،اهاالت مهحده با داشهن یوهلردی منا ل ،یرتا هو

یواهوت

س بی از اهنله انقالبهای منطقه ه یزهاهی نییهند یا مطرگ کرد .تااوت دی وم
م نا و داللت های دو ک یدواژه بیدایی اسالمی و بهای وربوی بوه خوربی بیوانار اهون
واق یت است.
تشهیه فشار و حهایثری یردن تحطریمهطا .دی حالیلوه امرهلوا ناکوامیهوای
یاهبردی خرد دی مراجهه با تحرالت انقالبی خاویمیانه یا کامال دیک کرده برد ،ی
سال  2011به ند برآوید یاهبردی قط ی دی یابطه با پیرنود اهوران ،منطقوه و منواتع
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اهاالت مهحده نیز یسیده برد .اهن برآویدها وبایت بردند از:
 )1اگر ه اهران مبدع تحرالت منطقه نبورده اسوت ،اموا از قاب یوت تاثیرگوذایی
جدی و بهرهبردایی از آنها دی یاسهای تقرهت قدیت و مناتع خرد برخریدای اسوت.
یابرت گیهس ،وزهر دتاع امرهلا دی اهن یابطه میگرهد« :یژهم اهران دی هوی کودام از
انقالبهای مردمی منطقه نقشی نداشهه ولی مهرید بهرهبردایی و میل هسازی است.
من تارهح کردم هی گرنه شراهدی دهده نمیشرد که یژهوم اهوران دی انقوالبهوای
مردمی سراسر منطقه دست داشهه است ،اما یوشن است به میزانی که اهن پروسه بوه
دیازا بلشد ،به وهیه دی بحرهن ،یژهم اهران بهدنبال یاههاهی برای بهرهبردایی از آن و

اهجاد مشلالت است»(.)Gates, March 12, 2011

 )2هرگرنه مداخ ه نظامی و تهدهد و ترسل به اقدام نظامی تقط منجور بوه آزاد
شدن قدیت منطقهای اهران و ضربه به مناتع غرب دی خاویمیانوه مهحورل مویشورد.
حهی همانطری که تقابل اهران و امرهلا بر سر تناه هرموز و ایاده اوالموی جمهوریی
اسالمی مبنی بر مدهرهت هرشمند وبری و مروی از تناه هرمز بوا اسوهااده از قودیت

نظامی نشان داد ،تهران دی بلایگیری از اهن ابزای قدیت خرد احیواف منا وت نیوز
مینماهد .دی نین شراهطی برد که اوباما دی سخنرانی ساالنه خرد دی اجالف اهاو
از حرجهای بیهرده 1از جنگ و یه اهران و کیانی که داتم بر بول جنوگ بوا اهوران
میکربیدند انهقاد کرد و آن یا برای منواتع م وی امرهلوا خطرنواک و بوه ناوع اهوران،
ترییف کورد ( .)Obama, March 04, 2012گیوهس ،وزهور دتواع سواب امرهلوا نیوز بوا
یراحت بیشهر دی اهن یابطه میگرهد« :بمبایان اهوران مرجو

پدهود آمودن نودهن

نیل از نیروهای جهادی میشرد و نرادگان ما باهد با آنها دی خاک امرهلوا بجنانود»
(.)Blair, May 01, 2009
 )3جمهریی اسالمی اهران ،تحرالت جدهد منطقوهای یا دی یاسوهای گاهموان و
مناتع خرد و تاهیدکننده یوهلرد سیاست خایجی خرد دی سه دهوه پوس از انقوالب
اسالمی ایزهابی میکند و اهن تحرالت مرج

تقرهت ایاده سیاسی اهران دی پیایری

اهداج منطقهای خرد شده است .از سری دهار ،وقورع بیودایی اسوالمی دی منطقوه
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مرج

بروز جابجاهی دی مرازنه قدیت دی سطح سیاست داخ ی کشوریهای منطقوه

شده است ،که باوث شده مخا بین دهرهنه گاهمانی جمهریی اسوالمی اهوران ،ه نوی
مردم ،به قدیت برسند و امرهلا ،مخوا بین خورد ،ه نوی حلوام میوهبد منطقوه یا از
دست بدهد.
 )4نهاهها آنله نرع سیاست امرهلا دی برخرید با تحرالت منطقه نشان داد حهوی
ماالحه با غرب دی حرزههای یاهبردی ،تامینکننده مناتع کشریها و تضومینکننوده
بقای نظام سیاسی آنها نییت؛ بطریهله جنوگ لیبوی ( )2011نشوان داد کوه م ام وه
هیههای قذاتی با غرب ،تقط مرانع تهاجم نظامی امرهلا و مهحدهنش برضود لیبوی یا
بر ید و اگر لیبی سطحی از ترانمندیهای خرد یا حاظ میکرد ،نین آسوان آمواج
حمالت ناتر و مهحدهنش قراینمیگرتت .لذا دی ناواه امرهلوا ،جنوگ لیبوی شوانس
هرگرنه یاهحل مذاکراتی برای مرضرع هیوههای یا تضو یف مویکورد (

& Kissinger

.)Baker, 2012
نهیجه اهن وض یت آن برد که دی وین لزوم پرهیوز از هرگرنوه تونش نظوامی و

جنگ ،باهد تشای بر اهران بهیریت جدی اتزاهش هابود .دی نهیجوه سیاسوت امرهلوا
ومال از پیایری مهرازن دو ابزای تشای و دها ماسی خایج شد و تقوط تشودهد تشوای
بدون مذاکره با اهران دی یحنه ت ال برد .لذا تشدهد تحرهم به سیاست امرهلوا و یوه
اهران تبدهل شد .اهن تغییر محاسبه از وض یت و راحی جدهد برضد اهران یهشه دی
دیک امرهلا از شیره تغییر محاسبه تهران داشهه است .اهاالت مهحده ،آنگرنه که ادوا
میکند ،به دنبال تغییر محاسبات یاهبردی یهبران جمهریی اسالمی اهوران دی حورزه
هیههای برده است .مطال ه مراضع واشناهن به وضرگ بیانار آن اسوت کوه موردم و
جام ه اهران ک یدواژههای ای ی و هدج اساسی راحی سیاسی امرهلا هیهند.
دی واقع امرهلا زمانی به نهیجه مط رب خرد ه نی تغییر محاسبه تهران مییسود
که تشایهای ناشی از تحرهم بهرانند با جداکردن مردم از نظوام ،آنهوا یا دی تقابول بوا
هلدهار قرایدهد .اهن گزایه یاهبردی از اهن اهده نشات میگیرد که تا زمانی که بوین
دو وجه ت امل و تشای ،تورازن برقورای باشود ،اهون یوهلورد دو میویره محلورم بوه
شلیت است ( .)Pollack & Takeyh, 2011دی واقع دو وامل دی اهن زمینه نقشآترهنند:
اول دیک غ ط واشناهن از ذهنیت تامیمگیری مقامات اهران و مدل هزهنوه -تاهوده
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مبنیبر اهنله اتزاهش تدیهجی تشای باوث ماالحه ورج اهرانوی مویشورد .اهون دی
حالییت که از نااه تهران ،امرهلا هرگز نمیتراند اتهالج بینالم ی یا برای همیشوه
کنای هلدهار نااه داید و دی مقط ی ،تشای بر اهران تروکش خراهد کرد و سواس بوه
ک ی از بین خراهد یتت و ها بویاثور خراهود شود .بوه وبوایت دهاور ،بوا مقاوموت
هیههای ،قبل از آنله تحرهمها کمر اقهااد اهران یا بشلند ،جام ه بینالم ل منا وت
خرد دی تداوم تحرهمها یا از دست مویدهود و اهوران بودون نیواز بوه وقو نشوینی
هیههای ،از زهر بای تحرهمها خالیی میهابد ( .)Einhorn, July 10, 2013وامل دوم نیز
مربرط به تحرالت ژترپ یهی

منطقه و وقرع تحرالت انقالبی دی خاویمیانه میشورد

که امرهلا یا به اهن باوی یساند که ناآیامی دی جهان ورب ،نباهد منجر به ودم تمرکز
بر مرضرع اهران شرد؛ بخار

آنله با وقرع نین یوندی اهران میتراند به برنوده

واق ی اهن ناآیامیها تبدهل شرد و لذا هلی از الزامات آن ،حاظ و تشدهد تشوای بور
اهران است .بدهن ترتی  ،حاظ ترازن دی یوهلورد دو میویره ،ایول سیاسوت یا بوه
شلیت میکشاند و الزم است که با سناینتر کردن شمایر کاه تشوای ،تهوران دی

کنج قرایگیرد.
اولین گام از یاهبرد تشدهد تشای بر اهران ،از ره گزایش آژانوس بوینالم وی
انرژی اتمی که دی نرامبر  2011منهشر شد ،برداشهه شد .اهن گزایش برای اولین بوای
مجمروهای از اخبای و ا الوات ایسال شده ترسط کشریهای مخه ف یا دی گزایش
یسمی خرد مطرگ کرد .اهن اخبای و ا الوات 1که ترسوط سوروهسهوای ا الوواتی
تهیه شده بردند ،اهران یا مههم به ت الیت برای دسهیابی به سوالگ اتموی مویکردنود.
اگر ه هی ه

از اهن اخبای شاهد قط ی برای اهن ادوا نداشهند ،اما آموانر مودهرکل

آژانس آنها یا کال م هبر 2م رتی کرد .اهن همه دی حالی بورد کوه اهوران همچنوان دی
حال انجام مذاکرات تنی خرد با آژانس برد؛ به هر حال اهن میل ه از ظرتیوت تغییور
سیاست امرهلا و یه اهران دی یاسهای تشدهد تشای برخریدای برد (.)Ambinder, 2011
بدهن ترتی  ،دی آخرهن یوز سال  2011ه نی  31دسامبر ،اوباما یتیس جمهوری
خا

دی بخش  1245آن ،مجازاتهواهی شوبیه آنچوه دی قوانرن جوامع تحورهمهوا،

میلرلیتپذهری و محرومیت اهران آمده یا مشمرل نهادهای مالی خوایجی کورد کوه
برخالج یوشهای مجاز دی قانرن امرهلا ،اقدام به ت امل مالی با بان

مرکزی اهوران

مینماهند؛ ه نی قطع ها محدودهت دسهرسی به حیوابهوای کوایگزایی دی امرهلوا.
مهم تر آنله اهن قانرن با هدجگیری یوادیات ناوت اهوران ،وموال تواز جدهودی از
تحرهمها و یه اهران یا آغاز کرد .لذا اهن قانرن دو هدج اساسی داشت :اول اهنله به

دنبال منزوی کردن بان
بان

مرکزی اهران از نظام مالی جهان برد .دوم ،با ترجه به اهنله

مرکزی مرجع ای ی دیهاتت پرل حایل از یادیات ناوت اهوران اسوت ،اهون

قانرن تشای بر حلرمت یا به شدت اتزاهش میداد .مجازات قطع دسهرسوی بوه دالی
برای بان های مرکزی خایجی بییای دیدناک است و باوث شد کشریهای خرهودای
نات از شرط م اتیت دی اهن قانرن تب یت کنند و هر  6ماه هلبای خرهد نات خرد از
اهران یا کاهش دهند .از سری دهار ،خرد امرهلا نیوز نیازمنود حرکوت تودیهجی دی
زمینه اتزاهش تشای برد؛ راکه از آنجا که قطع هلبایه نات اهران میترانیت مرج
1. Information
2. SOverall Credible
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اتزاهش شدهد قیمت نات و حهی تنش نظامی دی منطقه شورد و دی نهیجوه اهوران بوا
تروش کمتر حهی دیآمد بیشهری داشهه باشد ،اهن قانرن خراسهای کاهش شمگیور

1

ولی تدیهجی وایدات نات دی رل زمان شد.
خریداران اصلی نفت ایران و میزان کاهش خرید (میزان خرید :میلیون بشکه در روز )mbd

کشور
اتحادیه اروپا
(بویژه ایتالیا ،اسپانیا ،و یونان)
چین
ژاپن
هند
کره جنوبی
ترکیه
افریقای جنوبی
مالزی
سریالنکا
تایوان
سنگاپور
دیگران
جمع

متوسط 2011
600.000
550.000
325.000
320.000
230.000
200.000
80.000
55.000
35.000
35.000
20.000
55.000
2.5mbd

پایان 2012
اندک و قابل
چشمپوشی
400.000
200.000
280.000
200.000
150.000
0
30.000
20.000
20.000
15.000
25.000
1.34mbd

متوسط نیمه 2013
اندک و قابل
چشمپوشی
435.000
180.000
225.000
165.000
140.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
35.000
1.24mbd

Source: (Katzman, January 7, 2013: 41 & June 13, 2013: 20).
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دی پی تحرهم بان

مرکزی ،دیآمدهای ناهی اهران دی سال  ،2012نیبت به سال قبل

به ناف کاهش ،نرخ ایز سه برابر اتزاهش هاتت و بوه دلیول وابیوهای 70دییودی
بردجه دولت بوه دیآمودهای ناوت ،دولوت بوا کیوری بردجوه شودهد مراجوه شود
( .)Katzman, 2013: 3کیری بردجه دولت و اتزاهش نرخ ایز منجر بوه اتوت ترلیود و
اتزاهش شدهد قیمتها شد که دی نهیجه بوا کواهش قودیت خرهود ،تشوای اقهاوادی
محیرسی بر مردم اهران واید نمرد .اهن تحرالت باوث شد که مقامات امرهلواهی از
آنها به ونران نشانههای اولیه بحران اقهاادی دی اهران هاد کنند؛ تا جاهی که ک ینهورن
از کاهش ماهانه سه می یاید دالی دیآمدهای ناهی اهران بایها اسوهقبال کورد (
17, 2012

Clinton,

 )Novemberو باهدن ،م اون یتیس جمهری امرهلا دی جمع یهبوران ههوردی

اظهای داشت« :هادتان باشد که من همینجا گاهم ،و شما مویترانیود قبول از انهخابوات
]یهاست جمهریی امرهلا[ دیبایه من دی اهن مرید قضاوت کنید که اهون تحورهمهوا
1. Significant Reduction

تاثیر وهراناری بر اقهااد اهران خراهد گذاشت و آنها یا مجبری خراهد کرد که حهی
شدهدتر از گذشهه تلر کنند» ( .)Biden, May 8, 2012نهاهج مرت تحورهم تراسورزمینی
بان

مرکزی و نات اهران باوث شد تا کناوره و یتویس جمهوری آمرهلوا اهون نورع

تحرهم یا به دهار بخشهای اقهاادی اهران نیز تیری دهند .بدهن ترتی  ،امرهلا دی
کنای هدجگیری بان

مرکزی و دیآمدهای ناهی اهران ،اقدام بوه گیوهرش و تشودهد

تحرهمها دی اهن حرزههای یاهبردی کرد :تحرهم بان هوای اهرانوی و شورکای موالی
آنها ،میدود کردن وجره ناهی اهران ،تشدهد یژهم تحرهمها برسوی ه تورامین اجراهوی
یتیس جمهری ،گیهرش تحرهمهای انرژی ،کشهیرانی ،و کشهیسازی.
بنابراهن با گذشت ه

سال از وقرع تحرالت انقالبی دی خاویمیانه و آغاز سال

 ،2012دولت امرهلا با تحرل سطح ،دامنه و نرع یژهم تحرهمها تشای بر اهوران یا بوه
حداکثر یساند :تغییر سطح :از ندجانبه به هلجانبوه؛ تغییور دامنوه :از سورزمینی بوه
تغییر تاز تحرهم ها از هرشمند به ت جکننده به م نای هدجگیری مردم به جوای
نهادهای حاکمیهی مرتبط با ت الیتهای هیوههای اسوت .تحورهم هرشومند دی واقوع
بیانار مجازاتهای گزهنشی برای تشای برضد اتراد و گروههای مریدنظر و با هودج
پرهیز از اهجاد مشلالت و مشقت برای ومرم مردم و اقهااد است .اهون تحورهمهوا
بیشهر دی قال

انیداد دایاهی اشخا

تروش کاالهای خا

 ،منع میاترت اتراد ،تحرهم تی یحاتی و نهاهها

تب ری پیدا میکنود و دی مورید اهوران تقوط مویترانود برناموه

هیههای اهران یا شامل شرد .اهن دی حالییت که دولت امرهلا با هودتایری یون ت
انرژی و یادیات نات و گاز و ترآویدههای آنها ،بان هوا از جم وه بانو

مرکوزی

اهران ،کشهیرانی و کشهیسازی ،بیمه و حمل و نقل ،پرل م ی ،خردیوسازی و دهاور
یناهع پاهه دی هر دو حرزه بخش خاریی و ومرمی به کل اقهااد و تجایت اهران
و زندگی یوزمره مردم حم هوی شده است؛ تا آنجا که منجر بوه ت وج شودن اقهاواد
اهران شرد .دی واقع آسی
آسی

دهدن مردم دی های رب تحورهمهوا یا نمویتوران هو

جانبی 1دی نظر گرتت ،ب له آنها واق ا مرید هدج قرایگرتههاند (

Khajehpour,

1. Collateral Damage
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 .)Marashi & Parsi, 2013: 10تشای تحرهمها بر اقهااد ومرمی و زندگی یوزمره موردم
نه تنها ه

واق یت شناخههشده است ،ب لوه مورید انهقواد بیویایی از سوازمانهوا و

نهادهای بینالم ی نیز قرایگرتهوه اسوت .بوان کوی مورن ،دبیرکول سوازمان م ول دی
گزایشی یسمی به مجمع ومرمی سازمان م ل ،با م رتی اهن اقدامها به ونوران اقودام
ضد حقرق بشری ،تارهح میکند« :تحرهمهای تحمیل شده بور جمهوریی اسوالمی
اهران ،تاثیرات شمایری بر ومرم مردم داشهه است؛ از جم ه تشدهد تریم ،اتوزاهش
قیمت کاالها و هزهنه انرژی ،اتزاهش نرخ بیلایی و کمبرد اقالم ضرویی بخاور
دایو» ( .)Office of the High Commissioner on Human Rights, 2012: para. 42- 43بودههی
است که اتزاهش تشای بر مردم و تالش برای تحرک اجهماوی بر ضد نظام ،دی ناواه
امرهلا یزی جز بازترلید بهای وربی دی اهران تاییر نمیشد.
نتیجهگیری
اهن نرشهای با مروی نرع سیاست امرهلا دی قبال اهران دی دو سال ابهداهی دولت اوباما
( ،)2009 -2010به دنبال پاسخ به اهن سلرال برد که تحورالت انقالبوی سوال 2011
ه تاثیری بر سیاست امرهلا دی قبال اهران گذاشت نهیجه اهن پیوهش آن است که
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تحرالت انقالبی دی سال  ،2011باوث تحرل دی دیک امرهلا از خاویمیانه شد :بدهن
م نی که خاویمیانه دی وض یت انهقال قرایگرتهه اموا اهون انهقوال لزوموا نظواممنود و
میالمتآمیز نییت ب له با بینظمی و خشرنت همراه شده است .دی اهن میان ،نقش
محریی مردم و کمینگ شدن نقش دولتهوا باووث بوروز وضو یت وودم ا مینوان
یاهبردی شد .بی ها وقرع نین تحرل مردموی دی کنوای توداوم بحوران اقهاوادی و
سیاستهای یهاضهی که با تنش سیاسی داخ وی بوین دولوت و کناوره هموراه بورده
قدیت مدهرهت امرهلا یا به شدت کاهش داده است .بطریهله دولت اوباما با وجورد
گذشت ند سال از وقرع تحرالت منطقه ،هی اهده ها ابهلوای سوازندهای یا دی اهون
یابطه مطرگ نلرده است و به وضرگ پیدا است کوه امرهلوا دی قبوال اهون تحورالت
دایای ه

اسهراتیی اهجابی نییت ،تحرالت منطقه یا زمانبر میداند و الجورم اهون

مییر پر تنش و تشای باهد ی شرد .بنابراهن ،یاهلایی جز تالش بورای مودهرهت و
کنهرل تهدهدهای برآمده از اهن تحرالت و خاویمیانه مم ر از ودم ا مینان نمیهابود.

با ترجه به تجربه بیط نارذ و قودیت منطقوهای جمهوریی اسوالمی ب ود از جنوگ
وراق ،بخار

جنگهای  33یوزه و  22یوزه ،نارانی ومده واشناهن اهن برد که

انقالب اسالمی به ونران ه

الاری جدی و جمهریی اسوالمی بوه قودیت هیمورن

منطقهای تبدهل شرد .با ترجه به محدودهتهای دیونی و منطقوهای قودیت امرهلوا،
گزهنه نظامی اساسوا گزهنوه ای پرهزهنوه و بورهم زننوده وضو یت سویال و شولننده
خاویمیانه محیرب میشد .اهن ماترهس یاهبردی باوث شد که امرهلا با تهاجمیتور
کردن (غیر نظامی) سیاست خرد دی قبال اهران و تمرکز تزاهنده بر گزهنههای تشای با
پیایری سیاست تشدهد تحرهم ،تالش نماهود توا اهوران یا بوا ابوزای اقهاوادی مهوای
یاهبردی کند .به وبایت دهار ،دی نااه امرهلا تحرالت منطقه آنقدی زمانگیر بردهاند
که واشناهن بهراند اسهراتیی زمانگیر تحرهم و یه اهران یا دنبال نماهد.
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یادداشتها
 .1ژنرال ج کین ،ترمانده ساب نیروی زمینی ایتش امرهلا و یاترل مایک گرشت ،وامول
ساب سازمان جاسرسی سیا و کایشناف کنرنی بنیاد دتاع از دمرکراسی.

فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره سوم  پاییز 1393

100

 محمد جمشیدی تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران

منابع
الف) فارسی
 بیانات دی دهدای هزایان ناور از م موان سراسور.1390/02/14 . سید و ی،آهتاهلل خامنهای
. ساهت دتهر مقام م ظم یهبری،کشری
 تحرل یوهلرد غرب به وقالنیت یاهبوردی اهوران «مطال وه.1386/9/21 . محمد،جمشیدی
 دفتطر مااعاطا سیاسطی، برآوید ا الواتی امرهلا از برنامه هیههای اهران:مریدی
.8705 :  شمایه می یل،مریز پژوهشهای مجلس
ب) انگلیسی
Ambinder, Marc November 9, 2011. Will Nuclear Watchdog Report Change U.S.
Policy Toward Iran?, The Atlantic. Available at: http:// www. theatlantic.
com/international/archive/2011/11/will-nuclear-watchdog-report- change
-us-policy-toward-iran/248159/.
Biden, Joseph. May 8, 2012. Remarks by the Vice President to the Rabbinical
Assembly

Leadership.

White House.

Available

at:

http://

www.

whitehouse. gov/ the-press-office/ 2012/05/08/ remarks-vice- presidentrabbinical-assembly-leadership.
Blair, Davis. May 01, 2009. Robert Gates: Bombing Iran Would Not Stop Nuclear
Threat. The Telegraph. Available at: http:// www. telegraph. co. uk/
news/worldnews/middleeast/iran/5257343/ Robert- Gates-bombing-Iranwould-not-stop-nuclear-threat.html.
Clapper, James. 2013. Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence
Community, Office of Director of National Intelligence. Available at:
http://www.dni.gov/index.php.
Clinton, Hillary. March 16, 2011. Interview with Shahira Amin of Nile TV.
Available at: http://www. state. gov/ secretary/ 20092013clinton/ rm/

101

2011/03/158445.htm.

Clinton, Hillary. November 17, 2012. Delivering on the Promise of Economic
Statecraft. Available at: http://www. state. gov/ secretary/ rm/ 2012/11/
200664.htm.
Clinton, Hillary. November 7, 2011. Keynote Address at the National Democratic
Institute's 2011 Democracy Awards Dinner, State Department. Available
at: http:// www. state. gov/ secretary/ 20092013clinton/ rm/ 2011/11/
176750.htm.
Clinton, Hillary. October 26, 2011. Interview With Bahman Kalbasi of BBC
Persia. BBC Persian. Available at: http:// www. state. gov/ secretary/
rm/ 2011/10/176237.htm.
Department of Defense. April 2010. Nuclear Posture Review (NPR). Available
at: http://www. defense. gov/ npr/ docs/ 2010%20 Nuclear %20 Posture
%20Review%20Report.pdf.
DIA

(Defense

Intelligence

Agency).

February

16,

2012.

Annual

Threat

Assessment: Statement before the Senate Armed Services Committee.
Available at: http:// www. dia. mil/ public- affairs/ testimonies/ 2012-0216. html.
Donilon, Thomas. May 12, 2011. Remarks by National Security Advisor Thomas

at: http:// www. washingtoninstitute. org/ html/ pdf/ DonilonRemarks
20110512.pdf.
Donilon, Tom. 22/11/2011. National Security Advisor Tom Donilon’s speech
about U.S. policy on Iran, Brookings Institution.
Einhorn, Robert. July 10, 2013. Getting to Yes With Iran, Foreign Policy.
Flournoy, Michael. 2013. Beyond the Arab Awakening: A Strategic Assessment
of the Middle East, Brookings Institution. Available at: http:// www.
brookings.edu/~/media/research/files/reports/2013/05/centcom.
Gates, Robert. 12 March 2011. Media Availability with Secretary Gates en route
to Andrews Air Force Base from Manama, Bahrain Department of
Defense. Available at: http://www. defense. gov/ transcripts/ transcript.
aspx?transcriptid=4784.
Haass, Richard & Indyk Martin. 2008. Restoring the Balance: A Middle East
Strategy for the Next President, Brookings institute.
Ignatius, David. February 10, 2011. In the Middle East, a Catch-22 for the CIA,
Washington Post. Available at: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2011/02/09/AR2011020904531.html.

1393  پاییز  شماره سوم  سال ششم فصلنامه روابط خارجی

E. Donilon, The Washington Institute for Near East Policy. Available

102

Katzman, Kenneth. June 13, 2013. Iran Sanctions. Congressional Research
Service (CRS).
Khajehpour, Bijan; Marashi, Reza & Trita Parsi. March 2013. Never Give in and
Never

Give

up:

The

Impact

of

Sanctions

on

Tehran's

Nuclear

Calculations. National Iranian American Council (NIAC).
Kissinger, Henry & James Baker. April 9, 2011. Grounds for U.S. Military
Intervention, Washington Post. Available at: http:// www. washingtonpost.
com/

opinions/

grounds-for-us-

military-

intervention/

2011/04/07/

AFDqX03C_ story.html.
Ladler, Mark. April 28, 2011. Obama Cites Poland as Model for Arab Shift, New
York Times. Available at: http://www. nytimes.com/2011/05/29/ world/
europe/ 29prexy.html.
Lynch, Mark. 2011. Upheaval :U.S. Policy toward Iran in a Changing Middle East,
Center for New American Security.

 محمد جمشیدی تحوالت خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران

Miller, Greg. February 4, 2011. Senators Question Intelligence Agencies Anticipation
of Egypt Uprising, Washington Post. Available at: http:// www.
washingtonpost.

com/

wp-

dyn/

content/

article/

2011/02/03/

AR2011020307014.html.
Obama, Barack. March 04, 2012. Remarks by the President at AIPAC Policy
Conference. White House. Available at: http:// www. whitehouse. gov/ thepress-office/2012/03/04/remarks-president-aipac-policy-conference- 0.
Obama, Barack. May 22, 2011. Remarks by the President at the AIPAC Policy
Conference, White House.
Obama, Barack. December 07, 2013. Remarks by the President in a
Conversation with the Saban Forum, White House.
Obama, Barack. May 19, 2011. Remarks by the President on the Middle East
and North Africa, White House. Available at: http:// www. whitehouse.
gov/ the- press- office/2011/05/19/ remarks-president-middle-east-andnorth-africa%20.
Obama, Barack. September 24, 2013. Remarks by President Obama in Address
to the United Nations General Assembly, White House. Available at:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/24/remarkspresident-obama-address-united-nations-general-assembly.
Obama, Barack. 28/5/2011. Remarks by President Obama and Prime Minister
Tusk of Poland in Joint Press Conference in Warsaw, White House.

103

Office of the High Commissioner on Human Rights. August 22, 2012. Report of

the Secretary-General on the Situation of Human Rights in the Islamic
Republic of Iran. Available at: http:// www. ohchr. org/ Documents/
Countries/IR/A-HRC-22-48_en.pdf.
Panetta, Leon. 6 September, 2011. Iran revolution matter of time, Charlie Rose,
Reuters, Available at: http:// af. reuters. com/ article/ energyOilNews/
idAFN1E78523C20110907?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0.
Pollack, Kenneth & takeyh, Ray. 2011- Fall. Doubling Down on Iran, the
Washington Quarterly.
QDR (Quadrennial Defense Review). 2014. Department of Defense.
Rogin, Josh. March 8, 2011. Feinstein Complains to Panetta about Intelligence
Gaps on Arab Revolutions, Foreign Policy. Available at: http://
thecable. foreignpolicy. com/ posts/2011/03/08/ feinstein_us_ intelligence
_ community_s_got_nothing_on_arab_revolutions.
Shapiro, Andrew. July 16, 2010. The Obama Administration's Approach to U.S.Israel Security Cooperation: Preserving Israel's Qualitative Military Edge,
Saban Center for Middle East Policy.
Solomon, Jay. 12/2/2011. In Indonesia, a Model for Egypt's Transition, Wall
Sreet Journal.

Nations.
World Wide Threat Assessment. 2009- 2013. Office of Director of National
Intelligence.
Yadlin, Amos. 30 May, 2011. Winds of Change in the Middle East: A View from
Israel, Washington Institute for Near East Policy.

1393  پاییز  شماره سوم  سال ششم فصلنامه روابط خارجی

United Nations Security Council. June 9, 2010. Resolution 1929. United

104

