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. زده کـرده اسـت   شـگفت واشـنگتن را  
نـوع سـاختار    حکایـت از سرعت و شدت تغییر در هریک از کشورهاي منطقـه نیـز   
 محل تجلیلیبی  :شود می گفته

اساسی در این مقاله ایـن اسـت کـه ایـن تحـوالت      
پاسـخ بـه ایـن    . دهد می در قبال منطقه شکل

شود کـه سیاسـت دولـت اوبامـا در قبـال ایـن       
ی واقعگـرا  و الگـوبرداري از دکتـرین بیـل     

 ایدآلیسم و واقعگرایی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چکیده
واشـنگتن را  ، تحوالت عمیق منطقه از نظر زمان و سرعت

سرعت و شدت تغییر در هریک از کشورهاي منطقـه نیـز   
گفته. داخلی و میزان مداخله خارجی در این کشورها دارد

اساسی در این مقاله ایـن اسـت کـه ایـن تحـوالت       سؤال. دبودکترین اوباما خواهد 
در قبال منطقه شکلرا اما چگونه سیاست خارجی دولت اوب

شود کـه سیاسـت دولـت اوبامـا در قبـال ایـن        می فرضیه مطرح اینقالب  درال ؤس
ی واقعگـرا  و الگـوبرداري از دکتـرین بیـل     یتحوالت بر پایـه ایـدئولوژي آرمـانگرا   

 . است کلینتون در بوسنی
ایدآلیسم و واقعگرایی، مداخله، گرایی اسالم، سازي دموکراسی :کلیدي هاي هواژ
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، منطقـه  در حدي است که همه بـازیگران اصـلی  
منتقـدین  . اصل بحـران هسـتند  

نیز   یع سر بسیاردیر وارد و  
با . شد در این منطقه به صورت چندجانبه وارد جنگ

این همه اجماع نظر در واشنگتن این است که دولت اوبامـا در اداره بحـران جـاري    
 هـاي  این مطلب در این مقالـه ابتـدا قرائـت   

. گیرد می مورد بحث قرار، است
واشـنگتن   هـاي  و در چـارچوب منـافع و سیاسـت   

 مـدها تحلیـل  اعملکرد دولت اوبامـا بـر اسـاس ایـن پی    
شـود از طریـق آن    می مداخله نظامی در لیبی مورد مشخصی است که سعی

تحوالت منطقه در دو جهت متفاوت و بر پایه مفهـوم دولـت مسـتقر در برابـر     
 هاي است که چگونه قرائتمطرح شده این 

منجـر بـه جـدال    ، موسوم به بهار عربـی 
در این مقاله تالش بر ایـن   شود؟

سـازي و   است تا این فرضـیه مـورد بحـث قـرار گیـرد کـه تحـول در فراینـد ملـت         
آلیسـم واقعگـرا    هتا دولت اوباما در چارچوب ایـد 

  .دهد ی وضعیت را تغییردولت کلینتون در بوسن

  

  مقدمه
در حدي است که همه بـازیگران اصـلی  خاورمیانه شدت و گستره تغییرات 

اصل بحـران هسـتند   ابعاد اندازه فکر اساسی درتناگزیر به  امریکاازجمله 
 بسیار او در جریان تغییرات خاورمیانه کهاوباما معتقدند 

به صورت چندجانبه وارد جنگاو  دیگر آنکه. دشخارج از آن 
این همه اجماع نظر در واشنگتن این است که دولت اوبامـا در اداره بحـران جـاري    

این مطلب در این مقالـه ابتـدا قرائـت   بررسی براي . موفقیت نسبی داشته است
است وجودجاري م ايه که نسبت به خیزش را گوناگونی

و در چـارچوب منـافع و سیاسـت   هـا   بر پایـه همـین تفسـیر   سپس 
عملکرد دولت اوبامـا بـر اسـاس ایـن پی     آمده و عمل هی بیها بینی پیش
مداخله نظامی در لیبی مورد مشخصی است که سعی. شود می

  .دولت اوباما توضیح داده شوددکترین 
تحوالت منطقه در دو جهت متفاوت و بر پایه مفهـوم دولـت مسـتقر در برابـر     

مطرح شده این ال اصلی ؤس. دولت در حرکت است شبه
موسوم به بهار عربـی ، متفاوت نسبت به پیشرفت تحوالت منطقه

شود؟ می دهی دکترین اوباما در شکل امریکافکري داخل 
است تا این فرضـیه مـورد بحـث قـرار گیـرد کـه تحـول در فراینـد ملـت         

تا دولت اوباما در چارچوب ایـد  شده سازي در منطقه باعث  دولت
دولت کلینتون در بوسن يدر مواردي بر مبناي مدل عملکرد

  



رود که حاکی  می کار  هب کشورهاي اسالمی
گذشته از مباحثی مثل خیزش 

زلزلـه در  : که عبارتنـد از  شود
 ,Cohen)پـادزهر یـازدهم سـپتامبر    

پایان گفتمان دوگانه پذیرش سیسـتم پلیسـی یـا    
 ,Wall Street Journal)جریانـات اسـتعماري  

افـزایش   ، (Sanger, 2011)رت غیر خشن و اخالقـی متحـول کننـده تـاریخ     
ناسیونالیسـم و اتحـاد   ، و نجـات از تسـلط سوسیالیسـم   

(Christian Science Monitor ،  امیـد
به جریانات سیاسـی سـنتی    

رنگ باختن ایـده نبـود آمـادگی در جوامـع عربـی بـراي       
، نـژاد ، براي یـک کشـور   دموکراسی

بلکـه پیـامی اسـت بـراي بشـریت در همـه جـا و نشـانی از         
ــه   ــد ســقوط ترکی تحــولی همانن
مشابه با تحوالت اروپا پـس از فروپاشـی شـوروي سـابق و     

ـ    ه دیگري نیز به ایـن شـرح ب
خیزش نه در ، بجاي ثبات، عدالت و ساختن

گرایـی و فسـاد    بلکه علیه نظام سیاسی و سیستم اقتصادي مملو از  حـامی 
و خالقیـت  ، ضـد امیـد  ، فاسـد 

خـارجی  ایـاالت متحـده در    
، مسـلمانان  هـاي  مثل اشـغال سـرزمین  

جنگ علیه تـرور و هزینـه کـردن میلیاردهـا     
ــه   ــراق و روي آوردن ب ــدل ع ی م

کراسی و تبـدیل آن بـه   وبومی و بدون کمک خارجی با هدف تعمیق دم

امـا بـه دلیـل    ، اگرچه این تحوالت فاقد رهبري است

  هاي مختلف نسبت به بحران و دامنه آن  قرائت. 1
کشورهاي اسالمی اخیر يها تعابیر متفاوتی در مورد خیزش

گذشته از مباحثی مثل خیزش . و تفاسیر گوناگون و گاه متعارض استها  از برداشت
شود می کار بردهه تعابیر دیگري نیز ب، اسالمی یا بهار عربی

پـادزهر یـازدهم سـپتامبر    ، (Boudreaux and Millman, 2011)کشورهاي عربـی  
پایان گفتمان دوگانه پذیرش سیسـتم پلیسـی یـا    ، دگرگونی سازنده خاورمیانه، (2011

جریانـات اسـتعماري   هـاي  ی اسالمی بـا ریشـه  ایگر تحمل افراط
رت غیر خشن و اخالقـی متحـول کننـده تـاریخ     قد، (2011

و نجـات از تسـلط سوسیالیسـم   هـا   نقش مردم در حکومـت 
(Christian Science Monitor; 2011دمکراتیک هاي به سوي آرمان، شوروي دیروز

 خیزش جوانان بدون تأسی، به آینده و داشتن اتحاد ملی
رنگ باختن ایـده نبـود آمـادگی در جوامـع عربـی بـراي       ، راگ  ناسیونالیستی و اسالم

دموکراسیاثبات اینکه ، (Friedman, 2011)دموکراسیپذیرش 
بلکـه پیـامی اسـت بـراي بشـریت در همـه جـا و نشـانی از         ، دین یا فرهنگ نیست

ــه  ، (Ramazani, 2011)اســیکروســازگاري اســالم و دم ــد ســقوط ترکی تحــولی همانن
مشابه با تحوالت اروپا پـس از فروپاشـی شـوروي سـابق و     ، (Ignatius, 2011)عثمانی

ـ    هاي عبارات و استعاره. (Wilson, 2011) خاورمیانه جدید دیگري نیز به ایـن شـرح ب
عدالت و ساختن، شرف، خیزش براي آزادي: رود می کار

بلکه علیه نظام سیاسی و سیستم اقتصادي مملو از  حـامی ، برابر فرد
فاسـد ، خشـن  هـاي  پایان گرفتن حکومـت ، متکی بر ارتش

خـارجی  ایـاالت متحـده در    دائمـی  ساز رادیکالیسم و پایان دادن بـه مداخلـه    زمینه
مثل اشـغال سـرزمین  ، ربمختلف غ هاي شکست استراتژي، منطقه

جنگ علیه تـرور و هزینـه کـردن میلیاردهـا     ، تحمیل سیستم جدید حکومتی بر آنها
ــی از دم، دالر ــیورویگردان ــاي کراس ــا ه ــه  یامریک ــراق و روي آوردن ب ــدل ع ی م

بومی و بدون کمک خارجی با هدف تعمیق دم هاي انقالب
  .خاورمیانهموتور حرکت در کل 

اگرچه این تحوالت فاقد رهبري است که شود می همچنین گفته
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نفر را تحریـک  ها  تواند میلیون
و اینترنت و تنها به صورت دهان به دهان به یکدیگر 
روح جامعه مدنی غیر رسمی و قدرت ابتدا 
به صورت افقی در میان مردم ایجاد و پس از آن به صـورت عمـودي بـه    

Christian Science Monitor .(   بـه تعبیـر
حتـی از   دموکراسـی سـمت  

روي آوردن بــه جامعــه مــدنی 
قابـل   چند حزبی و چرخشی بودن رئیس جمهـور 

نیز جایگزین اسالم شـده و نظریـه   
اي از حکومت مـدنی   و ملغمه

گذر سریع و شدید نسلی در سطوح مختلـف  
ورود نیروها و نخبگان جدید و عمـدتاً جـوان بـه حـوزه     
تغییـر در سـاختار قـانونی و نهادهـاي     

  ). Walt, 2011(است 
آمیز  منشأ اثر بودن اعتراضات غیر خشونت

اتوکراتیـک بـه دنبـال خواهـد     
اسـت کـه مشخصـه آن     اي ه

دائمی و بدون استراتژي خاتمـه در تمـام جهـان    
تـالش   و و حاکمان همیشگی بـود 

بلکه تنها براي حفظ بقاي ، و پایان مشکالت
ا دو دولتی هستند که در مسـائل  

بـه  هـا   این خیزش، به سخن دیگر
میان فرانسـه و انگلـیس و    1916

فروپاشـی نظـم    و آمیـز  توطئـه 
توانـد   مـی  نتیجه این تحـوالت 

، با مبـارزات ضـد اسـتعماري بـراي خـود     
امـا  ، داشـت  را فرض ملتی مستقل و مقابله با سلطه بیگانه

تواند میلیون می چون حق تجمعاي  امر ساده، داشتن علتی همگانی
و اینترنت و تنها به صورت دهان به دهان به یکدیگر  تلفن همراهکند که حتی بدون 

روح جامعه مدنی غیر رسمی و قدرت ابتدا ، ها خیزشدر این . کنند می اطالع رسانی
به صورت افقی در میان مردم ایجاد و پس از آن به صـورت عمـودي بـه    ها  در قلب

Christian Science Monitor, 2011(شـود  مـی  وسیله حکومتی انتخابی اعمال

سـمت   بـه   فتن و ر اییگر عبور از اسالم، ويالیور روي فرانس
روي آوردن بــه جامعــه مــدنی  بـا المســلمین  همچـون اخــوان  اییهــ سـوي ســازمان 

چند حزبی و چرخشی بودن رئیس جمهـور ، قانون اساسی جدید، کراتیکودم
نیز جایگزین اسالم شـده و نظریـه    دموکراسیازاین رو .)(Murphy, 2011استپذیرش 
و ملغمه (Ramazani, 2011)خورد می شکستها  تمدن ییرویارو

گذر سریع و شدید نسلی در سطوح مختلـف  ، (Bolton, 2011)گیرد  می و اسالم شکل
ورود نیروها و نخبگان جدید و عمـدتاً جـوان بـه حـوزه     ، سیاستمداران در از جمله

تغییـر در سـاختار قـانونی و نهادهـاي     ، قدرت پس از گذشـت بـیش از چنـد دهـه    
است  ز از تبعات این تحوالتمشارکت مردم در قدرت نی

منشأ اثر بودن اعتراضات غیر خشونتها  این خیزش نظر داشت که باید در
اتوکراتیـک بـه دنبـال خواهـد      هـاي  براي تمـامی حکومـت  را و نبود ثبات و امنیت 

هاین تحوالت بـه معنـاي پایـان دور   ). Tariq, 2011(داشت
دائمی و بدون استراتژي خاتمـه در تمـام جهـان     هاي لت و وجود جنگشکست دو

و حاکمان همیشگی بـود ها  فرقه، ها که در آن جنگ میان قومیت بودعرب 
و پایان مشکالتها  نیز نه براي خاتمه این جنگها  دولت

ا دو دولتی هستند که در مسـائل  ایران و ترکیه تنه، به گفته رابرت مالی. خودشان بود
به سخن دیگر. اما هر دو غیر عرب هستند، این منطقه نفوذ دارند

1916معناي پایان گرفتن بقایاي آثار قرارداد سایس پیکو 
توطئـه  اییخیز با فضـ  صورتی جنگ مرزبندي جهان عرب به

نتیجه این تحـوالت . (Shadid, 2011)دولت عربی است سنتی عربی و اساساً
با مبـارزات ضـد اسـتعماري بـراي خـود      1950جهان عرب باشد که از دهه  ياحیا

ملتی مستقل و مقابله با سلطه بیگانه ـ موریت تشکیل دولتأم



تالش براي تعیین سرنوشـت اسـت و نـه    
کننـد کـه    می فکر به این معنا است که اعراب

در عراق و افغانستان و ناتوانی اسرائیل در مقابله با حماس 

هـاي چنـد وجهـی اسـت؛ یعنـی      
دینـی و تکنیکـی نیـز    ، اخالقـی 

هـا و   ایـن خیـزش  . امـا بعـد جهـانی هـم دارد    
خود از حیـث  هاي روشنفکري داراي مدل جدیدي از روابط بشري و واژگان ظهور 

رود کـه ایـن    امیـد مـی  . اسـت 
، هـاي درسـی   گیري جهانی متفاوت شود که در آن برنامه
تغییـرات  . کنـد  ذهنیـت و حساسـیت تغییـر مـی    

از ایـن  . اعمال اقتدار و بیان هویت ملی دیده خواهد شد
، سـازي شـعارهایی همچـون آزادي   

بلکه بازسازي مجدد و قوت بخشیدن بـه ایـن مفـاهیم از    
ها نه فقط صـورت   بنابراین این جنبش
، از جهتـی دیگـر  . تواند کمکی به تاریخ بشر باشـد 

العملی نسبت بحران تمدنی است که پیش از این جهان عـرب  
د را تغییـر داده و در دگرگـونی   
حتی با فروپاشـی کمونیسـم نیـز    

هـاي خـود را مثـل     همچنان سیاست
ایـن رو انقالبـات    از. تأخیر بیشتر و توسعه نیافتگی را ادامه دادند

جاري تقاضاي تغییر کلی و رادیکال و فراتر از اصالحات شکلی در قانون اساسـی و رژیـم   
انقالبیون بیشتر به دنبال تغییر رویـه دولـت در اداره امـور عمـومی و اعمـال قـدرت       
، قبل از ان جهـان در حـال تغییـر ابزارهـا    

هـاي تغییـر دخیـل     اما در جهان عرب کسانی که در پـروژه 
هـا ظهـور کـرد تـا آنهـا را از خـواب غفلـت        

تالش براي تعیین سرنوشـت اسـت و نـه    ها  حرکت این. دکرخود را تسلیم دیگران 
به این معنا است که اعرابها  این خیزش، همچنین. اعتراض صرفاً

در عراق و افغانستان و ناتوانی اسرائیل در مقابله با حماس  امریکادر سایه مشکالت 
  .دکننقیام توانند در مقابل حکام  می و حزب اهللا

هـاي چنـد وجهـی اسـت؛ یعنـی       در مجموع جهـان شـاهد خیـزش   آید که  به نظر می
اخالقـی ، سیاسی و اقتصادي کـه ضـمناً عقالنـی   ، هاي مدنی خیزش
امـا بعـد جهـانی هـم دارد    ، ها گرچـه عربـی اسـت    این جنبش. هست
هاي روشنفکري داراي مدل جدیدي از روابط بشري و واژگان ظهور  انقالب
اسـت » دیگـري «جهـان و  ، فضا و استعداد در کنـار واقعیـت  ، زمان

گیري جهانی متفاوت شود که در آن برنامه ها در نهایت منجر به شکل انقالب
ذهنیـت و حساسـیت تغییـر مـی    ، نقشه دانش و اصول گفتمان در کنار زبـان 

اعمال اقتدار و بیان هویت ملی دیده خواهد شد، یه مدیریت امورمشابهی نیز در رو
سـازي شـعارهایی همچـون آزادي    ها یا پیـاده  ها نه فقط براي تغییر رژیم این خیزش، زاویه

بلکه بازسازي مجدد و قوت بخشیدن بـه ایـن مفـاهیم از    ، عدالت و حقوق بشر، دموکراسی
بنابراین این جنبش. و الگوها است ها راه حل، ها طریق نوآوري در روش

تواند کمکی به تاریخ بشر باشـد  بلکه می، جهان عرب را تغییر خواهد داد
العملی نسبت بحران تمدنی است که پیش از این جهان عـرب   ها در واقع عکس این انقالب

د را تغییـر داده و در دگرگـونی   ولی از اینکه وارد بازي شده واقعیـت خـو  ، پشت سر گذارد
حتی با فروپاشـی کمونیسـم نیـز    . سرباز زد، جهانی همانند دیگر مناطق جهان مشارکت کند
همچنان سیاست، کردند همچنان جوامع عربی که از این مدل تبعیت می

تأخیر بیشتر و توسعه نیافتگی را ادامه دادند، قبل ادامه داده و در نتیجه
جاري تقاضاي تغییر کلی و رادیکال و فراتر از اصالحات شکلی در قانون اساسـی و رژیـم   

انقالبیون بیشتر به دنبال تغییر رویـه دولـت در اداره امـور عمـومی و اعمـال قـدرت       . است
قبل از ان جهـان در حـال تغییـر ابزارهـا    . افزون بر رویه آنها در قبال حقوق و آزادي است

اما در جهان عرب کسانی که در پـروژه ، ها و بازیگران بود نقشه، مفاهیم
هـا ظهـور کـرد تـا آنهـا را از خـواب غفلـت         این انقـالب . بردند سر می بودند در هراس به

  ).(Harb, 2011ایدئولوژي و فرهنگ عقب افتاده بیدار کند
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اگرچه هر کشور و هر انقالبی داراي خصوصیات مربوط بـه خـود   
طوري که هر یک بر دیگـري اثـر   

هـاي جـاري موانـع     کنند؛ زیرا انقالب
تعامل بین کشورهاي عرب کشـوده شـود و   

ایـن ایـده مطـرح     امریکـا در ). 
مصر و تونس به طور واقعی آغـاز  

در  .در دیگر کشـورهاي منطقـه چنـین نیسـت    
کننـد سـریعاً دسـت بـه      بر جمعیت شیعی حکومت می

عراق نیز درس مهمی براي سایر کشورها است و آن هزینـه زیـاد بـراي    
سـعی کـرده اسـت شـرایطی را     

امـا بـه دلیـل    . خود را تعریف کنند
رسیدن به نقطه مورد نظر واشنگتن همچنان یـک  

تجربه مشـابه تکـرار   این بحرین و لیبی هم 
ن بوده اسـت کـه   پس از یازدهم سپتامبر ای

هچنین فـرض  . در خاورمیانه است
ه حفط و تقویت حکومت مبـارك بـود  

مانـدن  ، بـه گفتـه مـارتین اینـدایک    
 امریکـا نارضایتی از ، زمان رژیم قبل

یمن نیز همانند لیبی از کشورهایی اسـت کـه   
، در مقطع جـاري ، در عمل. نقش دارند

انـد کـه قـبالً     بـوده  یاز رهبران قبایل
اکنون این افراد کنـار رفتـه و بـه    

هـاي   این امر تـا حـد زیـادي پایـه    
هویت ملی جدید علیه حکومـت  در  
اوباما نیز به دلیل نقش علی عبداهللا صالح در جنگ علیـه القاعـده   

شـاخه یمنـی القاعـده را     امریکـا 

  ها ها و خیزش بندي دولت طبقه. 2
اگرچه هر کشور و هر انقالبی داراي خصوصیات مربوط بـه خـود   ، هبر اساس یک فرضی

طوري که هر یک بر دیگـري اثـر    به، شوند ولی جوامع عربی با یکدیگر شناخته می، است
کنند؛ زیرا انقالب پردازي اعمال می گذارده و از آن اثر تظاهر یا نظریه

تعامل بین کشورهاي عرب کشـوده شـود و    شکنند تا راه براي مادي و ذهنی را درهم می
). (Harb, 2011 این یعنی رسیدن به یک جهان عرب همگانی

مصر و تونس به طور واقعی آغـاز  ، ایران خواهی در سه کشور یاست که فرایند دموکراس
در دیگر کشـورهاي منطقـه چنـین نیسـت     اما، شد که امري دور از انتظار هم نیست

بر جمعیت شیعی حکومت می اهل سنتبحرین که سی درصد 
عراق نیز درس مهمی براي سایر کشورها است و آن هزینـه زیـاد بـراي    . سالح برده شد

سـعی کـرده اسـت شـرایطی را      امریکا. سازي پس از حذف دیکتاتوري است دموکراسی
خود را تعریف کنند میانعی ها خود قرارداد اجتما وجود آورد که عراقی هب

رسیدن به نقطه مورد نظر واشنگتن همچنان یـک  ، ساختار غیر اصیل دولت در این کشور
بحرین و لیبی هم ، رسد در یمن به نظر می، همچنین. امید است

پس از یازدهم سپتامبر ای امریکادر مصر فرض .  (Friedman, 2011) شود
در خاورمیانه است امریکاحفظ هژمونی  کننده لاین کشور به عنوان تسهی
حفط و تقویت حکومت مبـارك بـود   امریکاهدف ، رغم اختالف این بوده است که علی

بـه گفتـه مـارتین اینـدایک     امـا  (The Middle East Journal, 2009: 503-5050).اسـت 
زمان رژیم قبلدر توانست همانند ایران  ر مبارك میواشنگتن در کنا

یمن نیز همانند لیبی از کشورهایی اسـت کـه   . (Landler, 2011)دهد را براي سه دهه شکل 
نقش دارند در آن قبایل، دولت در آن ریشه دار نبوده و بیشتر

از رهبران قبایل، اند صالح کنار کشیدهبسیاري از مقاماتی که از دولت 
اکنون این افراد کنـار رفتـه و بـه    . براي مصالحه با آنان از طرف دولت انتخاب شده بودند

این امر تـا حـد زیـادي پایـه    . اند که در جنگ با حکومت هستند همان قبائل پیوسته
هویت ملی جدید علیه حکومـت  در   نوعی و )(Kasinof, 2011 حکومت را تضعیف کرده

اوباما نیز به دلیل نقش علی عبداهللا صالح در جنگ علیـه القاعـده   . گیري است حال شکل
امریکـا وزیر دفاع . برکناري وي از قدرت را مطرح نکرده است



 امریکـا ي ثبـات در آن کشـور را بـرا   
یمـن جـایی   ، امریکابا توجه به این نقش دوگانه 

، در اینجـا نیـز ماننـد مصـر    . گیـرد 
سـازي و اصـالحات    هاي خود به دولت را قطع کرده و براي دموکراسی

جنـگ در لیبـی   ، ییامریکابه گفته کارشناس مرکز امنیت جدید 
از یک سـو لیبـی ماننـد    . نشان از آن دارد که بحران خاورمیانه تازه شروع شده است

در منطقـه  ، از سـوي دیگـر  . 
. گیـرد  می بنابراین وضع موجود در خطر قرار

در آنجـا نیـز حیـاتی     امریکـا 
بحران در این قسمت ضمن تشـدید رقابـت   

. Landler, 2011)( انـدازد  مـی  
داري در کنار نیروهاي خارجی و منافع آنان 
دولت بحـرین رهبـران مخـالفین را    
کسی براي دیـالوگ بـاقی نمانـده اسـت کـه مخاطـب مقامـات        

ایـن بحـران    هـاي  یکی از مشخصـه 
هـزار نیـروي پلـیس بحـرین از     
نفر در این ارتباط از پاکستان بـه بحـرین   

(Delmar-Morgan and Wr.   در
 شود تا بحران بحرین به جنگ نیابتی ایران و عربستان تبـدیل شـود  
رهبران بحرین نیز اشتیاق دارند تا این بحران را به عوامل خارجی 

 Alex) اي جـدي اسـت   که در این کشور جنگ فرقه

تحـوالت در داخـل بحـرین و    
تنـاقض دموکراسـی را   ، نخسـت 

تر آنکـه زمینـه    مهم کرده وبا عربستان را تخریب 
اکنـون سـردي روابـط    ، بر پایـه ایـن تحلیـل   

ثبـات در آن کشـور را بـرا   ، داند و از این نظر می امریکاترین تهدید علیه  بزرگ
با توجه به این نقش دوگانه . (Howard, 2011)حیاتی تلقی کرده است 

گیـرد  گرایی مورد آزمون جدي قرار مـی  است که دموکراسی
هاي خود به دولت را قطع کرده و براي دموکراسی باید کمک امریکا

  (Christian Science Monitor, 2011).اقتصادي هزینه کند
به گفته کارشناس مرکز امنیت جدید ، از سوي دیگر

نشان از آن دارد که بحران خاورمیانه تازه شروع شده است
. ریشه داشته باشـد  درآن مصر و تونس نیست که دولت

بنابراین وضع موجود در خطر قرار. هراسی از دیکتاتور ندارندمردم دیگر 
امریکـا در سوریه و اردن که قلب جهان عرب هستند و منـافع  

بحران در این قسمت ضمن تشـدید رقابـت   . داراي چالش جدي است امریکا، است
 ل را نیز بیش از پیش به خطـر یئااسر، امریکابین ایران و 

داري در کنار نیروهاي خارجی و منافع آنان   جنگ در بحرین بر سر نژاد و حکومت
دولت بحـرین رهبـران مخـالفین را     از آنجایی کهاما . (Bronner  2011) شود می تفسیر

کسی براي دیـالوگ بـاقی نمانـده اسـت کـه مخاطـب مقامـات        ، دستگیر کرده است
یکی از مشخصـه ، نعالوه بر ای ، (Birnbaum, 2011) باشد ییامریکا

هـزار نیـروي پلـیس بحـرین از      25از  تـن  هفـت هـزار  . ترکیب نیروي پلیس است
نفر در این ارتباط از پاکستان بـه بحـرین    6000، 2010تنها در سال . پاکستان هستند
(Morgan and Wright, 2011اسـت  اند که شـش برابـر قبـل    مهاجرت کرده

شود تا بحران بحرین به جنگ نیابتی ایران و عربستان تبـدیل شـود   می تالش، غرب
)(Slackman, 2011 . رهبران بحرین نیز اشتیاق دارند تا این بحران را به عوامل خارجی

که در این کشور جنگ فرقه شود چنین ادعا می. نسبت دهند
Delmar-Morgan, op.cit.).  
تحـوالت در داخـل بحـرین و    ، امریکابنا به اعتراف برخی در ، با توجه به این زمینه

نخسـت . کنـد  عمل می امریکامداخله عربستان از چند جنبه علیه 
با عربستان را تخریب  امریکاروابط  و دیگر آنکه کند عیان می

بر پایـه ایـن تحلیـل   . آورد وجود می هنفوذ ایران ب را براي افزایش
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به عراق در سـال   امریکابا عربستان به همان حدي رسیده است که در زمان حمله 
نسبت بـه  ، در حذف مبارك هنوز خشمگین است

هـاي اوبامـا در    توجهی کرد و بـه توصـیه  
در یک مرحلـه  . اثر بودن خشونت وقعی ننهاد

به عربستان به بهانه بیماري ملـک عبـداهللا لغـو    
هـاي بـزرگ در    ی به جز قـدرت 

گراي منطقه را بـا احـزاب کمونیسـتی دوره جنـگ     
تا حد زیادي یک ارتدوکسی بی اعتبار 

احـزاب بـا   ، امـا بـه شـهادت تـاریخ    
و ایجـاد   دموکراسـی توانند با استفاده از شرایط تغییر بـه سـمت   

به شـاخه   در غرب  بسیاري 
. دارنـد  روي احزاب اسالمی توجه

. این در حالی است که باید صریحاً با جریان سیاسـی مرکـز همکـاري شـکل گیـرد     
گرایان بر اساس این انگاره بنا شده است که دین یک نظام اعتقادي 

مثـل   اییهـ  روي کـه گـروه   میانـه 
ناشـی از   ایـی نـوعی عملگر ، 

اکنـون کـه از فشـارهاي    هـا  
 ضـد غربـی خـود را جلـو     هـاي 

گـرا نمایـانگر احـزاب     اسـالم 
تالش بسیار کردند تا نسل لیبرال اروپا را از مسیر 

امـا از  ، گراها هیچگاه حمایت گسترده نداشتند
نوپـا را   هاي دموکراسیتا آینده 

. چیـزي جـز فاشیسـم نبـود    
نماینـدگان پارلمـانی آنـان در    
آمیز خواهند بود؛ رهبـران دینـی آنـان نیـز     

دهنـد و   مـی  یر دولتی را رواج

با عربستان به همان حدي رسیده است که در زمان حمله  امریکا
در حذف مبارك هنوز خشمگین است امریکاعربستان که از اقدام . بود 2003

توجهی کرد و بـه توصـیه   ین بیبراي نفرستادن نیرو به بحر امریکاتوصیه 
اثر بودن خشونت وقعی ننهاد تماس تلفنی وي با ملک عبداهللا مبنی بر بی

به عربستان به بهانه بیماري ملـک عبـداهللا لغـو    ، وزیر دفاع، نیز سفر خانم کلینتون و گیت
ی به جز قـدرت این همه نشان از آن دارد که بازیگران .(Landler, 2011)شد

  .اند پیدا کردهتحوالت جاري منطقه نقش اساسی 
گراي منطقه را بـا احـزاب کمونیسـتی دوره جنـگ      جریانات اسالم، افراد برخی
تا حد زیادي یک ارتدوکسی بی اعتبار  اییگر اسالم، از این دید. کنند می سرد مقایسه

امـا بـه شـهادت تـاریخ    . مـردم اسـت   هـاي  با پذیرش کم در بین تـوده 
توانند با استفاده از شرایط تغییر بـه سـمت    می سازماندهی قوي

 این است که مسئله. دست آورند هناآرامی نفوذ بیشتري ب
روي احزاب اسالمی توجه اهللا یا عناصر میانه مثل حزب اییه نظامی تشکیالت

این در حالی است که باید صریحاً با جریان سیاسـی مرکـز همکـاري شـکل گیـرد     
گرایان بر اساس این انگاره بنا شده است که دین یک نظام اعتقادي  ایدئولوژي اسالم

میانـه شیوه . کاملی است که هم ابدي و هم فراملی است
، انـد  تخـاذ کـرده  گذشـته ا  هاي طی دهه المسلمین اخوان

هـا   این سـازمان . اضطرار است و نه یک تکامل روشنفکرانه
هـاي  آزادانـه برنامـه  ، پلیسی عرب رها شـوند  هاي دولت

اسـالم  هـاي  وضـع اسـفناك انجمـن   ، در این تحلیـل . برند می
تالش بسیار کردند تا نسل لیبرال اروپا را از مسیر  1920کمونیستی است که در دهه 

گراها هیچگاه حمایت گسترده نداشتند همانند اسالم، این احزاب. ندکنخارج 
تا آینده  بردندحضور شبه پارلمانی و شکل نظامی خود بهره 

چیـزي جـز فاشیسـم نبـود    ، نتیجه کار ایـن احـزاب در آلمـان و ایتالیـا    . دنابود کنن
نماینـدگان پارلمـانی آنـان در    . اسالمی هم همین رویه را خواهنـد داشـت   هاي گروه
آمیز خواهند بود؛ رهبـران دینـی آنـان نیـز      گذاري به دنبال وضع قوانین تبعیض قانون

یر دولتی را رواجغ هاي حقوق زنان و سازمان هاي احساسات ضد گروه



نظامی آنان سیاستمداران سکوالر و جامعه مـدنی را کـه رهبـران آنـان بـا      
این جریانـات بـه دنبـال قـدرت مطلـق      

آورنـد   مـی  وجود هگري ب ملی و نظامی
  . (Takeyh, 2011) نام نظم و ثبات به روند دمکراتیک در منطقه پایان دهند

اسـرائیل و لبنـان   ، ترکیه دموکراسی
المسـلمین   اخـوان . در هر سه کشور جریانات تندرو هم مشارکت دارنـد 

در لبنان نیز حـزب اهللا  . تمثل حزب عدالت و توسعه و حزب شاس در اسرائیل اس
اما همین حکومت جدیـد اسـت   

 ,Cohen) کنـد  مـی  که در سازمان ملل منطقه ممنوعه پـروازي علیـه قـذافی را مطـرح    

که احزاب اسالمی وقتی در نظم سیاسی ادغـام  
آنان را ، ائتالف سازي و حفظ حامیان و مخاطبین

، بـر پایـه ایـن تحلیـل    . سازد تا از گذشته ایدئولوژیک خود فاصله بگیرنـد 
پوسیده در جهـان عـرب و    هاي

بــه  اامریکــجنبشــی از بــاال بــه پــائین بــراي تغییــر دولــت پلیســی مــورد حمایــت 
گیري کلـی در تفسـیر ایـن     در یک نتیجه

خواهی یـا جهانشـمول    دموکراسی
هـاي اصـلی ایـن تحـوالت بـه حسـاب       

هرگز با شرایطی که اکنون با آن مواجـه  
، متعدد و چند جانبـه در یـک زمـان   

بلکـه چهـره   ، نه تنها آینده خاورمیانـه 
 جملـه برخـی از  . را نیـز تغییـر خواهـد داد   

 بـوش را یـک   »برنامـه آزادي 
، به زعم این گـروه . فانتزي یا نمونه دیگري از حرکت امپریالیستی معرفی کند

 در خاورمیانـه ، جدید آزاد شده بـود 

نظامی آنان سیاستمداران سکوالر و جامعه مـدنی را کـه رهبـران آنـان بـا       هاي شاخه
این جریانـات بـه دنبـال قـدرت مطلـق      . کنند می آنان همراه نیستند تهدید هاي برنامه
ملی و نظامی هاي اما همچنان فرصت را براي ارتش، نیستند

نام نظم و ثبات به روند دمکراتیک در منطقه پایان دهندتا تحت 
دموکراسیدر خاورمیانه سه مدل ، به گفته راجر کوهن

در هر سه کشور جریانات تندرو هم مشارکت دارنـد . وجود دارد
مثل حزب عدالت و توسعه و حزب شاس در اسرائیل اس

اما همین حکومت جدیـد اسـت   . هست که حکومت جدید را روي کار آورده است
که در سازمان ملل منطقه ممنوعه پـروازي علیـه قـذافی را مطـرح    

که احزاب اسالمی وقتی در نظم سیاسی ادغـام   شود می فرض چنینغرب در . (2011
ائتالف سازي و حفظ حامیان و مخاطبین، مصالحهـ   هزینه حکمرانی، شوند
سازد تا از گذشته ایدئولوژیک خود فاصله بگیرنـد  می ناچار

هاي با حکومت) امریکا(اکنون نوبت برخورد یک هژمون
جنبشــی از بــاال بــه پــائین بــراي تغییــر دولــت پلیســی مــورد حمایــت 

در یک نتیجه .(Cohen, 2011)با ثبات است هاي دموکراسی
دموکراسی، گرایی اسالم رویاروییتوان گفت که  جریانات می

هـاي اصـلی ایـن تحـوالت بـه حسـاب        شدن دموکراسی و ناسیونالیسم از مشخصه
  .آید می

  امریکا ايتبعات بر. 3
هرگز با شرایطی که اکنون با آن مواجـه   امریکا، مکین، خواه ر جمهوريبه گفته سناتو

متعدد و چند جانبـه در یـک زمـان    هاي است روبرو نبوده است؛ یعنی کنترل بحران
نه تنها آینده خاورمیانـه ، ییامریکا هاي شرایطی که از دید استراتژیست

را نیـز تغییـر خواهـد داد   هـا   اتحادها و ائـتالف ، امنیتی این منطقه
ـ  ، طرفداران بوش دوم و جریانات ضـد ایـران   برنامـه آزادي «ا ایـن ت

فانتزي یا نمونه دیگري از حرکت امپریالیستی معرفی کند جریان
جدید آزاد شده بـود  اییاروپ هاي اگر دکترین ترومن براي دفاع ملت
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گراهـا و   یعنی اسـالم ، با تهدیدات مهم جدیدي از ناحیه توتالیتریست
لبنـان و غـزه   ، سـوریه ، نام جمهوري اسالمی ایران و اقمار خـود 

کـه کمیتـه اطالعـات سـناي     
ر کشـورهاي منطقـه منجـر بـه پیـروزي      

سـناتور  حتی به ادعاي  .نشده است
در سرتاسـر جهـان   هـا   کرات

تـوان تنـدترین تغییـرات سیاسـی را بـه صـورت       
اي اسـت کـه مثـل زمـان      گونـه 
 (Kerry, 2011).  

نـیم   اییرگ تحوالت سریع شکست واقع
کید بر ثبات و حفظ وضع موجود متحدین آن 

گـرا در   پـردازان واقـع   برخی نظریه
بر سـر منطقـه    امریکااساساً معتقد به وجود بحران جدید در سیاست خارجی 

گرفتاري واشنگتن گزینش بین اخالق از یـک سـو و   
عربسـتان   هماننـد  مصـر ، بر پایه این تحلیل

 امریکـا نیست که تغییر حکومت تأثیر اساسی بر بازار جهانی بگذارد و منافع حیـاتی  
 امریکـا مصر به خودي خود هم یک شریک استراتژیک حساس براي 

 امریکـا امـا  ، در آنجـا نقـاط انتقـال مفیـدي اسـت     
با مصر به یک درد سر اسـتراتژیک  
 گراهام فولر از والت فراتر رفته

بـه  . استراتژیک تلقی شود امریکا
سـومین کشـور در فـروش    ، 

نفـت بـه   . کانادا و مکزیک اول و ونزوئال و نیجریه دوم هستند
در  امریکـا چرا بایـد همـه چیـز    

امـا دولـت   ، هسـتند طرفدار دموکراسی 
بحـث  ، نیست و هر جا کشوري چون ایران بخواهـد مسـتقل باشـد   

این  امریکاراه حل . خسته شده است

با تهدیدات مهم جدیدي از ناحیه توتالیتریست دموکراسینیز 
نام جمهوري اسالمی ایران و اقمار خـود ه توتالیتر کوچکی ب

کـه کمیتـه اطالعـات سـناي     چنان، در طرف مقابل. (Krauthammer, 2011) روبرو است
ر کشـورهاي منطقـه منجـر بـه پیـروزي      تا کنـون حرکـت د  ، دهد می گزارش امریکا

نشده است دموکراسیمخالف  هاي القاعده و یا دیگر سازمان
کراتوتحوالت منطقه پس از مبارك پیـروزي دمـ  ، جان کري

تـوان تنـدترین تغییـرات سیاسـی را بـه صـورت        مـی ، دهـد  مـی  نشان چراکه، است
گونـه  شـرایط بـه  ، بـه گفتـه وي  . ردهدایت کآمیز  مسالمت

 کند می ایجاد مسئولیت امریکافروپاشی دیوار برلین براي 
تحوالت سریع شکست واقع، به تعبیري، در سطح تحلیل ایدئولوژي

کید بر ثبات و حفظ وضع موجود متحدین آن أمبنی بر ت امریکاقرن سیاست خارجی 
برخی نظریه، در طرف مقابل). Wall Street Journal, 2001( است
اساساً معتقد به وجود بحران جدید در سیاست خارجی  امریکا
گرفتاري واشنگتن گزینش بین اخالق از یـک سـو و    :گوید می استیفن والت. نیستند

بر پایه این تحلیل. الزامات استراتژیک از طرف دیگر است
نیست که تغییر حکومت تأثیر اساسی بر بازار جهانی بگذارد و منافع حیـاتی  

مصر به خودي خود هم یک شریک استراتژیک حساس براي . در خطر باشد
در آنجـا نقـاط انتقـال مفیـدي اسـت      امریکـا نظـامی   هاي پایگاه. نیست

با مصر به یک درد سر اسـتراتژیک   امریکاتبدیل اتحاد ، بر این اساس. یگزین داردجا
گراهام فولر از والت فراتر رفته). Walt, 2011( براي واشنگتن اساساً بیهوده بوده است

امریکاحتی عربستان هم نباید براي  بیان داشته است که و
، عربستان، براي نفت است امریکااگر مداخله ، گفته وي
کانادا و مکزیک اول و ونزوئال و نیجریه دوم هستند. است امریکانفت به 

چرا بایـد همـه چیـز    ، از این فراتر. فروخته خواهد شد امریکاهر حال به 
طرفدار دموکراسی  امریکاباشد؟ مردم اسرائیل منطقه منتسب به 

نیست و هر جا کشوري چون ایران بخواهـد مسـتقل باشـد    چنیناین کشور 
خسته شده استها  دنیا از این مداخله. شود می دموکراسی مطرح



  ).Fuller, 2011( دکناست که در این مقطع مردم این منطقه را به حال خود رها 

 اکنون با بحـران خاورمیانـه مواجـه اسـت    
چگونگی مدیریت این بحران در کارنامـه سیاسـت خـارجی    
اوبامـا شخصـاً در ایـن امـر     
این حوادث اهمیت حضور دیپلماتیک 

و  ییامریکـا پیشـگیري از درگیـري و حمایـت از شـهروندان     
در  .(Clinton, 2011) دهـد  مـی 

مطـرح   امریکـا سـاي جمهـور در   
خود قائل به قیـاس هسـتند و بـه    

اوبامـا  ، از این حیث. اهمیت دارد
و  دیکتاتوري را براي اولین بـار در انـدونزي  

. ر ناپدري خود تجربه کرده اسـت 
افرادي چون فرانس فانون را خوانـده  
 برخـی از افـراد نزدیـک بـه او    

از دیـد  . توان مسیر تحوالت منطقه را به عقب بازگرداند
برلین و حذف سوهارتو در ، 

دهـد ایـدئولوژي    مـی  آنچـه تفکـر اوبامـا را شـکل    
برجسته کـردن  ، کند و معتقد است

 تجربـه شخصـی او کمـک   ، 
Ignatius .(در مورد  براي مثال

بـا سـخنرانی   ، اوباما همه مشاورین خود را در این زمینه کنار زد و در نهایـت 
 حتـی  . (Friedman, 2011)راه درست را انتخاب کـرد 

اوباما خـود بهتـر از دولـتش در قبـال     

ه چـ در گذشـته منطقـه را از دری  

است که در این مقطع مردم این منطقه را به حال خود رها 

  عملکرد دولت اوباما. 4
اکنون با بحـران خاورمیانـه مواجـه اسـت    ، ما که دو جنگ ناتمام را به ارث بردهاوبا

(Richter & West, 2011).     چگونگی مدیریت این بحران در کارنامـه سیاسـت خـارجی
اوبامـا شخصـاً در ایـن امـر      ویژه آنکه به اوباما به صورتی برجسته باقی خواهد ماند؛

این حوادث اهمیت حضور دیپلماتیک ، تونري کلینبه گفته هیال. مداخله داشته است
پیشـگیري از درگیـري و حمایـت از شـهروندان     ، براي مدیریت بحران

مـی  را نشان امریکاحفاظت از منافع استراتژیک و اقتصادي 
سـاي جمهـور در   ؤگیري فردي منش ناشی از تجربـه ر  ممیسطح تص

خود قائل به قیـاس هسـتند و بـه     هاي گیري در تصمیم امریکاساي جمهور ؤر. است
اهمیت داردها  گیري همین دلیل تجربه شخصی آنان در تصمیم

دیکتاتوري را براي اولین بـار در انـدونزي  ، که در زندگینامه خود نوشته استچنان
ر ناپدري خود تجربه کرده اسـت در کنا قدرتمندانضعیف توسط افراد اشغال زمین 

افرادي چون فرانس فانون را خوانـده   هاي او همچنین متعلق به نسلی است که کتاب
برخـی از افـراد نزدیـک بـه او    . هم فرانژادي و هم فـرا اسـتعماري اسـت    بنابراینو 
توان مسیر تحوالت منطقه را به عقب بازگرداند نمی، از دید اوباما :گویند می
، 1986پیروزي جریانات ضد مارکوس در فیلیپین در ، او

آنچـه تفکـر اوبامـا را شـکل    . مثبت هستند اییه اندونزي مدل
کند و معتقد است می او به آرامی کار. ستیت اوبلکه شخص، نیست
، بر اینعالوه . در منطقه نتیجه معکوس دارد امریکانقش 

Ignatius, 2011(کند تا با نسل جوان ارتباط خوبی برقرار کند  می

اوباما همه مشاورین خود را در این زمینه کنار زد و در نهایـت ، مصر
راه درست را انتخاب کـرد  »پس از مبارك«با عنوان  یمعروف

اوباما خـود بهتـر از دولـتش در قبـال     ، کاران مثل رابرت کیگن از دید برخی محافظه
    (Sanger, 2011).مصر عمل کرده است
در گذشـته منطقـه را از دری   امریکاکه  وجود دارداین نظر ، در نگاهی کالن
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هـا   فـظ حکومـت  حتعارض منافع و در نتیجـه  
. دیـده اسـت   می حزب اهللا و لیبی را علیه آن

به همـین دلیـل نیـز مـردم طرفـدار      
اند کـه بـه دنبـال تغییـر      حسن نصراهللا و دکتر احمدي نژاد بوده
انـداز و روایتـی جدیـد     ک چشـم 

حتـی دولـت اوبامـا خـود را بـراي      
اوبامـا از ابتـداي حکومـت خـود بـر      
اکنـون دسـتورالعمل صـادر کـرده     
اسالمی به چه میزان در تشـکیالت سیاسـی نقـش    
تفکر غالب در واشنگتن ایـن باشـد کـه    

چـالش واشـنگتن   . کت سیاسی نیسـت 
. ه نظامی دیگـري نشـود  گیري دست

کراتیـک  ودم هـاي  شود که باید مرکز سیاسی رژیـم 
ـ   آینـد را   مـی  وجـود  هگیري از نهادهاي بـالغ ب

البته او باید بداند که واشنگتن قادر نخواهد بود براي خاورمیانـه تعیـین   
گـري را بـه    تواند شـرایط بـروز نظـامی   

مسئولیت اخالقی دارد تا آشـکارا  
کمک کند؛ مثل برخورد با احزاب چپ در فرانسـه  
جـوان بایسـتد و در نهایـت    

(Takeyh.  
 هـاي  رژیم، ن و یمن استی
 امریکـا عربستان نیـز بـراي   . 

و عربسـتان نسـبت بـه     امریکـا 
بـر ایـن    امریکـا در حالی کـه  
امـا عربسـتان و   ، نظر است که راه حل مشکل در بحرین اصـالحات سیاسـی اسـت   

ثبـاتی   کید دارند که اصالحات سیاسی عامـل افـزایش زمینـه بـی    
یم ایـن اسـت   یگو می آنچه ما به عربستان

تعارض منافع و در نتیجـه  ، حفظ وضع موجود، سیاست قدرت
حزب اهللا و لیبی را علیه آن، جمهوري اسالمی ایران و کرده می نگاه

به همـین دلیـل نیـز مـردم طرفـدار      . اند مردم منطقه نیز از این وضعیت ناراضی بوده
حسن نصراهللا و دکتر احمدي نژاد بودهسیداز جمله ، کسانی
ک چشـم نیاز به ی امریکااکنون روشن شده است که . هستند

حتـی دولـت اوبامـا خـود را بـراي      ، از ایـن زاویـه   .(Pollack, 2011) براي منطقه دارد
اوبامـا از ابتـداي حکومـت خـود بـر      . کنـد  می اسالمی فرا انقالبی مهیا هاي حکومت

اکنـون دسـتورالعمل صـادر کـرده      شروعی نو از روابط با جهان اسالم سخن و از هم
اسالمی به چه میزان در تشـکیالت سیاسـی نقـش     هاي شود که گروه است تا تحقیق

تفکر غالب در واشنگتن ایـن باشـد کـه    ، رسد می ه نظرب.  (Wilson, 2011)داشته باشند
کت سیاسی نیسـت  کنار گذاردن احزاب اسالمی از مشار، حل راه

گیري دست که این انتقال منجر بر قدرت اطمینان از این است
شود که باید مرکز سیاسی رژیـم  می بنابراین به دولت اوباما توصیه

ـ   که از دل بحران اقتصادي و بدون بهره گیري از نهادهاي بـالغ ب
البته او باید بداند که واشنگتن قادر نخواهد بود براي خاورمیانـه تعیـین    .تقویت کند
تواند شـرایط بـروز نظـامی    می اقتصادي هاي اما با کمک، کندسرنوشت 

مسئولیت اخالقی دارد تا آشـکارا   امریکادر سطح سیاسی هم . حداقل ممکن برساند
کمک کند؛ مثل برخورد با احزاب چپ در فرانسـه   دموکراسیو در خفا به جریانات 

جـوان بایسـتد و در نهایـت    و آلمان باید غرب در کنار نیروهاي سـکوالر و فعـاالن   
(Takeyh, 2011 خاورمیانه را به قرن بیست و یکم سوق دهد

یدولت اوباما ضمن آنکه خواهان اصالحات در بحر
. (Jay, 2011)پندارد  می این دو کشور را بخشی از راه حل

امریکـا امـا دو کشـور   ، ترین نقطه مقابله با ایـران اسـت   مهم
در حالی کـه   براي مثال. چگونگی مقابله با ایران اختالف نظر دارند

نظر است که راه حل مشکل در بحرین اصـالحات سیاسـی اسـت   
کید دارند که اصالحات سیاسی عامـل افـزایش زمینـه بـی    أبحرین بر این امر ت

آنچه ما به عربستان: گوید می رابرت مالی در این ارتباط. است



باید اصالحات سیاسـی داشـته   
مبـارك  را بـراي   سرنوشـت  

معما در سیاست اوباما این ، فته ایندایک
اي از صحنه به در کند که  را به گونه
ـ      حمایـت از  . وجـود نیایـد   هبلکه در کل منطقـه نـوعی بـی ثبـاتی ب

شـود   مـی  اند نیز منجر به بی ثباتی
که حـل   است مشکل واشنگتن این

مسائل منطقه در نبود رهبرانی مثل مبـارك در بهتـرین حالـت سـخت و در بـدترین      
.(  

توطئـه و برنامـه   یعنی نوعی پایان دادن بـه نظریـه   
 رهبـران تبـدیل بـه قصـاب     

همان طوري که مردم لیبی مداخله ناتو را تقاضـا  
رسد اوباما این ایده را پذیرفته باشد که خیزش منطقه 

تـالش نکـرد آن را    امریکـا ین اساس نیز رئـیس جمهـور   
اوبامـا  ، در مورد مصـر  براي مثال

بـه  . صبر کرد تا تحوالت خود را نشان دهد و به آرامی از مبارك بخواهد تا کنار رود
هـا انقالبـی اسـت کـه     شود که انقالب مصر تن

بنـا بـه   . توانند بگویند کشورشان در طرف صحیح تاریخ قرار داشـت 
تحوالت اخیر باعث شده اسـت تـا اوبامـا در کـل منطقـه خـاور میانـه        

امـا اعتقـادي بـه    ، او در عمل به همان شعار جـورج بـوش رسـید   
(Christian Science Monitor . در

مثل مبـارك   اییکرد که هم تسریع در سرنگونی حکومت ه
توسط واشنگتن و هم تسریع در روي کار آوردن جانشین براي آنان اوضاع را بـدتر  

 & Sanger( دکنـ  مـی  خـارج 

در مـورد عملکـرد اوبامـا هـم مثبـت      
دولـت  : گوید می جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان در این ارتباط

در سنا هم مک کانل گفت که 

باید اصالحات سیاسـی داشـته   ، خواهید به سرنوشت مبارك گرفتار نشوید می که اگر
سرنوشـت  ایـن  این اصالحات است که ، اما از دید سعودي. باشید

فته ایندایکبه گ. (Cooper and Landler, 2011)وجود آورد هب
را به گونه امریکااست که وي نخواهد توانست یک متحد 

ـ     ، نه تنها در مصر بلکه در کل منطقـه نـوعی بـی ثبـاتی ب
اند نیز منجر به بی ثباتی که مشروعیت خود را از دست داده اییه حکومت

مشکل واشنگتن این). Paul & West, 2011( از آن هراس دارد امریکاکه 
مسائل منطقه در نبود رهبرانی مثل مبـارك در بهتـرین حالـت سـخت و در بـدترین      

).Sanger & Cooper, 2011( حالت بسیار ترسناك خواهد شد
یعنی نوعی پایان دادن بـه نظریـه   ها  این خیزش برتائید اوباما 

 بـه هنگـامی کـه   ، ضمن لغو تقدس حاکمیـت ، خارجی
همان طوري که مردم لیبی مداخله ناتو را تقاضـا  ، ریزند می شوند و خون مردم را می

رسد اوباما این ایده را پذیرفته باشد که خیزش منطقه  می به نظر). (Harb, 2011 کردند
ین اساس نیز رئـیس جمهـور   بر ا. علیه آن کشور نیست

براي مثال. دکن امریکاتبدیل به یک مورد آزمایشی براي نفوذ 
صبر کرد تا تحوالت خود را نشان دهد و به آرامی از مبارك بخواهد تا کنار رود

شود که انقالب مصر تن می همین ترتیب به نقل از اوباما گفته
توانند بگویند کشورشان در طرف صحیح تاریخ قرار داشـت  می امریکامردم 

تحوالت اخیر باعث شده اسـت تـا اوبامـا در کـل منطقـه خـاور میانـه        ، یک تحلیل
او در عمل به همان شعار جـورج بـوش رسـید   . تر عمل کند قوي

(Christian Science Monitor, 2011)نظـامی نـدارد   وسیله نیـروي  هسازي ب دموکراسی

کرد که هم تسریع در سرنگونی حکومت ه می ابتداي کار اوباما فکر
توسط واشنگتن و هم تسریع در روي کار آوردن جانشین براي آنان اوضاع را بـدتر  

خـارج  امریکـا دیپلماتیک را به طور کلی از دسـت   هاي و اهرم
Cooper, op.cit. .( در مـورد عملکـرد اوبامـا هـم مثبـت       امریکادر مجموع نظر کنگره

جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان در این ارتباط. شود می ارزیابی
در سنا هم مک کانل گفت که . تا کنون این وضعیت وخیم را خوب اداره کرده است
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جمیز بیکر وزیـر  . باید با یک صدا صحبت کند و ما یک رئیس جمهور داریم
عملکرد دولت اوباما ، خواهان سنتی است

و  Rozen, 2011)(العملـی بـوده   
نابودي سیاست تعامل اوباما با کشورهاي منطقـه از جملـه ایـران    

را نسـبت   امریکااو امنیت ملی 
یـک   امریکـا به  وقایع روزانه در اولویت دوم قرار داد و این ممکـن اسـت بـراي منـافع     

اولـین  ، عضـو کنگـره از نیوجرسـی   
دولت اوباما تـا وقتـی   ، کسی بود که دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا به گفته وي

انتقاد دیگر به دولـت اوبامـا   . نامید
 1، بـه گفتـه سـناتور رز لهتیـنن    

گـري اکـرمن جمهـوري خـواه     
فاسد در جامعـه کـه    يالمسلمین را به یک ویروس کامپیوتر یا عنصر

(Washington Post   بـه گفتـه   ، از ایـن زاویـه
  .(Ignatius, 2011) شود تسلیم آن می

ضربتی موازنه قوا به نفع مخـالفین  
بـود  اتهامات علیه اوباما ایـن  

د و تـوان مخـالفین را بـیش از حـد     
جان بولتون هم مدعی است که اوباما باید در همان اوایل بحران 

 ,Reston).کـرد  می یکجانبه اقدام

که هدفی را اعالم کرد که بـا هـدف اعـالم شـده     
مـورد لیبـی نشـان دهنـده     ، از نظر مفهـومی 

به  حرکت را علیه رژیم مستقر
المللی وارد  تواند کار را تمام کند تا نیروي بین

                                                                
1. Lehtinen 

باید با یک صدا صحبت کند و ما یک رئیس جمهور داریم امریکا
خواهان سنتی است امور خارجه بوش پدر هم که از جمهوري

   .تائید کرده است، را در مورد مصر
العملـی بـوده    عملکرد دولت اوباما عکس، اما از دید مخالفین اوباما

نابودي سیاست تعامل اوباما با کشورهاي منطقـه از جملـه ایـران    ، گذرد مصر میآنچه در 
او امنیت ملی . Richter & West, 2011)(او به مبارك زمان زیادي داد . است

به  وقایع روزانه در اولویت دوم قرار داد و این ممکـن اسـت بـراي منـافع     
عضـو کنگـره از نیوجرسـی   ، اسـمیت  .کریسـتوفر اچ  .(Ignatius, 2011)فاجعه باشد

کسی بود که دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا به گفته وي
نامید کرد آن را دیکتاتور نمی از رژیم مبارك بهره برداري می

بـه گفتـه سـناتور رز لهتیـنن    . کنگـره اسـت   المسلمین و بیشتر توسـط  در مورد اخوان
گـري اکـرمن جمهـوري خـواه     . المسلمین اساسـاً نبایـد طـرح شـود     دخالت دادن اخوان
المسلمین را به یک ویروس کامپیوتر یا عنصر نیویورك نیز اخوان

(Washington Post, 2011.تشبیه کـرد ، کند اصل دولت را نابود می

تسلیم آن می، اوباما بیش از آنکه تاریخ را شکل دهد، ایگناتیوس

  گیري دکترین اوباما شکلزمینه : جنگ لیبی. 5
ضربتی موازنه قوا به نفع مخـالفین   اییبود که در یک حمله هو در ابتدا امیدواراوباما 

اتهامات علیه اوباما ایـن  . بقیه راه را خود مخالفین طی کنندو قذافی تغییر کرده 
د و تـوان مخـالفین را بـیش از حـد     شـ خارج نیز  سریع بسیار که خیلی دیر وارد و 

جان بولتون هم مدعی است که اوباما باید در همان اوایل بحران . بزرگ ارزیابی کرد
یکجانبه اقدامبراي برقراري منطقه ممنوعه پروازي در لیبی به طور 

که هدفی را اعالم کرد که بـا هـدف اعـالم شـده     بود اوباما این دیگر  مشکل.  (2011
از نظر مفهـومی  .(Sanger, 2011) بودسازمان ملل سازگار ن

حرکت را علیه رژیم مستقر: پارادوکس قدرت جدید ضعیف در نسل رسانه است
تواند کار را تمام کند تا نیروي بین ولی نمی، کند می آغاز فصورت ضعی

                         



سالخی و سـرکوب   نیزاي  نتیجه توجه رسانه
 ، ندفریـادرس نداشـت   ند و چون

 ياین امر باعث شد تا تحلیل جدیـد 
همچنین این موضـوع مـورد   
توجه قرار نگرفت که آیا این مردم پیروز خواهند شد و در صورت پیروزي چگونـه  

در . کند می به انگیزه مداخله بشردوستانه بازگشت
یاست و برنامه توسط تصاویري از مردمی بـی پنـاه کـه علیـه رژیـم      

اوبامـا ضـمن   ، به هـر حـال   
ولی مداخله نظامی بـا ایـن   ، 

قذافی و تحریم تسـلیحاتی ایـن رژیـم    
در واقع او به یک تقسیم کار درستی رسـید  

(Los Angeles Times.   دولت اوباما لیبی را بـا
ان و ثبـات لبنـ  ، اسـد  در سـوریه نگرانـی از سـرنگونی بشـار    

در لیبـی  . شـت المللی وجـود دا 
عنوان آلترنـاتیو مطـرح   ه مخالفین سریعاً در جنوب تشکیل سازمان دادند و خود را ب

این همه در چارچوب نگاه اوباما به سیاست خاکستري به جاي سیاه و سفید 
در سـوریه تـرس از   . بـود اما در لیبی هـزاران نفـر   

ضـمن آنکـه سـوریه    ، رفتن رژیم سکوالر و روي کار آمدن حکومـت دینـی اسـت   

این دکتـرین داراي  . شود بحران لیبی دکترین اوباما را شکل خواهد داد
ین اقـدام نظـامی   ا .2را دارد؛ 

 هیچ نیروي زمینی نباید دخیل باشـد 
به طوري کـه دیگـران هزینـه و    
جنگ در بوسنی و هرزگوین 
در فاصله بین پایان جنگ سرد و 

سخنان اوباما قبـل از اقـدام   ، 
با این تفـاوت  . در لیبی نیز با همان لحن جورج بوش دوم قبل از حمله به عراق بود

نتیجه توجه رسانه. شود و نتیجه آن هم کشتار مردم است
ند و چونغیر سازمان یافته حرکت کرد ينیروهادر لیبی . است

این امر باعث شد تا تحلیل جدیـد  .دشاي  آن از نظر احساسی برجسته  برد رسانه
همچنین این موضـوع مـورد   . آن صورت نگیرد هاي در مورد رهبري جنبش و انگیزه

توجه قرار نگرفت که آیا این مردم پیروز خواهند شد و در صورت پیروزي چگونـه  
به انگیزه مداخله بشردوستانه بازگشت مسئله پس. حکومت خواهند کرد

یاست و برنامه توسط تصاویري از مردمی بـی پنـاه کـه علیـه رژیـم      وضع موجود س
 .(Ignatius, 2011) شود می شیطانی مسلح شده اند هدایت

، اینکه اعالم کرد دنیا با لیبی بدون قذافی بهتر خواهد بود
قذافی و تحریم تسـلیحاتی ایـن رژیـم    و فشار مالی به ها  منظور را رد کرده با تحریم

در واقع او به یک تقسیم کار درستی رسـید   و سازمان سیا هم وارد شد. موافقت کرد
(Los Angeles Times, 2011 بود نیز امریکاد مردم تأییکه مورد 

در سـوریه نگرانـی از سـرنگونی بشـار    . درک می سوریه مقایسه
المللی وجـود دا  المللی و ائتالف بین در لیبی دستور بین. بوداسرائیل 

مخالفین سریعاً در جنوب تشکیل سازمان دادند و خود را ب
این همه در چارچوب نگاه اوباما به سیاست خاکستري به جاي سیاه و سفید . کردند
اما در لیبی هـزاران نفـر   ، فرنها  کشتار در سوریه ده. است

رفتن رژیم سکوالر و روي کار آمدن حکومـت دینـی اسـت   
  .(Paul, 2011) اي بسیار عمیقی دارد اختالفات فرقه

شود بحران لیبی دکترین اوباما را شکل خواهد داد می گفته
را دارد؛  امریکانی ارزش اقدام نظامی منافع انسا.1:سه پایه است

هیچ نیروي زمینی نباید دخیل باشـد ، باید کامالً محدود باقی بماند؛ به طور مشخص
به طوري کـه دیگـران هزینـه و    ، تا حد امکان اقدام نظامی باید چندجانبه باشد. 3و 

جنگ در بوسنی و هرزگوین این همان مدل . هدایت کار را نیز بر عهده داشته باشند
در فاصله بین پایان جنگ سرد و  امریکااست که  اییتوسط بیل کلینتون یا همان معم

، با این حال. (Biddle, 2011) داشت 2001یازدهم سپتامبر 
در لیبی نیز با همان لحن جورج بوش دوم قبل از حمله به عراق بود
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فرانسـه و کشـورهاي عربـی    
او در واقع همان خط پنتاگون که شدیداً مخالف با جنگ جدید است را 

ـ  ، کین سناتور مک بـه   داوبامـا نبای
سر کردن با یک جنـگ   .1: شت

 مداخله جدي با نـاتو و یـا بـدون نـاتو    
 .(Warrick and Cody, 2011) هم در پیش است
انه کلینتـون  دوست خله انسانااکنون مد

و فاصله خود با بوش را در جنگ عراق و افغانسـتان نیـز   

و ثیر سیاست اوبامـا در لیبـی   
خانم رایس و خانم کلینتون و دیگران ضمن خطـا خوانـدن عـدم    

 يکه دولت اوباما سازوکار اصرار دارند
اوباما مفهوم پیشگرانه بـوش را بـا عنـوان    

تمایـل دارنـد ایـن    ، اوباماخارج از دولت 
رهبـر جهـان   « بحـث  .2. دصورت گیـر 

تهدیـد   امریکـا حتی اگـر در لیبـی منـافع حیـاتی     
در سطح کالن نیازمند نوعی مداخلـه بشردوسـتانه   

. کنـد  مـی  همسو با اروپا از این نظر حمایـت 
د کـه از  نـ ک مـی  هم بیان 1نظریه اثر نمایشی

خواهد این تصور را که نفوذ واشنگتن در منطقه در حال افـول  
سـم  ییمر ایـن سیاسـت را امپریال  

  
 عـاملی   منطقه ممنوعه پروازي

بلکه عالمتـی بـه دیگـر مسـتبدین در منطقـه      
در واقع به تقاضاي شوراي همکاري خلیج فارس و اتحادیه عرب بود که شـوراي  

                                                                
1. Demonstration effect 

فرانسـه و کشـورهاي عربـی    ، وي اعالم کرد که این عملیات به رهبري انگلستانکه 
او در واقع همان خط پنتاگون که شدیداً مخالف با جنگ جدید است را . خواهد بود
سناتور مکبه گفته . (Bumiller and Kirkpatrick , 2011) پیش برد

شتراه در پیش دااو دو . شد می صورت چندجانبه وارد
مداخله جدي با نـاتو و یـا بـدون نـاتو     .2 و کشد می طولها  داخلی که احتماالً سال

(Sanger, 2011).  هم در پیش است امریکامالحظه انتخابات
اکنون مد، بود 2008اوباما که قهرمان ضد جنگ در سال 

و فاصله خود با بوش را در جنگ عراق و افغانسـتان نیـز    کرده در بوسنی را استفاده
  .(Baker, 2011)کند   می حفظ

ثیر سیاست اوبامـا در لیبـی   أدهنده ت کنند که نشان می برخی به سه نکته اشاره
خانم رایس و خانم کلینتون و دیگران ضمن خطـا خوانـدن عـدم     .1 :استایران  نیز

اصرار دارندمداخله بشردوستانه دولت کلینتون در رواندا 
اوباما مفهوم پیشگرانه بـوش را بـا عنـوان    . در پیش گیردالمللی در این خصوص  بین

خارج از دولت ، برخی. کار برده استه پیشگیرانه بشري ب
صورت گیـر استراتژي عملی شود تا در ایران هم مداخله 

حتی اگـر در لیبـی منـافع حیـاتی     ، طرفداران این ایده معتقدند :»آزاد
در سطح کالن نیازمند نوعی مداخلـه بشردوسـتانه    امریکاسیاست خارجی ، شود نمی

همسو با اروپا از این نظر حمایـت ، وزیر دفاع، گیت. تاس لیبیدر  امریکا
نظریه اثر نمایشی .3. اوباما کمی از این سیاست فراتر رفت

خواهد این تصور را که نفوذ واشنگتن در منطقه در حال افـول   می امریکا، این طریق
یمر ایـن سیاسـت را امپریال  مرشـا . تغییر دهـد ، نفوذ ایران افزایش یافته است و

  . Mann Leverett, 2011) (Mann Leverett and نامد می لیبرال
منطقه ممنوعه پروازي: گویند می جان کري از جمله، موافقان جنگ در لیبی

بلکه عالمتـی بـه دیگـر مسـتبدین در منطقـه      ، براي سرنگونی مستقیم مانند صدام نیست
در واقع به تقاضاي شوراي همکاري خلیج فارس و اتحادیه عرب بود که شـوراي  . است

                         



بـراي حمایـت از   مجـوز داد تـا   
اوبامـا   .1: کوهن به گفته راجرز

گـر قتـل عـام     توانند برکناري قذافی را اعالم کنند و همزمان نظاره
اصـول جهانشـمول اعـالم شـده     
قذافی همانند میلوسویچ ضعیف است و تنهـا در  

 و حمایت مردمی بسیار ضعیفی را نیز با خـود دارد 
  ).( Cohen, 2011 ها در ساقط کردن هواپیماي پان ام است

، براي مثـال . خواهان سنتی هم مداخله مشروط را مطرح کردند
تنهـا وقتـی    :گویـد  مـی  ملگرانانـه 

اما مورد لیبی یـک اسـتثنا   . از ابزار نظامی استفاده شود
چنـد نکتـه   . مداخله نظامی محدود بر اساس حقوق بشـر توجیـه دارد  

هـدف مشـخص و نیـز محـدود     
ناتوانی در رسیدن به اهداف اعالم شده شکسـت اسـتراتژیک   

مـرتبط شـود تـا     امریکادر هر کشور باید تاریخ و فرهنگ آن با منافع ملی 
باید دقیقاً بدانیم از چه کسی و چـه چیـزي   
اي از کشورهاي شکسـت خـورده در منطقـه داشـته     

بایـد حمایـت    .4رژیم نظم حتماً مهـم اسـت؛   
. تبعات غیر قابل انتظار هم باید لحـاظ شـود  

اي ایـران   رنامـه هسـته  تواند منجر به سرعت گـرفتن ب 
منافع ملی و این که چه چیـزي و در چـه فاصـله زمـانی     
لیسم عملگرایانه بهتـرین راه  

 دموکراسـی و هم از ایـده   هد

قـوم و قبیلـه    140داراي  یلیبـ 
و  سـیس أشرایط بعد از قـذافی و ت 

مجـوز داد تـا   ، و بر اسـاس آن  (Kerry, 2011) دکرامنیت قطعنامه صادر 
به گفته راجرز (Reston, 2011). مردم لیبی از هر گونه امکانی استفاده شود

توانند برکناري قذافی را اعالم کنند و همزمان نظاره هاي غربی نمی و دولت
اصـول جهانشـمول اعـالم شـده     ، اگر قذافی موفق شـود . 2 مردم لیبی توسط وي باشند؛

قذافی همانند میلوسویچ ضعیف است و تنهـا در   .3توسط اوباما زیر سؤال خواهد رفت؛ 
حمایت مردمی بسیار ضعیفی را نیز با خـود دارد . کند خاص مقاومت مییک محدوده 

ها در ساقط کردن هواپیماي پان ام است قذافی قاتل جمعی از انسان .4
خواهان سنتی هم مداخله مشروط را مطرح کردند برخی جمهوري

ملگرانانـه آلیسم ع هاید، هنري کیسینجر و جیمز بیکر معتقدند
از ابزار نظامی استفاده شود باید منافع ملی در خطر است

مداخله نظامی محدود بر اساس حقوق بشـر توجیـه دارد   چراکه، است
هـدف مشـخص و نیـز محـدود      .1 :گرفته شود عبارتنـد از باید درنظر  که دیگر هم

ناتوانی در رسیدن به اهداف اعالم شده شکسـت اسـتراتژیک    ماندن عملیات نظامی؛
در هر کشور باید تاریخ و فرهنگ آن با منافع ملی  .2است؛ 

باید دقیقاً بدانیم از چه کسی و چـه چیـزي    .3شود؛  می انگیزه نمایش قدرت روشن
اي از کشورهاي شکسـت خـورده در منطقـه داشـته      باید مجموعهن. کنیم می حمایت
رژیم نظم حتماً مهـم اسـت؛   ، بعد از تغییر، به عبارت دیگر. باشیم

تبعات غیر قابل انتظار هم باید لحـاظ شـود  .5داخلی از عملیات وجود داشته باشد؛ 
تواند منجر به سرعت گـرفتن ب  می عملیات در لیبی، براي مثال

منافع ملی و این که چه چیـزي و در چـه فاصـله زمـانی     ، باید در هر مورد .6شود؛ 
لیسم عملگرایانه بهتـرین راه  آ هاید، بر این اساس. قابل دسترس است نیز تعریف شود

دکر حل است که هم ثبات منطقه را به خاطر نفت لحاظ
  .(Kissinger and Baker, 2011) دکن  می حمایت

  مخالفین دکترین اوباما. 6
لیبـ  که شود این مشکل هم مطرح میاز دید مخالفین اوباما 

شرایط بعد از قـذافی و ت ، بنابراین. شناختی نسبت به آن ندارد، است و غرب
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، هـاس  بـراین چنانکـه   عـالوه 
، اي درگیـري در لیبـی صـرفاً قبیلـه    

حتی در برابر القاعـده   لیبی که 
 (Haass, 2011 .   هـاس جنـگ در

اولین دلیـل انتخـابی   . نامد طی یک دهه گذشته می
بحران انسانی در . در لیبی حیاتی نیست

تـوان بشردوسـتانه دانسـت؛     فرد نیست و اساساً این مداخله را نمـی 
ایـاالت متحـده و دنیـا     آنکه 

تحریم اقتصادي و عملیات پنهانی از جملـه  
زودتـر متوقـف   ، جنگ داخلی اگر مداخله خارجی نباشد

قدرت  بر پایه این تحلیل اوباما اشتباه کرده است که از قذافی خواسته است تا
این کار به معناي محروم کردن واشنگتن از ابزار دیپلماتیـک  
چرا قذافی باید از تعقیب مخالفین داخلی خود دست بکشد در حالی کـه منتظـر   

کدام نیروي خـارجی  . دادگاه جنایات جنگی هم باید باشد؟ این جنگ فکر نشده است
ي چه مدت در این جنگ داخلی مداخله خواهد داشـت؟  

، از آنتـر   را از اولویـت اصـلی در مصـر و مهـم    
المللی بودن ایـن جنـگ هـم صـرفاً در حـد حمایـت و       

دلیل خـوبی بـراي   بنابراین بین المللی بودن 

پـذیرش مداخلـه در لیبـی و    
 را مطـرح  امریکـا نامشخص بودن نتیجه آن براي مـردم منطقـه و هزینـه بـاال بـراي      

هـزار نیـرو در عـراق و افغانسـتان و کمبـود      
همچنـین تبـدیل    .کنـد  مـی  مشکل را مضاعف

ال ؤهـم مـورد سـ   از منظر دیپلماسـی عمـومی   
: خطا اسـت جنگ در لیبی بر مبناي تصور و برداشت مردم منطقه 

صـرفاً   امریکـا  .2اب خواهد آمد؛ 
توانـد جنـگ سـومی را     نمی

عـالوه  .(Booth, 2011) شود اداره حکومت بعد از وي مشکل می
درگیـري در لیبـی صـرفاً قبیلـه    ، کند مطرح می امریکارئیس شوراي روابط خارجی 
لیبی که . اي از اینها است و نه ملی رادیکال و محلی یا مجموعه

(2011 ارزشی براي جنگیـدن نـدارد  ، هم بسیار ضعیف است

طی یک دهه گذشته می امریکان جنگ انتخابی لیبی را سومی
در لیبی حیاتی نیست امریکابودن این جنگ این است که منافع ملی 

فرد نیست و اساساً این مداخله را نمـی  لیبی هم منحصر به
 دوم. ستبلکه تصمیم به مشارکت در یک جنگ داخلی ا

تحریم اقتصادي و عملیات پنهانی از جملـه  ، هایی به جز مداخله نظامی هم دارند گزینه
جنگ داخلی اگر مداخله خارجی نباشد همچنین. این راهکارها است

بر پایه این تحلیل اوباما اشتباه کرده است که از قذافی خواسته است تا. شود می
این کار به معناي محروم کردن واشنگتن از ابزار دیپلماتیـک  . را به طور کامل ترك کند

چرا قذافی باید از تعقیب مخالفین داخلی خود دست بکشد در حالی کـه منتظـر   . است
دادگاه جنایات جنگی هم باید باشد؟ این جنگ فکر نشده است

ي چه مدت در این جنگ داخلی مداخله خواهد داشـت؟  و با چه هزینه و هدفی و برا
را از اولویـت اصـلی در مصـر و مهـم     امریکااي  چنین مداخله، تر از این مهم

المللی بودن ایـن جنـگ هـم صـرفاً در حـد حمایـت و        بین. بحرین باز خواهد داشت
بنابراین بین المللی بودن . ها است و نه طراحی یا اجرا تقسیم هزینه

  .(Haass, 2011) اقدام نظامی نیست
پـذیرش مداخلـه در لیبـی و    ، خواه در سـنا مثـل لوگـار    برخی سران جمهوري

نامشخص بودن نتیجه آن براي مـردم منطقـه و هزینـه بـاال بـراي      
هـزار نیـرو در عـراق و افغانسـتان و کمبـود       145با وجود ، به گفته لوگار. ردندک می

مشکل را مضاعف این جنگ، تریلیون دالري 5/1بودجه 
از منظر دیپلماسـی عمـومی    امریکالیبی به عنوان استراتژي اصلی 

جنگ در لیبی بر مبناي تصور و برداشت مردم منطقه از این زاویه . است
اب خواهد آمد؛ عنوان تداوم استعمار غربی به حسه این جنگ ب .1

نمی امریکا .3کند که نفت مطرح است؛  می در جایی مداخله



مداخله نظامی منجر به یـک  
غـرب  از منـافع اصـلی خـود     

از جملـه  . کننـد  مـی  ایران را نیز مطـرح 
ین امید که هدف حملـه  به ا 

اکنون جنگ این پیـام را بـراي دیگرانـی مثـل     
بـاز غـرب ایـن    ، اي حتی اگر مثل لیبی هم عمل کند

بنابراین اثر جنگ در لیبی تشـدید موضـع ایـران در    
ایـران و کـره    :تیم اوباما معتقدنـد 

قـذافی را   چـه آن راکـه چ، ددر اشتباه هستن
بـر پایـه   . رو در روي مردم خود قرار گرفتن بوده است

تفسـیر ایـران و کـره    ، الملل اثـر دارد 
العمـل ایـن دو    عکـس ، بلکه آنچه مهم اسـت 

 چنـین ایـران و کـره شـمالی    
کنند که غرب طرح علیه قذافی را قبالً در دست داشته و بـراي مـدت   

زمینـه اصـلی   ، بر پایه این تحلیـل 
همانند هر تصمیم دیگر در قبال منطقـه  

هـا   ایران تحت کنترل درآمده و تحریم
و ویروس هم کارساز بوده و کشورهاي منطقه از جمله عربستان هـم در ایـن مـورد    

  .نین نبوداما واقعیت وضعیت ایران چ

 :نقاط موفقیت دولت اوباما عبارت اسـت از 
مدیریت مناسب بحران در تـونس  

تنظـیم مجـدد    .4علیـه ایـران؛   
. 5اسـتراتژیک؛   يهـا  روابط با روسیه و تکمیل قـرارداد گفتگوهـاي کـاهش سـالح    

تـداوم سیاسـت در قبـال هنـد و توافـق      

مداخله نظامی منجر به یـک   .4 و در یک کشور اسالمی به راه اندازد و مدیریت کند
غـرب  از منـافع اصـلی خـود     ، شـود کـه در نتیجـه آن    می بست نظامی درازمدت بن

  .(Lugar, 2011) دشو می منحرف
ایران را نیز مطـرح  مسئله، در لیبی امریکامخالفین مداخله 

 اي خود شود که چون قذافی بر سر برنامه هسته می گفته
اکنون جنگ این پیـام را بـراي دیگرانـی مثـل     ، وارد معامله شد امریکابا ، قرار نگیرد

اي حتی اگر مثل لیبی هم عمل کند وضوع هستهایران دارد که در م
بنابراین اثر جنگ در لیبی تشـدید موضـع ایـران در    . کشور را آسوده نخواهد گذارد

تیم اوباما معتقدنـد  ياز جمله اعضا، دیگران اما. اي است برنامه هسته
در اشتباه هستن به شدت، اگر این چنین فکر کنند، شمالی

رو در روي مردم خود قرار گرفتن بوده است، کرد سرکش یتبدیل به دولت
الملل اثـر دارد  آتی در امنیت بین هاي آنچه طی ماه، این تحلیل

بلکه آنچه مهم اسـت ، شمالی نسبت به درس از لیبی نیست
ایـران و کـره شـمالی    . کشور نسبت به عملیات نظامی غـرب در لیبـی اسـت   

کنند که غرب طرح علیه قذافی را قبالً در دست داشته و بـراي مـدت    می گیري نتیجه
بر پایه این تحلیـل  . (Howard, 2011)مدیدي منتظر موقعیت بوده است

همانند هر تصمیم دیگر در قبال منطقـه  ، ط اوباماتصمیم در مورد جنگ در لیبی توس
ایران تحت کنترل درآمده و تحریم، شد می تصور چندي پیشتا . ایران بوده است

و ویروس هم کارساز بوده و کشورهاي منطقه از جمله عربستان هـم در ایـن مـورد    
اما واقعیت وضعیت ایران چ، (Sanger, 2011) اند همکاري همه جانبه داشته

  گیري نتیجه
نقاط موفقیت دولت اوباما عبارت اسـت از  ، بندي به گفته باب بلکول در یک جمع

مدیریت مناسب بحران در تـونس  . 2؛ امریکانبود حمله تروریستی موفق در خاك . 1
علیـه ایـران؛   ها  تقویت تحریم. 3 ؛)ستاتمام ناگرچه هنوز (و مصر

روابط با روسیه و تکمیل قـرارداد گفتگوهـاي کـاهش سـالح    
تـداوم سیاسـت در قبـال هنـد و توافـق      . 6برخورد مناسب با قدرت فزاینده چـین؛  
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 مـوارد . بالستیک  نوسازي ناتو بر سر دفاع موشک
عدم موفقیت کامل در برخـورد بـا   

خلیح فـارس و   هاي ناتوانی در برخورد با دولت
به حد پـائین رسـیدن روابـط بـا ترکیـه در      

مرکز با ت. 4 شرایطی که نقش ترکیه در منطقه خاورمیانه بزرگ بسیار چشمگیر است؛
دولت و بخش مهمی از کنگره فرصت بسیار مساعد تصویب 

الملـل   هیچ تغییري هـم در تجـارت بـین   
اي هـیچ راه   سـالح هسـته   100

ره شـمالی بـراي افـزایش سـالح     
تـرین قـدرت     اوبامـا در زمینـه مهـم   

ریاست جمهوري یعنی عمل کردن همانند یک فرمانده عالی آگاه موفق در هـر سـه   
در . در عـراق بایـد امسـال نیروهـا خـارج شـوند      

کشـته در سـال گذشـته و     500
این همه براي وجود حدود یکصد نفـر از القاعـده   
که طالبان این کشور پشـتون را در کنتـرل گیرنـد کـه از     

(Blackwill, .   سـاس  بـر ایـن ا
مک کین و لیبرمن به دنبال وضع قانونی بـراي  

 ù  

نوسازي ناتو بر سر دفاع موشک .7 و قرارداد تجاري با کره جنوبی
عدم موفقیت کامل در برخـورد بـا   . 1: است از عدم موفقیت دولت اوباما هم عبارت

ناتوانی در برخورد با دولت .2 ها؛  بدهی مسئلهکاهش بودجه و 
به حد پـائین رسـیدن روابـط بـا ترکیـه در      .3خرابکاري در فراگرد صلح خاورمیانه؛ 

شرایطی که نقش ترکیه در منطقه خاورمیانه بزرگ بسیار چشمگیر است؛
دولت و بخش مهمی از کنگره فرصت بسیار مساعد تصویب ، بر روي حفظ سالمت

هیچ تغییري هـم در تجـارت بـین   . 5قانون تغییر آب وهوا را از دست دادند؛ 
100در حل مشکل پاکستان بـا وجـود    .6شود؛  دیده نمی

ره شـمالی بـراي افـزایش سـالح     نیز در برابـر کـ   فشاريهیچ  .7 حلی وجود ندارد؛
اوبامـا در زمینـه مهـم    .8 و اي و موشکی آن نیز در کـار نیسـت   هسته

ریاست جمهوري یعنی عمل کردن همانند یک فرمانده عالی آگاه موفق در هـر سـه   
در عـراق بایـد امسـال نیروهـا خـارج شـوند      . جنگ جاري ناموفق بـوده اسـت  

500یـارد دالر بـراي جنـگ و    افغانستان هزینه یکصد میل
این همه براي وجود حدود یکصد نفـر از القاعـده   . هزاران زخمی تشدید شده است

که طالبان این کشور پشـتون را در کنتـرل گیرنـد کـه از      موضوعو جلوگیري از این 
(2011 ,اهداف حمله بـه افغانسـتان در ابتـدا نبـوده اسـت     

مک کین و لیبرمن به دنبال وضع قانونی بـراي  ، جان کري ي چونسناتورهاي پرنفوذ
 Kerry, 2011).( هستند امریکاهدایت این تحوالت توسط 
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