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 چکیده

بر محور تلاا  باراا انایواا ایران نظام  در قبالآمریكا راهبرد کلان از وقوع انقلاب اسلامی ایران،  پس     

هااا در جنگ تحمیلای، تحری  بوده و این راهبرد در حمایت واشنگتن از عراقاستراتژیک ایران در منطقه 

و  1002 اماا حادهاه یاازده سابتامبراا نماود یاتات  همچنین پرونده هستهو علیه جمهورا اسلامی گوناگون 

در  معادلاا   آمریكاامنجر به اتایای  حواور ، 1022در  بیدارا اسلامی کشورهاا عربی دمینوا همچنین

ایان مقالاه باه  گردیاد  با نظام جمهورا اسالامی آمریكا و در نتیجه اتیای  تقابل خاورمیانهامنیتی  -یسیاس

در قباال نظاام جمهاورا اسالامی از  آمریكا اجویانهتقابلرویكرد که  دنبال پاسخگویی به این سوال است

و  1002حادهاه یاازده سابتامبر ه، دهناد کامقالاه نشاان می هاا یاتته شود؟چگونه تحلیل می 1022تا  1002

 را به همراه داشت این دو کشور  تقابل وگرایی هژمونی  1022تا  1022در  هاا عربیبیدارا اسلامی کشور

بر محاور گتتماان مقاومات و الگاوا اسالام اا نظ  جدید منطقهگیرا جمهورا اسلامی ایران بدنبال شكل

ه و ایران را به عنوان یک چال  ضادهژمونیک تلقای نماود ،آمریكادر مقابل  و سیاسی انقلاب اسلامی بوده

 اسلامی ایران در منطقه شده است  منجر به اتیای  دامنه تقابلا  ایالا  متحده و جمهورا این امر در نتیجه

جمهاورا اسالامی ایاران،  مونیک،چال  هژ ،انقلاب اسلامی، ییگرایی آمریكاهژمونی   کلیدی: گانواژه

 خاورمیانه 

 مقدمه

                                                      
 .ایران ،یز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریزالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبر روابط بین گروه استادیار 1 

 Yousefijouybari@aut.ac.ir                                                                             )نویسنده مسئول(

 .ایران، تهران، خوارزمیدانشگاه  معارف اسلامی گروه استادیار 2 

              .ایران تسوج،، تسوجدانشگاه آزاد اسلامی واحد  المللبین روابط ارشد کارشناسی آموخته دانش 3 
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نظام سیاسی جمهورا اسلامی، تحولی اساسی گیرا بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران و شكل     

در واقع ایران پهلوا به عنوان یک دولت  با ایران صور  گرتت  آمریكادر روابط ایالا  متحده 

در خاورمیانه، به یک چال  بیرگ  آمریكامتحد اصلی طرتدار ایالا  متحده و یكی از دو ستون 

 -لوژیک و امنیتیوایدئ -چالشی که در دو بعد سیاسیتبدیل شد   آمریكابراا ایالا  متحده 

متحد استراتژیک  نق  نظامی، جمهورا اسلامی ایران دیگردر بعد امنیتی  نظامی نمود پیدا کرد 

هر از گتتمان انقلاب أکرد بلكه متنمی ایتا راون سیكنو پایه نظامی استراتژا دوستونی  آمریكا

را به عنوان یک نظام سلطه در منطقه و جهان اسلام در حمایت از رژی   آمریكا ،اسلامی

ایدئولوژیک نیی، انقلاب اسلامی ایران با ارائه  -صهیونیستی مورد انتقاد قرار داد  در بعد سیاسی

، در همین راست کراسی را به چال  کشید الگوا سیاسی حكومت دینی نظام سیاسی لیبرال دمو

 یننرا از جمله جنگ تحمیلی و همچااتیهاا گوناگون سخترسعی کرد از ابیا ایالا  متحده 

هاا اسلامی و به حاشیه راندن ارز سازا هنجارسازا و دموکراسیاتیارا در قالب نرمابیارهاا 

نظام انقلاب اسلامی و   جدید یعنی علیه جمهورا اسلامی ایران به این چالدر جوامع اسلامی 

 برگرتته از آن یعنی جمهورا اسلامی ایران واکن  نشان دهد 

باز اما حادهه یازده سبتامبر تاز جدیدا در رویكرد ایالا  متحده به خاورمیانه و جهان اسلام      

ه دپیدا کر در اتغانستان و عراق نمود گرایی آمریكاو مداخله گرایی جانبهكینمود که در استراتژا 

هاا محور شرار  از جمله جمهورا اسلامی ایران و طرح خاورمیانه جدید نیی دولتاعلام   است

هاا سخت راز ابیا هایالا  متحده سعی نمود ،در همین راستا درک است در این راستا قابل 

نظامی و اقتصادا  -ایدئولوژیک، امنیتی -در سه بعد سیاسیخوی   ااتیارنرماتیارا و 

اسلامی ایران به عنوان یک  جمهورا نماید  در این میان اعمالمنطقه  خوی  را درگرایی مونیهژ

همچنین باید  یی در خاورمیانه نق  ایتا نموده است گرایی آمریكاچال  اساسی تراروا هژمونی

ه ، و دامنه سراسر منطقه تسرا نمودببه شكل دمینو  1022که از عربی  کشورهاا اسلامی بیدارابه 

رسد که در می   به نظرایجاد نمود اشاره کرد تحده در منطقه رامایالا  گرایی مونیا از هژجدید

اا ، باز ه  مقابله با نق  منطقهعربی کشورهاا اسلامی بیدارابعد از  آمریكارویكرد جدید 
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وال جمهورا اسلامی ایران از جمله اهداف اساسی ایالا  متحده در خاورمیانه باشد  حال این س

در قبال نظام سیاسی جمهورا اسلامی ایران از  جویانهرویكرد تقابل اساسی قابل طرح است که

حادهه یازده  ،پژوه  بر این مبنا است کهترضیه این »بر چه مبنایی بوده است؟  1022تا  1002

ا  جویانه ایالرویكرد تقابل  1022تا  1022در عربی  کشورهاا اسلامی بیداراو  1002سبتامبر 

در نقطه مقابل  را در خاورمیانه و به ویژه جمهورا اسلامی ایران اتیای  داده است   آمریكامتحده 

گتتمان  بر محوراا نظ  جدید منطقهگیرا آنجایی که جمهورا اسلامی ایران بدنبال شكل از

را به  جمهورا اسلامی ایران ،مقاومت و الگوا اسلام سیاسی انقلاب اسلامی بوده، ایالا  متحده

ایالا   هادامنه تقابلمنجر به اتیای   د هژمونیک تلقی نموده و در نتیجهعنوان یک چال  ض

 متحده و جمهورا اسلامی ایران در منطقه شده است 

 

 ادبیات پژوهش

در قبال نظام جمهورا اسلامی ایران در  آمریكادر زمینه ماهیت رویكرد خصمانه ایالا  متحده      

ه زبان تارسی و هاا متعددا در قالب مقالا  و کتب بتحقیقا  و پژوه  خاورمیانه، مقالا  و

لاتین نگاشته شده است که بیشتر بر بعد تقابل استراتژیک و در چارچوب رئالیس  و موازنه قدر  

که گرایی وه  با یک رویكرد متمایی و با استتاده از چارچوب تئوریک هژمونیژاست  اما این پ

پردازد این مسئله را مورد می نظامی و اقتصادا -امنیت ایدئولوژیک، -سی به سه بعد هژمونی سیا

 بررسی قرار خواهد داد 

 

 چارچوب نظری: نظریه هژمونی -0

الملل، هژمون، واژه هژمونی از زبان یونانی گرتته شده و به معناا رهبرا است و در روابط بین     

اا از نظ  هبرا ضرورتاً درجهواقع، ر درهاست  رهبر یا وضعیت رهبرا گروهی از دولت

ترا را به گیرد که در آن یک واحد، نق  عمدهاجتماعی و سازمان اجتماعی را  متروض می
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کنند که یک برخی، هژمونی را به نتوذا اطلاق می (.Ikenberry, 2008: 37)گیرید عهده می

مییان این نتوذ از رهبرا که  ها وارد کندالملل بر دیگر کشورتوانند در نظام بینقدر  بیرگ می

(  همچنین بسیارا از نظریه پردازان روابط 161: 2131تا سلطه در نوسان است )بیلیس و اسمیت، 

، تلا  براا 2322تتاو  قائل اند  از این نگاه، از سال « امبراطورا»بین الملل، میان هژمونی و

ینی از امبراتورا مطرح شده است متهومی غیر سرزم ایجاد امبراطورا در اروپا پایان یاتته است و

شود که درصدد برآمد یک تر است  در واقع، ناپلئون آخرین کسی تلقی میکه از آن ضعیف

به طور کلی متهوم هژمونی از جمله متاهیمی  .(210: 2136زاده، )سیف امبراتورا ایجاد کند

برگر، کیوهین، ایكنبرا الملل از جمله لیبرالیس  )کیندلاست که رویكردهاا تحلیلی روابط بین

و   (، رئالیس  )رابر  گلبین(، مارکسیس  )استتاده از نظریه هژمونی گرامشی(، مكتب انتقادا 

اند  اما هر کدام از این مكاتب ها و وضعیت آن داشته)رابر  کاکس( و     سعی در تبیین  مشخصه

الملل را ی در روابط بینبا توجه به مبانی ترانظرا خوی ، متهوم  و وضعیت خاصی از هژمون

نظریة  اا برخوردار است تعریف نموده اند  در این میان نظریه هبا  هژمونیک از جایگاه ویژه

)از مكتب لیبرالیس ( در کتابی  4توسط چارلی کیندلبرگر 2731هبا  هژمونیک نخستین بار در سال 

ه سایر نظریه پردازان و ، مطرح شد و سبس مورد توج«2717 -2717جهان در رکود؛ »با عنوان 

الملل قرار گرتت  ها، مكتب انتقادا و غیره( در حوزه روابط بینهاا دیگر )رئالیستمكتب

شود که حتظ هبا  براساس نظریة هبا  هژمونیک )رویكرد نئولیبرالیستی( این گونه استدلال می

 ,Kindleberger) المللی و رونق اقتصاد آزاد منوط به وجود قدرتی مسلط و غالب استبین

1973: 288.)  

 گرایی جمهوری اسلامی ایران گرایی آمریکایی و ضدهژمونیهژمونی -0-0

در راستاا تحلیل موضوع مقاله و چارچوب نظریة هژمونی و در جهت ارائه یک رویكرد      

جدید در قالب همین نظریه، نگارندگان با یک رویكرد تلتیقی سعی نمودند بر غناا چارچوب 

پس از پیروزا انقلاب اسلامی نه تنها در براین اساس جمهورا اسلامی ایران اله بیاتیایند  نظرا مق

                                                      
4. Charles P.Kindelberger 
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المللی و اا، بینسطح داخلی و ملی تغییر و تحولا  اساسی بوجود آورد بلكه در سطح منطقه

الشعاع المللی تحتو توزیع قدر  را به چال  کشید  طورا که توازن قدر  بین ساختارجهانی، 

در سطح ما  سیاست خارجی جمهورا اسلامی قرار گرتت  در واقع جمهورا اسلامی ایران اقدا

الملل به چال  گرتت  در این المللی قدر  هژمون و نظ  هژمونیک را در نظام بینملی و بین

گیرا عدم تعهد و جهت تحقق اهداف داخلی و خارجی و مقابله با تهدیدا  راستا با اتخاذ سمت

هاا ها، اهداف و ویژگیهایی اخذ گردید که با ارز تهاا شرق و غرب استراتژامستمر ابرقدر

گیرا عدم تعهد و به عبارتی داخلی و خارجی انقلاب اسلامی هماهنگی داشته که البته این سمت

الشعاع المللی را تحتو سطوح داخلی و بیننه تنها در بعد سیاسی گیرا نه شرقی نه غربی سمت

 اابطور گستردهو توحید الب سه اصل ولایت، نتی سبیل قدر بعد ایدئولوژیكی و در  قرار داد بلكه

 روابط جمهورا اسلامی ایران را با دولتها و به ویژه ملتهاا جهان تحت تأهیر قرار داد  

مختلف مثل سنگر انقلاب و رهایی بخ  و دیگر هاا ملی با توجه به نق در این خصوص      

براساس اصولی چون تلا  در جهت برقرارا ( 22-40 :2174بارا، )یوستی جویهاا ملی نق 

حكومت جهانی اسلام، حمایت از مستوعتین برعلیه مستكبرین، دتاع از حقوق مسلمانان و حتظ 

اا و جهانی را به چال  گرتت و شدیداً نظام ی، اصول حاک  بر نظام منطقهضاستقلال و تمامیت ار

هاا مختلف از هاا متعددا در زمینهر قرار داد و موجب واکن لل موجود را تحت تأهیالمبین

ترین هاا عراق  در این جنگ از مه سوا ابرقدرتها شد  جنگ تحمیلی و تأمین سلاح

 ( 10-13 :2174ورد باشد )یوستی جویبارا، هاا نظام سلطه در این مواکن 

ظر گرتت و آن این است که را باید در ن اساسی با توجه به موارد گتته شده یک واقعیت     

المللی اا و بینایران ه  در سطح داخلی و ملی و ه  در سطح خارجی، منطقه جمهورا اسلامی

الب قی و خارجی در لهاا داخهاا اسلامی خود در سیاستها و آرمانبرمبناا اصول، ارز 

را ایتا نموده و همچنین اهداف و مناتع ملی خود دو نق  اساسی هاا ملی گیریها و نق سمت

یک قدر  ضد یک نظام ضد سلطه و در نق  دوم خود بعنوان است که در نق  اول بعنوان 
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ها را ایتا نموده تحقق محور گتتمان مقاومت این نق  هژمون در منطقه و جهان و در راستاا

 است  

 

   آمریکااستیلاطلبی ایالات متحده  -5

در  2از زمان جرج واشنگتن ،ملت -این دولت  از بدو تأسیس آمریكاایدة تحقق رهبرا جهانی      

سیاست عمومی ایالا   6همین رابطه گدیس دریی وجود داشته است  آمریكاذهن دولتمردان 

تاکنون مبتنی بر  3، وزیر امور خارجة جیمی مونرونه3را از زمان جان کونینسی آدامی آمریكامتحده 

 را رهبرا طلبی() این اصل (.Gadis, 2004: 101)داندتلا  براا تحقق و حتظ هژمونی می

 2311سبس در دکترین مونروئه در  و 2336مریكا در وان به وضوح در اعلامیه استقلال آتمی

 مشاهده کرد  همچنین نمود این طرح و مریكا(آهاا اروپایی در قاره کشورتاکید بر عدم مداخله )

بل تحلیل غیره قا دیگر اروپایی وهاا یها در استثنا بودن ملت آمریكا از سایر دولتئایده آمریكا

دهد در تحقیق خود نشان می 7وارن کوهن ( 12 -13 :2137 )شولیینگر،)شهرا بر تراز تبه(  است

به طریقی امیال هژمونیكی  آمریكاجمهور ایالا  متحده ساا ؤکه از ابتداا قرن بیست  هر یک از ر

 20اند  این حرکت به ویژه از زمان مک کینلیبوده  آمریكارا تعقیب کرده و به دنبال تحقق رهبرا 

(، ویلیام 2702 -2707) 22(، شروع شد و به ترتیب در زمان تئودور روزولت2373 -2702)

( ادامه پیدا کرد و استدلال 2721 -2712) 21( و سبس وودرو ویلسون2707 -2721)21هواردتاتت 

 ,Cohen) تدوین شده بود یكاآمرکند اصول چهارده گانة ویلسون نیی با هدف رهبرا جهانی می

2003: 45). 

                                                      
5 . George Washington 
6 . Gadis 
7 . John Quincy Adams 
8 . James Monroe 
9 . Warren I. Cohen 
10 . Mc.Kinley 
11 . Teodor Rosvelt 
12 . William Howard Taft 
13 Woodrow Wilson 
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خداحاتظی گرایی دولت آمریكا بعد از ورود به جنگ جهانی دوم به طور کلی از سیاست انیوا     

دهی تحولا  سیاست در مقام یک قدر  ذا نتع در عرصه جهانی تعالانه به جهت کرد و

پیروز هاا طرف ام یكی ازجنگ پایان یاتت، اما اتحاد جماهیر شوروا در مق پرداخت الملل بین

کرد  در این برهه، دیگر نه تقط نیمكره غربی بلكه می جنگ، جهان لیبرال را به شد  تهدید

قرار گرتتند و تحولا  آنها با امنیت ملی ها مناطق دیگرا چون اوراسیا در کانون توجه آمریكایی

 (.Leffler, 2000: 124) آمریكا پیوند خورد

 آمریكاد به تدریج ابعاد ترا سرزمینی استراتژا امنیتی ایالا  متحده با آغاز دوره جنگ سر     

ه با حمایت از نیروهاا چپ متمایل بتوسعه طلبانه اتحاد شوروا گرایی شد  مداخلهتر پررنگ

ها را بی  از پی  نسبت به تحولا  داخلی سایر کشورها دیگر، آمریكاییهاا شوروا در کشور

پایان جنگ سرد از  شوروا ویارا انتظار داشتند که با تروپاشی اتحاد بسگران تحلیل حساس کرد 

مثل قبل از جنگ جهانی دوم ک  ها آمریكا کاسته شود وحساسیت آمریكاییگرایی شد  مداخله

در استراتژا امنیتی این کشور گرایی شود  اما نه تنها این چنین نشد، بلكه موج جدیدا از مداخله

هاا متتاو  هدف رتتارهاا مختلتی به شیوههاا کوتاهی کشوردر مد   جریان یاتت و

 گرایانه آمریكا قرار گرتتند  خلهمدا

 

 انقلاب اسلامی ایران گرایی هژمونیضدماهیت  -3

ضد سلطه و در نهایت به عنوان  هبه عنوان یک پدیدگیرا انقلاب اسلامی ایران بعد از شكل     

هاا كی از ویژگیهاا انقلابیبطور کلی   ایتا نمود  نق المللبینوابط یک نق  ضد هژمون در ر

در سطح ملی  ند شکمی به چال المللی بینقدر  را در دو سطح ملی و  ،بیرگ این است که

 آنها بحرانترین مه در که برند می مختلف زیر سؤالهاا قدر  رژی  حاک  را در جنبه

توان مسئله قدر  را در دو میالمللی بینکند و در سطح می مشروعیت را براا حكومت ایجاد

ها مقوله قدر  در انقلاب در واقع،سطح ساختارا و سطح قدر  انقلابی مورد کاو  قرار داد  
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ها عامل بیرونی نظام سازند؛ در یک مرحله انقلابمی داررا در دو مقطع مسئلهالمللی بینسطح 

ند و قدرتهاا حاتظ نظ  موجود آنها را شوند که با وضع موجود ناسازگارمی شمردهالمللی بین

 در مرحله دیگرا که دولت انقلابی و سیاست خارجی آن شكل ؛نامندمی سازبیگانه و آشوب

گردد و نیروهاا معارض وضع میالمللی بینو اا هاا جدید ملی، منطقهایتاگر نق   ،گیردمی

در « راه سوم»خود در پی ارائه  کند و بر حسب قدر می نمایندگیاا موجود را در سطح گسترده

 ( 2174ی، المللبین روابط و ایران اسلامی )انقلاب استالملل بینروابط 

نظام سیاسی که بر مبناا الگوها و جمهورا اسلامی ایران به عنوان یک این چارچوب در      

یک نظام نق  ایتا نموده، در مرحله نخست به عنوان  المللبینانقلاب اسلامی در نظام  هااارز 

گرایی ضد سلطه و در مرحله بعد به عنوان یک قدر  ضد هژمون در منطقه و جهان اسلام هژمونی

 با توجه به جایگاه سردبعد از پایان جنگ  در همین راستا ایالا  متحده را به چال  کشیده است  

تگذارا اسدستگاه سی ، جمهورا اسلامی ایران در کانونالمللبینخاورمیانه در سیاست  ویژه

اصلی توجه هاا توان به دولتهاا محور شرار  که از  نمودمی که قرار گرتت آمریكاخارجی 

 به نظر ویژه ایالا  متحده به جمهورا اسلامی ایران به عنوان یک چال  است، اشاره کرد 

 -در بعد سیاسی گرایی آمریكا،براا هژمونیرسد که چال  جمهورا اسلامی ایران می

  دیگر داشته است  بعدهاااهمیت بیشترا از  لوژیک وایدئ
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 غرب ایدئولوژیک -سیاسی گرایی هژمونی ضدیت انقلاب اسلامی ایران با -3-0

ایدئولوژیک هژمونی یک کشور به مجموعه عناصر ارزشی و هنجارا مورد  -بعد سیاسی     

اعمال کند که در قالب نظرا هژمونی در اصل با هدف حمایت و ترویج آن کشور اشاره می

دهد، ها را مخاطب قرار میشود  این بعد از هژمونی که عمدتاً ملتگیرا میمؤهرتر قدر  پی

پیوند تنگاتنگی با مباحث آنتونیو گرامشی درباره هژمونی ترهنگی دارد  در اینجا اصطلاح 

ای  که در چارچوب بحث ما هژمونی را به این خاطر به این کار گرتته« ایدئولوژیک -سیاسی»

گونه که در ترهنگی یا ایدئولوژیک در اصل بسترا براا اعمال مؤهر قدر  است  همان

ترهنگی و ایدئولوژیک هاا سازا قدر  یک دولت در برابر مردم خود اتكا به مؤلتهمشروع

الملل نیی توسل به ساز نقشی بنیادا دارد، براا هژمونی جویی یک دولت در عرصه بینمشروع

آید  از این جهت، در اشاره به ساز ضرورتی اساسی به حساب میروعیک چارچوب تكرا مش

 (  ,Nye :2003 124- 125)شود استتاده می« 24قدر  نرم»این بعد قدر  بعواً از اصطلاح 

 -در برابر هژمونی جویی سیاسی ی کهترین چالشحال عمده به از پایان جنگ سرد تا اما     

در همین راستا نظام  و یا اسلام سیاسی بوده است رایی گشكل گرتته اسلام آمریكا ایدئولوژیک

سیاسی دینی جمهورا اسلامی ایران و برنامه انقلاب اسلامی ایران براا صدور انقلاب، چال  

البته نوع نگاه ایالا   شود می محسوب آمریكابه رهبرا  اساسی براا لیبرال دموکراسی غربی

و در یک دسته قراردادن الگوهاا اسلام سیاسی را نگ یبر مبناا کلگرایی متحده به مسئله اسلام

جمهورا اسلامی ایران گرایی متحده سعی نموده است که اسلام متتاو  بوده است  در واقع ایالا 

سنی القاعده در یک راستا قرار دهد در صورتی که تتاو  تاحشی بین الگوا گرایی و بنیاد

 القاعده و در این اواخر داع  وجود دارد   ان،انقلاب اسلامی ایران و طالبگرایی اسلام

 

 

                                                      
14. Soft Power 
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 رمیانه ایالات متحده در خاوگرایی هژمونییازده سپتامبر و  -4

ایالا  متحده در خاورمیانه را تا حدود زیادا گرایی روند هژمونی 1002حادهه یازده سبتامبر 

در خاورمیانه شد   مریكاگرایی آهیر قرار داد  در واقع این حادهه منجر به اتیای  هژمونیأتتحت 

باید عنوان کرد آنچه که تقابل جمهورا اسلامی ایران و ایالا  متحده را در  از طرف دیگر

نظامی بوده  -ایدئولوژیک و امنیتی -در دو بعد سیاسیگرایی خارومیانه اتیای  داد، هژمونی

انه نیی از اهمیت بدلیل اهمیت انرژا خاورمیآمریكا اقتصادا گرایی ، هر چند که هژمونیاست

نظامی  -ایالا  متحده در دو بعد امنیتیگرایی برخوردار بود  در همین راستا در این بخ  هژمونی

مورد بررسی قرار خواهد و جایگاه جمهورا اسلامی ایران در این ترایند ایدئولوژیک  -و سیاسی

 گرتت 

  نظامی -امنیتی گرایی هژمونی -4-0

را  خاورمیانهدر  آمریكانظامی  -امنیتیگرایی بتامبر بعد هژمونیحادهه یازده س طور کلیه ب     

استتاده اما آنچه که در این برجستگی از اهمیت برخوردار است،  کرد تر نسبت به گذشته برجسته

همیمان ایالا  متحده از جنگ پی  دستانه در اتغانستان و همچنین جنگ پیشگیرانه در عراق 

 است 

ی اخارجی خاورمیانه در سیاست پیش دستانه حملهو انه پیشگیر جنگاهداف  -4-5

 آمریکا

و کلمه پیشدستانه معادل کلمه  Preventiveکلمه پیشگیرانه معادل کلمه انگلیسی      

Preemptive  است  این دو واژه با یكدیگر تتاو  دارند  جنگ پیشگیرانه جنگی است که یک

کند، بدون اینكه است به دولت دیگر حمله می دولت با اعلان اینكه از خود دتاع پیشگیرانه کرده

از طرف کشور مقابل تحرک نظامی مشخصی وجود داشته باشد؛ براا نمونه کشور مقابل آرای  

اا براا اجراا عملیا  نظامی انجام دهد  اما در نظامی خاصی بگیرد یا اقداما  مقدماتی گسترده
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ی مشهود است و خطر حمله تورا وجود جنگ پیشدستانه اقداما  طرف مقابل براا هجوم نظام

دارد؛ دلایل و شواهد عینی از اقداما  طرف مقابل در جنگ پیشدستانه بسیار روشن است در 

 کردکند که اگر حمله نمیادعا میصورتی که در جنگ پیشگیرانه تنها کشور آغازکننده جنگ 

امی پیشگیرانه بوده کرد و اقدام او در واقع اقددولت مقابل در آینده به او حمله می

 22که یک سال پس از حملا  آمریكالى مدر سند راهبرد امنیت (.Gentile, 2000: 71)است

در قبال تروریس  و  آمریكاملى منتشر شد، نویسندگان براى توصیف راهبرد امنیت 1002سبتامبر 

قبل از «   زولیکرابر» در این ارتباط   انددستانه استتاده کردههاى یاغى، از واژه پی دولت

سیاست خارجی » پیروزا جورج بو  در انتخابا  ریاست جمهورا آمریكا بیان داشته بود که 

شكل گرتته است  بو  درصدد حداکثرسازا مناتع ملی آمریكاست  اگر « قدر » بو  براساس 

ضرورا باشد، وا از قدر  و ابیارهاا نظامی براا پیشبرد سیاست خارجی آمریكا استتاده 

در همین راستا و با استتاده از متهوم جنگ پی  دستانه،  (. Zoellik, 2000: 68) «اهد کردخو

ملى رغ  اینكه سند راهبرد امنیتحال، به در عینبه اتغانستان حمله نمود   1002ایالا  متحده در 

تتار و الملل، رنظران روابط و حقوق بیندستانه استتاده کرده است، صاحب، از واژه پی آمریكا

اى دستانه بلكه حمله، نه جنگ پی 1001در  را به خصوص در حمله به عراق آمریكاعملكرد 

بودن اصل تهدید، نكته محورى دستانه، تورى و قطعىدر حمله پی در واقع    دانندگیرانه مىپی 

ر تهدید شواهد نشان داد توریت و قطعیت د به عراق همانطور که بعداً آمریكااما در حمله است  

نظامی  -امنیتیگرایی وجود نداشته است  اما آنچه که از اهمیت برخوردار است، در ادامه هژمونی

در خاورمیانه در قالب جنگ پی  دستانه و پیشگیرانه، در اولویت قرار گرتتن نظام سیاسی  آمریكا

چه  آمریكاا ، دولتها1004تا  2771از سال است  گرایی هژمونی اینجمهورا اسلامی ایران در 

براا  این واژه %11کردند که در می ستتادهدموکرا  و چه جمهورا خواه از اصلاح دولت یاغی ا

 (.Khan, 2010: 78) براا ایران استتاده شده بود %17و  عراق

سبتامبر از سه کشور عراق، ایران و کره شمالی به  22جورج بو  بعد از حملا  همچنین      

نجایی که جمهورا آاستدلال کرد که از توان می پسنام برد  دولت محور شرار  عنوان سه 
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نمود، می در منطقه نق  ایتا آمریكاعنوان یک چال  ضد هژمونیک بر علیه  اسلامی ایران به

با گنجاندن جمهورا اسلامی ایران در کشورهاا حامی تروریس  سعی در  آمریكا  متحده الاای

 ی ایران داشته است جمهورا اسلاماا مقابله با نتوذ منطقه

جمهورا اسلامی ایران در کنار مته  شدن به کمک به  1001همچنین بعد از اشغال عراق در      

حمایت ایران از  آمریكادر عراق، شوراا روابط خارجی دولت  آمریكامخالتان شیعی حوور 

 کند:می تروریس  را این گونه توصیف

سیس آن أکه ایران به تجویان شیعی حیب الله لبنان )تییه از گروه اسلام گرا شامل س ایران عمدتاً»

کمک کرد( و گروههاا تروریستی تلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی تلسطین  30در دهه 

الله براا قاچاق یک حیب 1001رسیده، در تلا  ژانویه هاا کند  ایران بنا بر گیار می حمایت

 :Beeman, 2005) «دخالت داشتکشتی حامل تسلیحا  به حكومت خودگردان تلسطین 

نسبت به  آمریكا، رویكرد تهاجمی 1006در  آمریكادر این راستا سند استراتژا امنیت ملی  .(135

ما با » دهد:می هشدار 1006در سال  آمریكااستراتژا امنیت ملی  در واقع، کند می ییدأایران را ت

 ,Thaler and etal) ای  روبرو نشدهمقایسه با ایران  بیرگتر از سوا یک کشور در یهیچ چالش

و اولویت نظام سیاسی جمهورا اسلامی ایران به عنوان  مسئله نشان دهنده اهمیت و این (1 :2010

نظامی واشنگتن در خاورمیانه است  چالشی که با  -امنیتیگرایی چال  تراروا هژمونییک 

، سوریه و حیب امی ایراناستراتژیک جمهورا اسل تقویت محور مقاومت یعنی گستردگی روابط

  شد    تر جدا 1022تا  1001الله در خاورمیانه از 

 سپتامبر 00ای جرج بوش بعد از گرایی در سیاست خاورمیانهافزارنرم -4-3 

 قدر  بهنظامی در قبال تحولا  خاورمیانه،  -امنیتیگرایی هژمونیاتخاذ  جرج بو  علاوه بر     

 و دموکراسیسازا هنجار پایها که بر راتیانرم قدر  شته است دااا ه  توجه ویژه ااتیارنرم

  در این ایدئولوژیكی ایالا  متحده بوده است -سیاسیگرایی خاورمیانه در راستاا هژمونیسازا 
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 سیاسی همانند جمهورا اسلامی ایران و سوریه از اهمیت بر خوردارهاا مبارزه با نظام میان نق 

 شود  می

 در خاورمیانه جرج بوشی افزارنرمسیاست ی هاشاخص -4-3-0

  02هنجارتغییر  -4-3-0-0

در خاورمیانه هنجارسازا است که در  آمریكاا اتیارنرمهاا مه  سیاست یكی از شاخص     

« ب و تخطئه قواعد نامطلوب براا ایجاد تداعی زمینه تغییرا واز هنجارهاا مطلحمایت »قالب 

ها و یی اعتبار خاصی براا هنجارها و ایدهآمریكاگیرندگان  این اساس تصمی  یابد  برهویت می

محیط امنیتی خاورمیانه قائلند، چرا که این محیط سازا دگرگون ظرتیت اهرگذارا آنها براا

تحت تأهیر گستر  بنیادگرایی در چارچوب تحرکا  تروریستی به شد  متحول و ترتیبا  

از رویدادهاا داخلی  آمریكاسنتی قدر  در آن مختل شده است  در چنین شرایطی که تلقی 

درحوزه سیاست خارجی  اآمریك گیرا و خط مشیکشورهاا خاورمیانه، امنیتی است، جهت

سازا توان در پرتو هنجاراا تغییر کرده است که تجلی آن را میبراا شكل دهی به محیط منطقه

ورزا در منطقه خاورمیانه مبناا گرا و خشونت  از این دیدگاه، اتراطدیدلیبرال دموکراسی 

 مورد« کراتیکصلح دمو»همین اساس هنجارسازا در چارچوب تی  ارزشی و هنجارا دارد  بر

  (.Nye, 2004: 255- 270)توجه واشنگتن واقع شد

ساز هایی است که زمینهها، باورها و ارز درصدد تغییر ترهنگ آمریكاسیاست هنجارسازا      

است  قدر  نرم در پذیر آیند  این امر نیی با تكیه بر قدر  نرم تحققتروریس  به شمار می

شود، بلكه به عنوان قدر  به ابیارا آترینی خلاصه نمیتصویرسازا، روابط عمومی یا محبوبیت 

شود که در براا نیل به اهداف و نتایج مطلوب در حوزه سیاست خارجی و امنیتی اطلاق می

 هاا داخلی و خارجی ریشه دارد  و سیاستها ترهنگ، ارز 

                                                      
15. Norm Change 
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 سازی دموکراسی -4-3-0-5

ها تعریف و براا مقابله با تروریست سیاست خود را در منطقه خاورمیانه در چارچوب آمریكا     

 در این راستا، رایس، کرد   طراحیاستراتژا ترویج دموکراسی را در جوامع منطقه  تكمیل آن

به ایجاد  آمریكا، بر تعهد 1002در ستر به خاورمیانه در ژوئن  وزیر خارجه وقت این کشور،

با  بلندمد  تأکید کرد  او دموکراتیک به عنوان عامل کلیدا تأمین ه -هاا لیبرالحكومت

 اظهار کرد: 

که تمامی حكومتها به اراده شهروندان شان احترام  ای دوختهاا چش  ما همگی به آینده»

سال هبا   60بی  از آمریكا گذارند، چرا که آرمان دموکراسی، جهانی است  ایالا  متحده می

ت نیاورد  اکنون ما مسیر متتاوتی را به بهاا دموکراسی در خاورمیانه تعقیب کرد و چییا بدس

 ,Khan) «آوری ها حمایت به عمل میا از مطالبا  دموکراتیک کلیه ملتکنی   مانتخاب می

2010: 80.) 

براین اساس، دولت بو  براا تعمیق و اهربخشی بیشتر استراتژا مبارزه با تروریس ، استراتژا      

در منطقه با تغییر  آمریكاهاا دموکراسی ترویج دموکراسی در خاورمیانه را طراحی کرد  طرح

رژی  طالبان در اتغانستان و تغییر رژی  صدام در عراق بر سخت اتیارگرایی مبتنی بود  از دیدگاه 

گیرا از سیاست تغییر رژی  به عنوان نقطه واشنگتن، تبدیل کردن عراق به صحنه عملی بهره

اورمیانه تلقی شده است  این سیاست علاوه آغازین استراتژا تقویت روند ترویج دموکراسی در خ

هاا خاص نیی در بعد تحول نرم در عراق( از کار ویژه داخلا داخلی )در اتیارنرمهاا بر کاربرا

ت مو الگوا  حكوگرایی در واقع از دیدگاه ایالا  متحده، اسلاممنطقه برخوردار خواهد بود  

اا نظ  سیاسی لیبرال دموکراسی بوده است به دینی هژمونی سیاسی ایالا  متحده را که بر مبن

جمهورا اسلامی ایران که سعی در الگودهی به چال  کشیده است  در این میان، نظام سیاسی 

س این چال  قرار گرتته است  در نتیجه أسیاسی کشورهاا خاورمیانه داشته است، در رهاا نظام

 ر مرحله بعد طرح خاورمیانه بیرگخاورمیانه و حتی دسازا دموکراسیرسید که می به نظر
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و به دنبال    1001در واقع طرح خاورمیانه بیرگ در  اواخر سال   تواند به این چال  پایان دهد می

وردن  کشورهاا آسال عذر  60» و بو  مبنی بر این کهیجرج دبل از سوااتهاما  ایراد شده  

 تهدیدا  امنیتی را که از منطقه نشا  نتوانست جلوا« غربی و تحمل کمبود آزادا  در خاورمیانه

استراتژا جدید پیشرونده آزادا در »مجبور است که یک  آمریكاگرتت سد کند و می

  (  111: 2134)اتراسیابی،  اتخاذ کند، برگرتته شد« خاورمیانه

 

 در قالب قدرت هوشمند گرایی آمریکااوباما و تداوم هژمونی باراک -2

مصادف با تشدید منازعا  در عراق،  ،آمریكا در ایالا  متحده روا کارآمدن باراک اوباما     

هاا غیه، اتغانستان و پاکستان بود  مبارزه با تروریس ، ترویج و توسعه دموکراسی از دیگر موضوع

اهمیت و  در واقع شود می در خاورمیانه محسوبآمریكا تحده مرتبط با سیاست خارجی ایالا  م

ترین ورمیانه همواره باعث شده این منطقه به عنوان یكی از پرچال منطقة خاالمللی بینوضعیت 

 مطرح شود  به طورا که برخی از کارشناسان سیاسی معتقد آمریكاسیاست خارجی هاا حوزه

ارائه یک سیاست مشخص از سوا دولت اوباما در قبال خاورمیانه که بی  از همیشه به  بودند که

، محورهاا اصلی وجودمرا دشوار  تبدیل شده است  با این دیگر نقاط جهان مرتبط است، به ا

از جمله اا پیشین منطقههاا توان متأهر از چال سیاست خارجی دولت اوباما در این منطقه را می

بیدارا واخر او در این  ایراناا صلح خاورمیانه، تومین انتقال انرژا، هبا  در عراق، مسئله هسته

باراک اوباما  در آغاز   داخلی سوریه و عراق بررسی نمود ازعاو من اسلامی کشورهاا عربی

به عنوان ترستادة ویژه براا صلح  26چندین ترستادة ویژه را تعیین کرد که در این بین جورج میچل

اما  اتغانستان و پاکستان منصوب شدند به عنوان ترستادة ویژه براا  23خاورمیانه و ریچارد هلبروک

او  1007ژوئن  4کند سخنرانی می دولت اوباما جلب توجهاا ت خاورمیانهآنچه در رابطه باسیاس

 تعبیر« آغازا نوین»سخنرانی که از آن با عنوان در دانشگاه قاهرة مصر خطاب به مسلمانان است  

                                                      
16 .George Mitchell 
17 .Richard C. Holbrooke 
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هاا اوباما است  اوباما در مبارزهاا خاورمیانههاا شود و به نوعی تشریح کنندة سیاستمی

داده بود پس از پیروزا در انتخابا  و در اوایل ریاست جمهورا خود در  انتخاباتی خود قول

برخی از  (.(Colvin, 2009 یكی از کشورهاا اسلامی با مسلمانان سخن خواهد گتت

کارشناسان بر این باورند که سخنرانی اوباما در مصر تلاشی براا ترمی  روابط ایالا  متحده 

 ران ریاست جمهورا بو  پسر به شد  آسیب دیده است  با جهان اسلام است که در دوآمریكا 

قدر  »آنچه که در این چارچوب قابل بررسی است، ترکیب قدر  سخت و نرم در قالب      

 در گرایی این هژمونی  یی در خاورمیانه استگرایی آمریكاراستاا تومین هژمونی در« هوشمند

قرار دادن  ایران مشهود اا اا منطقهوبراا حل چال  اعراب و اسرائیل و در انی واشنگتن تلا 

   است

جمهوری از تهدید  برساختناسرائیل و  -تلاش برای حل بحران اعراب -2-0

 ان رای اسلامی

اسرائیل است که وا در  -مه  سیاست خارجی اوباما، قصیة صلح اعرابهاا یكی از اولویت     

کند  این سیاست با هدف اا عربی، تعریف آن را در چارچوب سیاست خاورمیانه بودتلا  

تر در بخ  عربی منطقه و انجام مذاکره با کشورهاا عربی مخالف صلح از جمله حوور جدا

شده است   دولت اوباما، برخلاف دولت بو  که این مسئله را به دو سال آخر رییا ، برنامهسوریه

ه در سیاست كتنن تریداشته است  مبه اا ریاست جمهورا خود واگذار کرد، به آن توجه ویژه

بوده که آیندة این برنامه صلح، به آن وابسته شده است  این ابهام  اا اوباما مسئله اسرائیلخاورمیانه

یک سو طرتداران سنتی و ناشی از وجود دو دیدگاه متتاو  نسبت به این رژی  است که از 

در باشد، جی اوباما میقدرتمند یهودا بوده و از سوا دیگر، متأهر از تی  سیاست خار هاالابی

از آنجا که ماهیت تهدید رژی  اسرائیل به واسطة اتیای  توان نظامی همسایگان و به ویژه واقع 

معتقد است که تجهیی  قدرتمند یهودا هاالابی دیدگاه توان موشكی حیب الله تغییر کرده است،

همچنان به عنوان یک  پیگیرا شود، و امنیت این رژی  آمریكااسرائیل باید به شد  از سوا 
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بلاموضوع  ،تغییر نوع تهدید از دید این اتراد (.Ravid, 2009)اولویت استراتژیک باقی بماند

عرب علیه امنیت رژی  اسرائیل و اولویت دار شدن ایران و نیروهاا شدن خطر سنتی کشورهاا 

اقداما  ایران » وده کهباراک اوباما بیان نماین راستا،  در متعهد آن یعنی حیب الله و حماس است 

باشد بلكه من می در طول سالها تاکنون ایجاد امكان بی هباتی در منطقه بوده و نه تنها مغایر مناتع ما

جایی که  نآدر واقع از  .(Thaler and etal, 2010: 1)«ی باشدالمللبینکن  مغایر صلح می تكر

حیب  1006)بخصوص در جنگ  قاومتگتتمان ماا رهبر منطقهامی ایران به عنوان لجمهورا اس

شود، ایالا  متحده می اسرائیل محسوباا بر علیه نق  منطقه غیه( 1003و جنگ اسرائیل  -الله 

 تبراا حل بحران اعراب و اسرائیل، از امكانا  سخنرم  قدر  سعی نموده در کنار استراتژا

ا  از ااا تقویت بنیه متحدین منطقهتوان به  تلا  واشنگتن برامی اتیارا استتاده نماید  از جمله

و     اا جمله اسرائیل و عربستان در مقابل ایران، تشار به جمهورا اسلامی ایران در مسئله هسته

ایالا  متحده در خاورمیانه  و در نتیجه رویكرد به جمهورا  یگرایاما روند هژمونیاشاره کرد  

 وارد مرحله جدیدا شده است   ربیبیدارا اسلامی کشورهاا عاسلامی ایران بعد از 

، منازعات داخلی سوریه و عراق و مرحله عربی کشورهای اسلامی بیداری -2-5

 گراییجدید هژمونی

هاا قیام بود که نقطه آغازاا راهبیمایی مردم تونس در اعتراض به اوضاع  بد اقتصادا جرقه     

این بود که ها ت در مورد این انقلابدمینو وار در کشورهاا منطقه شد  نكته حائی اهمی انقلابی

دیگر از جمله هاا به حوزهدر نهایت  مردم در سطح مسائل اقتصادا باقی نماند و هاا خواسته

سناریوهایی و ها استراتژاواشنگتن  از این زمان به بعد  سیاسی و اجتماعی تسرا یاتت هاا حوزه

اوضاع خاورمیانه و شمال آتریقا طراحی و  مناتع ملی خود براا مدیریت وها را براساس اولویت

ها با اهداف آرمانگرایانه  ایالا  (، که این رویكرد213 :2172 )ابراهیمی و ستوده، اجرا نمود

مناتع  باگرایانه تواد ابعاد آرماندر واقع  است  تواد درسازا متحده در راستاا دموکراسی

 آمریكاسلطنتی متحد یا همسو با غرب و اا هدر حمایت از امنیت رژی  آمریكامحاتظه کارانه 

که پایبندا  عملی واشنگتن به نق  مردم تا جایی اعتبار دارد که منتهی به روا کار  هنشان داد
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یی به علت آمریكایی نشود  طرح خاورمیانه بیرگ آمریكاامدن اسلام گرایان ضد غربی و ضد 

تقویت آزادا و دموکراسی به عنوان  یف استبداد به عنوان ریشه تروریس  وعتوجهی که به تو

در خاورمیانه کرده است، در مقطعی به تقویت جریانهاا گرایی حل تقابل با اتراطراه

ی شد که از طریق سازوکار انتخابا  وارد قدر  سیاسی شدند و قدر  تهمناا گرایانهاسلام

هاا   زیرا یكی از اولویتگرتتند که این طرح با مناتع محاتظه کارانه ایالا  متحده تواد داشت

خود در منطقه هاا همیشگی ایالا  متحده در خاورمیانه حمایت از اقتدار طلبی همسو با سیاست

بیدارا اسلامی  قبال در آمریكاطور کلی رویكرد ه ب  (24- 22: 2171)سلیمانی و قاسمی،  است

متغییر بوده در منطقه  آمریكادر چندین مرحله و با توجه به مناتع هژمونیک  کشورهاا عربی

 شامل این مراحل است: ترتیب زمانیه ب که است،

 سیاست اصلاحا  براا جلوگیرا از عمیق شدن بحران -2

  نخبگان سیاسی  دولتهاا وابسته به خود در صور  سقوط  حتظ بدنه و -1

 براا انحراف از جریان اصلی خوی ها ترسایشی کردن روند انقلاب -1

  ها جدید پس از انقلابهاا حكومت  برااسازا الگو -4

 مداخله نظامی و سرکوب در راستاا استراتژا کلان خوی  -2

 (213 -213 :2172)ابراهیمی و ستوده، منازعا  داخلی سوریه و عراق  -6

 از سواتنها در واقع خیی  مردمی به سلسله  تغییراتی در شرایط خاورمیانه منجر شد که نه      

ه ساخت  در کشور را با چال  جدا مواجكه این رییا نشده بود، بلرحایالا  متحده ط غرب و

تقویت شد و بسیارا از رهبران  سالارااین راستا همیمان با آغاز این تحولا ، گذار به مردم 

برخی از  جایگاه سیاسی خود را از دست داده یا تویف شدند: و آمریكاعرب و متحدان 

به اصلاحا  زدند  حوور دولتهاا مردمی در قدر ، عربی از ترس سرنگونی دست هاا رژی 

 در منطقه تراه  ساخت  در مجموع آمریكامستقل از مناتع هاا زمینه را براا پیگیرا سیاست
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 آمریكاتوان چنین ارزیابی نمود که نظ  پیشین در خاورمیانه دچار تغییراتی جدا به زیان مناتع می

با بر ه  خوردن نظ  پیشین در منطقه، مییان و ه عبارتی ب  ( 263: 2172 )دهقانی تیروزآبادا، شد

نیی تغییر نمود  در چنین شرایطی اا و ترامنطقهاا بین منطقه اا،منطقههاا نحوه اقداما  قدر 

كن شد، این مغیر م آمریكااین تحولا  براا  بودن بینیپی که حتظ نظ  پیشین به دلیل غیر قابل 

یت برخی از این تحولا ، شرایط را براا تشكیل نظمی جدید کشور تلا  کرد از طریق مدیر

نیابتی و حمایت از برخی هاا در این برهه زمانی تلا  کرد، از طریق سیاست آمریكاتراه  کند  

از عربستان سعودا   آمریكامدیریت این تحولا  را بر عهده گیرد  حمایت  اا،کشورهاا منطقه

از  گرایانه آمریكاسكو  حمایت و به معاون اول او در یمندر قبال  مدیریت علی عبدلله صالح 

در حمایت  آمریكاعربستان سعودا در تحولا  لیبی و در نهایت  تلا  این دو کشور به نیابت از 

براا مدیریت شرایط جدید بوده  آمریكااز نیروهاا شورشی در سوریه، همگی نشان دهنده تلا  

  ( 122: 2170)اسداللهی،  است

راق در مقابل داع  نیی دولت ع به صور  مقطعی از آمریكابه حمایت باید  ین راستادر هم     

  در منطقه است  آمریكارسد در پیوند تنگانگی با هژمونی می اشاره کرد که به نظر

 

   گیری نتیجه

ی تاهیر گذار بوده است  در سطح ملی، المللبینوقوع انقلاب اسلامی در دو سطح ملی و      

با غرب  بیشتراان جایگیین نظام سیاسی پهلوا شد که از روابط استراتژیک اسلامی ایرجمهورا 

سیاسی دینی ا ،  ورا اسلامی ایران با الگواهبرخوردار بود  اما جمایالا  متحده  و بخصوص

در پی  گرتت که تتاو  زیادا با سیاست  المللبینسیاست خارجی مستقلی در صحنه نظام 

ذارا جمهورا اسلامی ایران تقط در سطح ملی باقی نماند، بلكه گهیرأاما ت خارجی پهلوا داشت 

نیی انقلاب اسلامی ایران ساختار و توزیع ناعادلانه قدر  را به چال  کشید  از  المللبیندر سطح 

های  داشت که به عنوان یک ارز  طرف دیگر انقلاب اسلامی ایران سعی در صدور الگوها و
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در  یدر همین راستا، قدرتهاا جهانی سع شد می محسوبغرب و شرق چال  اساسی تراروا 

مقابله با این چال  نوظهور داشتند که اولین نمود این واکن  در حمایت غرب و شرق از عراق 

 در جنگ هشت ساله تحمیلی بود 

ه عنوان هژمون نظام جهانی سعی در تثبیت ب  بعد از جنگ سرد ایالا  متحده ،از طرف دیگر     

نظامی و هژمونی  -ایدئولوژیک، هژمونی امنیتی -سه سطح هژمونی سیاسی هژمونی خوی  در

جمهورا  برخوردار بوده است  امااا هخاورمیانه از جایگاه ویژاقتصادا داشته که در این میان 

را با  گرایی آمریكانظامی هژمونی -ایدئولوژیک  و امنیتی  -اسلامی ایران در دو سطح سیاسی 

حادهه یازده سبتامبر ترصتی تراه  نمود که ایالا  متحده  اساس بر این است چال  مواجهه نموده 

مونیک جمهورا اسلامی ایران در منطقه چال  ضد هژ بهانه مبارزه با تروریس  و بنیادگرایی با به

از دیدگاه واشنگتن، استتاده همیمان از امكانا  سخت اتیارا در قالب حملا  پی   مقابله نماید 

ه بر مبناا لیبرال دموکراسی خاورمیانسازا قالب دموکراسی ا دراتیارنرممكانا  دستانه و ا

در این میان جمهورا اسلامی  مین نماید أرا ت توانست مناتع هژمونیک ایالا  متحدهمی غربی،

ظهور محور  ،ایران به عنوان یک چال  ضد هژمونیک شناسایی شد  زیرا از دیدگاه ایالا  متحده

وور جمهورا اسلامی ایران، سوریه و حیب الله لبنان تا حدود زیادا موازنه مقاومت با ح

در همین راستا  در یک تلا  از  ایران تغییر داده بود اسلامی را به نتع گتتمان انقلاب اا منطقه

جمهورا اسلامی ایران در زمره کشورهاا محور شرار  قرار گرتت  از طرف  آمریكاسوا 

جمهورا اسلامی ایران اشاره کرد که به عنوان یک تلا  از سوا اا هستها ادیگر باید به مسئله

اما  تهدید از جمهورا اسلامی ایران در منطقه صور  گرتت  ایجادبراا  آمریكاغرب به رهبرا 

را نشان داد   آمریكااا تناقوا  و ماهیت اصلی اهداف خاورمیانه بیدارا اسلامی کشورهاا عربی

 ، واشنگتن ایده گستر  لیبرال دموکراسی غربی را ارا اسلامی کشورهاا عربیبیددر واقع قبل از 

این انقلابها گیرا و امكان الگو بیدارا اسلامی کشورهاا عربیکرد  اما ظهور می البخاورمیانه دن

نظام جمهورا اسلامی ایران اتیای  داد  در نتیجه بر واشنگتن را از  انقلاب اسلامی ایران، ترس از

، از سرکوبها در بحرین توسط   سیاسیتسیس حمایت از نق  مردم درواشنگتن در  ادعاا خلاف 



 جویباری و همکاران محمد یوسفی/  ...رانیا یاسلام یجمهور هیعل کایجویانه آمر مقابله کردیرو تیماه/    71

خوی  گرایی بدنبال مدیریت تحولا  در راستاا هژمونی آمریكادر واقع  عربستان حمایت نمود 

بیدارا تروریستی متتاو  از هاا تعالیت وها قبال شور  بوده است  اما رویكرد ایالا  متحده در

است  به عبارتی ایالا  متحده در منازعا  داخلی سوریه و عراق بدنبال  کشورهاا عربی اسلامی

در سوریه و  به چال   انیواا استراتژیک جمهورا اسلامی ایران در منطقه با ابیار تغییر رژی 

سه اقلی  نیی در این  طرح تجییه عراق به کشدن هژمونی شیعیان در ساختار سیاسی داخلی است 

 ابل درک است راستا ق
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