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 چكيده
هـاي    گـير بـودن جنبـش       همه.  المللي مواجه گشته است     جهان عرب با شرايط متفاوت داخلي و بين     

وضـوح    اجتماعي كه درآغازين دهه دوم قرن بيست ويكم بخش وسيعي از منطقـه را درنورديـد، بـه         
ثباتي درمقام مقايسه با عصر حاكميت جهاني دو خصم       اي سرشار از بي مشخص ساخته است كه آينده

مصر كـه بـه جهـت جايگـاه        .  تراز براي بسياري از كشورهاي منطقه رقم خورده است ايدئولوژيك هم
شـود،    هاي نظامي قلب جهان عـرب محـسوب مـي          ـ فرهنگي و اعتبار برخاسته از توانمندي تاريخي
سوال اصلي مقاله آن است كه چه توجيهي در رابطه بـا پيدايـي               .  اي خواهد بود گر چنين آينده تجربه

ثباتي قابل انتظار وجود دارد؟ فرضيه مقاله بر اين منطق استوار است كـه از بعـد داخلـي سـاختار           بي
هاي قدرت قهريـه و ضـعف شـديد سيـستم             قدرت سياسي حاكم به جهت عدم كنترل تمامي اهرم  

المللـي نـيز پرواضـح اسـت كـه            از منظـر بيـن    .  پذير است  شدت آسيب اقتصادي مبتني بر توليد به
با توجه به   .  كنند  ناپذير تلقي نمي   مردان آمريكايي حفظ ثبات سياسي به هر قيمتي را اصل چالش دولت

 . گردد اين شرايط است كه سياست حفظ و يا عدم حمايت از رژيم حاكم طراحي مي

 المسلمين، وابستگي اقتصادي ثبات سياسي، پان عربيسم، اخوانمصر، : ها كليد واژه 
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 مقدمه 
هاي اجتماعي از تونس در شمال آفريقـا تـا بحـرين در               مدت، جنبش دريك برهه زماني كوتاه

هاي متمادي بر اريكـه قـدرت سـوار           هاي مستقر كه دهه  خليج فارس را درنورديد و برخي از رژيم
جهت جايگاه متمايز اين      سقوط رژيم حسني مبارك در مصر به.  راحتي درهم فرو ريختند بودند، به

حـال، نيـاز اسـت كـه بـه دو           .  ها را به صـحنه آورد   كشور در جهان عرب بيشترين توجه و ارزيابي
در مقام مقايسه با پنج دهه پاياني قرن بيستم، امروزه چگونگي تقـسيم      .  واقعيت متمايز توجه شود

كنـد و ايـن بـدان معناسـت كـه قـدرت مـانور                 قدرت در سطح جهاني بسيار متفاوت جلوه مـي        
از سوي ديگر، منطقه خاورميانه عربـي بـه هيـچ روي       .  وجود آمده است تري براي آمريكا به فزاينده

هاي   گر تفاوت   اي تجربه   المللي و فضاي منطقه  هاي گذشته نيست و محيط بين قابل مقايسه با دهه
كنـد،    آمريكا، كشوري كه سياست خارجي با برد جهاني را دنبال مي     .  اند كليدي و ساختاري گشته

ترين بازيگر جهاني، متناسـب بـا شـرايط، بـه          عنوان نافذ نگرد و به از منظري متفاوت به منطقه مي
عنـوان    پرواضـح اسـت كـه مـصر بـه         .  ثباتي روي آورده اسـت   رهيافت غيرسنتي عدم هراس از بي

هاي نظامي و جايگاه فرهنگي خود، بـه          اي با توجه به ظرفيت  ترين بازيگر منطقه ترين و نافذ مطرح
 . مند شود اي بهره تر از ديگر بازيگران منطقه مقياس وسيع

ثبـاتي قابـل انتظـار        سوال اصلي مقاله حاضر آن است كه چه توجيهي در رابطه با پيدايي بـي      
وجود دارد؟ فرضيه مقاله بر اين منطق استوار است كه از بعد داخلي ساختار قدرت سياسي حاكم         

هاي قدرت قهريه و ضعف شديد سيـستم اقتـصادي مبتـني بـر                جهت عدم كنترل تمامي اهرم به
مـردان آمريكايـي      المللي نيز پرواضح اسـت كـه دولـت         از نظر بين.  پذير است شدت آسيب توليد به

درنتيجه، با توجـه بـه ايـن        .  كنند  ناپذير تلقي نمي  حفظ ثبات سياسي را به هر قيمتي اصل چالش
 . شود شرايط است كه سياست حفظ و يا عدم حمايت از رژيم حاكم طراحي مي

 پذيري بنيادي اي با دو آسيب منطقه

قـدرت    بـه .  صـحنه آورد    آمد را در مصر بـه  ترين پي هاي اجتماعي در جهان عرب وسيع جنبش
تراز با به قـدرت رسـيدن جمـال عبدالناصـر در رابطـه بـا                 المسلمين از اهميتي هم رسيدن اخوان
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ـار    ستيزي اين المللي برخوردار است، با اين تفاوت كه آمريكايي داخلي و بينپيامدهاي  بار در دستور ك
ـا در خاورميانـه عربـي                  .  دولت قرار نگرفته است ـال آمريك نيمه دوم قرن بيستم را بايد آغاز حضور فع

دست آورده بـود،      بار به   هاي ايفاي نقش جهاني را براي اولين       اينكه آمريكا الزامات و مولفه. قلمداد كرد
دادن به اين نقـش       نخبگان سياست خارجي در اين كشور را متوجه اهميت خاورميانه عربي در شكل   

ترازي بود كـه      از يك سو نياز اصلي آمريكا توازن قدرت هم     . اين اهميت كيفيتي دوسويه داشت. نمود
تـراز در     جلوگيري از بسط منطقـه نفـوذ و حـضور دشـمن هـم             .  در صحنه جهاني در برابر يافته بود    

هدف اين بود كـه     .  شد  خاورميانه عربي اولويت اول در راهبرد جهاني اياالت متحده آمريكا قلمداد مي    
ـا   .  كمترين وسعت جغرافياي در اختيار دشمن ايدئولوژيك در فراسوي اروپا قرار بگيرد       سياست آمريك

در اين رابطه مبتني بر محروم ساختن شوروي از دسترسي به منابع مستقر در خاورميانه عربـي و در       
ـا        تر جلوگيري از غلتيدن ساختارهاي سياسي حاكم در چنبره گروه     شكلي وسيع ها و افراد متعارض ب
بـيرون نگـه    :  شد بدون اينكه اولويت خاصي برقـرار باشـد          زمان دنبال مي    دو سياست، هم.  آمريكا بود

تراز ايدئولوژيك از خاورميانه عربي و حاكم نگه داشتن ساختارهاي سياسي مـستقر           داشتن خصم هم
براي آمريكاييان جدا از اينكه از كدامين حـزب   .  وابسته و طرفدار آمريكا در حوزه جغرافيايي مورد نظر

مفهـوم  «سياسي و جايگاه در طيف سياسي بودند، خاورميانه عربي واقعيتي بود كه در چارچوب يك    
ـاع و       خانه  ها، در وزارت    گيري  اين نگاه حاكم در تصميم.  شد به ارزيابي گرفته مي»  ژئوپليتيك ـاي دف ه

 .خارجه تا اواخر دهه پاياني قرن بيستم بود
. كنـد   هر نوع فهم و دركي به ضرورت ماهيت، سياست خارجي مخصوص به خود را طلـب مـي              

ها، اهداف    ريزي  بنابراين، فهم منطقه خاورميانه در قالب يك مفهوم ژئوپليتيك طبيعي است كه برنامه    
ـار شـديد و         هاي ژئوپليتيكي به   فرض پيش.  هاي متناسب با خود را به صحنه آورد و شيوه ـاي اعتب معن

ـامي محـسوب مـي         فزاينده اعطا كردن به منابع و دغدغه   درك ژئوپليتيـك   .  گـردد   هاي راهبردي نظ
  1 .است» هاي مشخصات جغرافيايي سياست سياست«دهد كه موسوم به  چيزي را اولويت مي

مشخصات  هاي آمريكا در خاورميانه عربي براي بيش از پنج دهه بر اساس تاكيد بر     منبع راهبرد
شدت امنيـتي از      تصوير ژئوپليتيك از منطقه واضح است كه ارزيابي به       .  هاي جغرافيايي بود و ويژگي

. دهـد   اي، را حيات مـي      اي و چه از طرف بازيگران فرامنطقه    وسيله بازيگران منطقه عملكردها، چه به
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مند از مرزهاي سياسـي ترسـيم شـده           استثناي سه كشور تركيه، ايران و مصر تمامي منطقه بهره به
غيرطبيعي بودن مرزها به تبع خود منجر به پيـدايي منابـع          .  هاي استعماري هستند وسيله قدرت به

پـذير بـودن فزاينـده و مـداوم كـشورهاي             سـاز آسـيب     تنش مداوم داخلي و از سويي ديگر سـبب    
 . اي گشته است خاورميانه عربي در رابطه با كشورهاي خواهان بسط نفوذ فرامنطقه

نظر رواني رهبران منطقه      الملل، از نقطه   هراس از تنش داخلي و دخالت بازيگران برتر نظام بين
گيري و حساسيت نسبت به       هاي متمركز تصميم   اي وسيع مستعد گرايش به سوي شيوه گونه را به

ها، طبقات مختلف در قلمـرو اجتمـاعي، سياسـي و         وسيله گروه فضاي باز سياسي و ايفاي نقش به
اين دو ويژگي متمايز منطقه واقعيت انكارناپذير اهميت و وزن بـاالي        .  فرهنگي جامعه نموده است

الزامات سياسـت   .  تر نموده است    الملل در معادالت اين جغرافيا را برجسته  كشورهاي برتر نظام بين
. به بعد اين منطقه را در اولويت بعد از اروپـا بـراي ايـن كـشور قـرار داد                    1956 خارجي آمريكا از 

وقوف آمريكـا بـه     .  هاي ژئوپليتيك ضرورت و توجيه يافت      حضور پررنگ آمريكا در چارچوب مولفه
هـاي اجتمـاعي و       هـاي سياسـي جوامـع، كيفيـت مولفـه           ماهيت ساختار قدرت سياسي، ظرفيت

گيري درك ژئوپليتيك در منطقـه را در بيـن           هاي فرهنگي مستقر در خاورميانه عربي شكل بنيان
چنيـن فهمـي، كيفيـت روابـط اجتمـاعي در           .  گيرنـدگان آمريكـايي گريزناپـذير سـاخت        تصميم

شدت پاسخگو به الزامات      پارچه منظور و به همين روي به كشورهاي منطقه را كامال عمودي و يك
هماهنگ با ايـن درك بـود كـه آمريكـا           .  داند  المللي و ناتوان در برابر فشار از بيرون منطقه مي   بين

محوريت سياست خود در منطقه را پذيرش ساختار قدرت سياسي حـاكم در كـشورهاي متحـد                
هـاي حـاكم نـه كيفيـت درونـي            كيفيت رابطه با رژيـم    .  گيري قرار داد  عنوان تنها واحد تصميم به

مـشخص اسـت    .  دهـد  هاست كه كشوري را در زمره دوستان و يا دشمنان آمريكا قرار مي حكومت
هـاي    آمريكاييان خاورميانه عربي را در قالب رژيم  .  محور بود بعدي و قدرت شدت تك كه اين نگاه به

هاي اين كشورها را مركز ثقـل قـدرت در كليـت جامعـه در نظـر             مستقر تعريف كردند و پايتخت
از نظر آمريكاييان مردم منطقه نقـشي در شـكل دادن بـه رفتارهـاي سياسـي رهـبران                    .  گرفتند

نداشتند؛ به همين روي تنها يك كانال ارتباطي نافذ در جامعه وجود دارد و آن هم قـدرت حاكـم      
كننده در قوام دادن به درك ژئوپليتيك نـسبت           منطق خاورشناسي آمريكاييان نقش تعيين .  است
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ـ   بر اساس اين منطق مردم از حضور اندكي در قوام دادن به تـصميمات سياسـي   .  به منطقه داشت
مبتني بر  «خاورشناسي به شكل آمريكاييان از پايان جنگ دوم به بعد      .  اقتصادي برخوردار هستند

نفي آرمان اعراب براي حق تعيين سرنوشت بود؛ چرا كه آن را از نظـر سياسـي بـدوي، از جنبـه                  
  2 ».ساخت معني قلمداد مي اقتصادي غيرمحتمل و از زوايه ايدئولوژيكي بي

هاي سياست خارجي آمريكـا از        نامه  ذهنيت خاورشناسي به شكل اساسي در جوهره تمامي ره 
تا عصر بيـل كلينتـون، ايـن ذهنيـت در          .  زمان دوايت آيزنهاور تا به امروز به وضوح مشخص است

قالب تحليل ژئوپوليتيك خود را نمايان ساخت و از شروع قرن بيست و يكـم در چـارچوب تـداوم       
مصر نقـش اساسـي در سـوق دادن         .  اعتبار ژئوپليتيك در مجاورت منطق ارزشي تبلور يافته است 

آمريكا را آگاه نمود كه با در نظـر گرفتـن       1956 بحران .  توجه آمريكا به خاورميانه عربي بازي كرد
گيرندگان انگليسي و فرانـسوي،   جايگاه و راهبرد تدوين كرده قادر به آن نيست كه از منظر تصميم

دغدغه اصلي آمريكا سد نفـوذ و ممانعـت از          .  هاي استعماري در حال زوال، به منطقه بنگرد  قدرت
هاي طرفدار اين كشور در خاورميانـه         بسط قدرت و حضور فيزيكي شوروي و يا قدرت يافتن رژيم   

كه دغدغه اصلي انگلستان تثبيت موقعيت خود در شمال افريقا و خاورميانـه و            عربي بود، در حالي
در ايـن چـارچوب بـود كـه آمريكـا از كودتـاي              .  به همين روي خواهان حفظ پايگاه در سوئز بود     

سفارت آمريكـا افـسران آزاد را پـذيرا         «.  وسيله افسران آزاد در مصر حمايت كرد      به 1952 جوالي 
هـاي    هـا و خواسـت      شد، حمايت خود را نصيب حضور آنان در قدرت نمود و به حمايت از دغدغه       

  3 ».آنان در نزد انگلستان پرداخت
آنچه آمريكا دنبال آن بود، مصون نمـودن خاورميانـه از حـضور شـوروي بـود، درحـالي كـه                      
انگلستان درصدد حفظ جايگاه تاريخي خود بدون توجه به واقعيـات متحـول شـده ناشـي از بـه                   

گـراي    اين دغدغه اساسي بـود كـه سياسـت واكنـش          .  صحنه آمدن شوروي در صحنه جهاني بود 
بخـش    اي را كه ماهيت كامال ژئوپليتيكي داشت، اسـاس و حيـات        حفظ وضع موجود به هر هزينه

هـايي را كـه       اين امر سبب شد كه آمريكا تمامي رژيـم  .  سياست خارجي آمريكا در منطقه قرار داد
كردند، بدون توجه به ماهيـت و جوهـره          هاي اين كشور ابراز تمايل مي مشي منافع و خط نسبت به

بعـدي ممانعـت از حـضور         تري كـه راهـبرد تـك      آمد مهم پي.  آنها متحد طبيعي خود قلمداد كند
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دنبال داشت، عدم توجه آمريكا به مالحظات داخلي رهبران عرب در شكل       شوروي به هر قيمت به
هـاي    گرايي دو بعد اساسي هويت تـوده        گرايي و اسالم  عرب.  ها و بيانات آنان بود مشي دادن به خط

هـاي    بنـدي  خصوص چينه المللي و به رهبران عرب با توجه به شرايط بين.  شدند عرب محسوب مي
ضرورت مجبور هستند تاكيد را بر اولويت يكـي از ايـن      قدرت در قلمرو داخلي براي حفظ رژيم، به

آمريكاييان كمتر توجهي به اين واقعيت داشتند كه نياز به آن اسـت قـدرت مـانور در          .  دو بگذارند
كننـده    هـاي تثبيـت     مـشي   داخل كشورهاي عربي براي رهبران ايجاد شود تا آنـان بتواننـد خـط           

گرايـي    بود، در حالي كه عرب »  پايين به باال«گرايي رهيافتي از  اسالم.  حاكميت رژيم را پي بگيرند
دارنـد،  »  از كف «هر زمان رهبران عرب نياز به انرژي        .  شد محسوب مي»  باال به پايين«نگرشي از 

سازند و هر زمـان اولويـت انـسجام در بيـن نخبگـان را دنبـال                 جنبه اسالمي هويت را پرتاللو مي
 4 .نمايند گرايي مطرح مي كنند، جنبه ضد امپرياليستي و استعماري را در قالب عرب مي

تاكيد فزاينده آمريكا به شكل دادن به سياست خارجي مبتـني بـر عـدم حـضور شـوروي در            
صـحنه    خاورميانه و توجه غيرمكفي به مالحظات داخلي رهبران عرب، سبب شد ضرورتي براي به      

از سـوي ديگـر، ايـن دو خـصلت          .  آوردن امنيت مشترك در قلمرو خاورميانه عربي به چشم نيايد  
اي آمريكا راه گريزي براي بعضي از رهبران عرب نگذاشت جز اينكـه در راسـتاي       راهبرد خاورميانه

جمال عبدالناصر با وجود اينكه از عدم مخالفت آمريكا در كودتاي         .  مخالفت با آمريكا حركت كنند
آمريكا را در كنـار خـود يافـت،        1956 برخوردار شد و با وجود اين كه در بحران سال  1952 سال 

ليكن ناتواني آمريكا از درك واقعيات داخلي مصر او را به سوي اتحـاد جماهيرشـوروي سـوق داد،         
رهبـر  .  هاي وي و نيازهاي جامعه مصر كمترين توجيهي براي ايـن كـار داشـت              هرچند كه ارزش

بايستي از يك سو انرژي مورد نيـاز    مصر براي ايجاد يك دولت قوي در راستاي مديريت جامعه مي
ها كسب كند و از سوي ديگر حمايـت كلـي نخبگـان را در سـطح جامعـه بـراي خـود                    را از توده

هاي اقتصادي، توان نظامي، كيفيت تعامالت اجتماعي و مخالفـت    با توجه به ظرفيت.  دست آورد به
المسلمين تنها مسير منطقي در برابر او همانا تكيه بر پان عربيسم و به صـحنه آوردن     شديد اخوان

هاي ملهم از مالحظـات   آمريكاييان سياست.  خصوص جنبه ضداستعماري آن بود ابعاد مختلف و به
گرايانه حاكميت مستقر در مصر قلمداد ساخته و ايـن كـشور      هاي چپ داخلي وي را نشانه گرايش
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گـراي صـحنه      ومـرج   براي رهبران مصر با توجه به ماهيت هـرج   .  را در آغوش شوروي رها ساختند
 . كرد المللي و عدم وجود اجماع اجتماعي نياز به حاكميت يك دولت قوي گريزناپذير جلوه مي بين

كـه اساسـا بـه دليـل خواسـت            1948 ورود اسراييل به نقشه جغرافيايي خاورميانه در سـال           
الملل و ناديده انگاشتن حقوق مردم منطقه شكل گرفت و از سوي ديگـر       هاي برتر نظام بين قدرت

هاي مختلف در بطن جامعـه، رهـبران مـصر را بـه سـوي پـان                تعارض اجتماعي شديد بين گروه
عنوان يك چارچوب كارآمد براي قادر ساختن ساختار قدرت سياسـي بـراي مديريـت                عربيسم به

دولت قوي ظرفيت باالتري براي كسب امنيت در منطقه و هـم ظرفيـت باالتـر                 . جامعه سوق داد
عـدم توجـه آمريكـا بـه        .  دهـد   شدت غيرنهادينه در اختيار رهبران قرار مي براي مديريت جامعه به

چرايي نياز رهبران مصر به ايجاد يك دولت قوي در بطن پان عربسم اين كـشور را در تعـارض بـا        
مصر درصدد بود كه يـك      .  منافع آمريكا قرار داد كه براي بيش از دو دهه منطقه را ملتهب ساخت  

اي و    را پديد آورد تا قادر به آن باشد كه معضل امنيتي خود را در سـطح منطقـه       »  دولت بسنده«
هـرج و مـرج     «بـر اسـاس ايـن منطـق حيـات بخـشيدن بـه               .  در سطح داخلي مـديريت كنـد      

تنهـا از بطـن     )  االجرا در سـطح جهـاني       مندي از امنيت در عين عدم وجود قانون الزم  بهره(»  بالغ
 5 .آيد وجود مي به» دولت قوي«گيري  شكل

رهبران مصر در چارچوب همين منطق بود كه تحكيم قـدرت از طريـق مخالفـت شـديد بـا                 
تـرين چـالش داخلـي را سـرلوحه           عنـوان مهـم     المسلمين بـه    اسراييل و مواجهه مستقيم با اخوان

نگاه صرفا ژئوپليتيك آمريكا كه همه تحوالت را از منظر جلوگيري از      .  هاي خود قرار دادند سياست
كرد، سبب شد كه درك متناسب از رفتار رهبران مصر بـه   توسعه منطقه نفوذ شوروي محاسبه مي

هـاي غـرب در منطقـه         وجود نيايد و اين كشور براي بيش از دو دهه به محور مخالفت با سياست     
 . تبديل شود

 پوشي دو ساختار حكومت و جامعه غيرهم

خـصوص    هاي متمادي به جهـان عـرب و بـه        هاي بارز نگاه آمريكا در طول دهه يكي از ويژگي
هاي اجتماعي غير     بهره بودن ساختار قدرت سياسي از ريشه      توجهي فزاينده و مزمن به بي مصر بي
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ـاني قـرن بيـستم تعريـف بـسيار محـدود و                      .  ازلي بوده است اياالت متحده آمريكا در پنـج دهـه پاي
فاصله جغرافيايي اتحاد جماهيـر    .  غيرارزشي از منافع ملي را در رابطه با خاورميانه عربي عملياتي نمود

شوروي اين اطمينان خاطر را در بين بسياري از رهبران جهان عرب به وجود آورده بود كـه خطـري       
اما آنچه ساختارهاي قدرت در جهان عرب بـه آن          .  كند  فيزيكي از جانب اين كشور آنها را تهديد نمي 

ايـن آگاهـي    .  هاي بزرگ است    دهند، مستعد بودن جوامع در برابر نفوذ قدرت     پذيري نشان مي آسيب
بلكه هدفش بسط نفوذ در منطقه از طريق به       6 وجود داشت كه شوروي خواهان حمله نظامي نيست،

معـضل اساسـي كـشورهاي      .  خصوص آمريكاست   ها و بازيگران مخالف غرب و به   قدرت رساندن گروه
شدت   هاي سياسي به    ظرفيت.  هاي اقتدارگرا و عدم انسجام اجتماعي است  خاورميانه عربي تداوم رژيم

اين دو كاستي سبب پيدايي     .  گير و عميقي نازا هستند  اي چشم گونه هاي اجتماعي به ناكارآمد و بنيان
ايـن دو   .  گـردد   منافذ ورودي براي كشورهاي بزرگ جهت مداخله در كشورهاي خاورميانه عربي مـي 

ضمن اينكه بايـستي ايـن دو      .  كند كاستي در طول زمان درهم تنيده و هر يك ديگري را بازتوليد مي
ـارجي بـه            نقيصه اصلي را دو روي سكه آسيب خـصوص    پذيري در برابر فـشار، دخالـت و مداخلـه خ

دغدغه اصلي آمريكاييان در منطقه در وهله اول آن بوده اسـت كـه از ايـن        .  هاي بزرگ دانست قدرت
ـازيگران طرفـدار خـود را در             گير در جهان عرب استفاده و سعي كنند گروه پذيري همه آسيب ـا و ب ه

ـا غـرب را تحـت فـشار            اريكه قدرت حفظ نمايند و تالش را بر اين قرار دهند كه رژيم هاي معارض ب
گاه تالش نكرده اسـت كـه        در واقع، آمريكا هيچ.  بگذارند و از گسيختگي داخلي در آنها استفاده كنند

گو بودن ساختار سياسي و مدني شـدن جامعـه را      عنوان يك اصل در منطقه خاروميانه عربي پاسخ به
لوحه سياست خارجي خود قرار دهد؛ هر زمان صحبت از دموكراسي شده بـراي تـضعيف رژيـم             سر

ـا و     مخالف و هر زمان صحبت از حيات بخشيدن به خصلت مدني نموده در راستاي تقويـت گـروه          ه
فشار آمريكا بر كشورهاي عـرب در جهـت حركـت در راسـتاي              .  ساختارهاي حامي غرب بوده است  

هاي داخلي و الزامات ساختار سياسي بـود كـه       منافع اين كشور و ناديده انگاشتن مالحظات و ويژگي
آنچه شـوروي   .  سوي كشورهاي بزرگ مخالف غرب سوق داد      ترين بازيگران در اين منطقه را به مطرح

را به يك نيروي اثرگذار در منطقه تبديل كرد، جذابيت اين كشور نبود، بلكه فشارهاي آمريكا بر ايـن       
 7 .هاي ضدشوروي را دنبال كنند بود كه سياست جوامع
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توجهي به نقـاط ضـعف فزاينـده          هاي اروپايي، استعداد آمريكا در خصوص بي   تعارض با قدرت
هاي بلندمـدت     مدت جايگزين دغدغه    داخلي كشورهاي عربي را تقويت و تشديد كرد؛ منافع كوتاه  

هـاي آمريكـا و حمايـت بـدون           سو بـا سياسـت      هاي غيرهم   شدند و به همين روي مبارزه با رژيم     
زمان نياز ناصـر بـه بـسيج         هم. هاي مخالف شوروي در دستور كار قرار گرفت وچرا از حكومت چون

المسلمين ضـرورتي جـز       خصوص اخوان   منابع داخلي در راستاي از بين بردن مخالفان داخلي و به   
عنـوان    اما مالحظات داخلي ناصر از ديد رهبران آمريكا به        .  كرد شعارهاي پان عربيسم را طلب نمي

گـذاري بـر اسـاس        ستيزي و طرفداري از رقيب آمريكا قلمداد شد و بيش از دو دهه سياست    غرب
درك و فهم اشتباه آمريكا از خاورميانـه عربـي در تمـامي سـطوح                .  هاي اشتباه ادامه يافت  ارزيابي
گـيري    در بدنه تـصميم  »  شناسان شرق«البته صحبت از غلبه .  گيري عموميت داشته است تصميم

گردد كه ضعف كلي سياست خـارجي آمريكـا را بـه نـاتواني در پـردازش              برمي»  گرايان عرب«به 
. رسـد   نظـر نمـي     دهند، ولي اين تحليـل جوابگـو بـه          گيري نسبت مي  اطالعات در ساختار تصميم

هرچند هميشه قابل رويـت   »  طور ضمني شناسان بر فرو داشت مسلمانان و اعراب به تمايل شرق«
بهره از تناسب با واقعيات داخلي كشورهاي عربي را بايـد           هاي بي اما سرچشمه ارزيابي 8 بوده است،

 . در عدم توجه آمريكا به دو نكته اساسي دانست
هـاي خـود در منطقـه و          جمال عبدالناصر براي دو دهه پان عربيسم را عنصر اصلي سياسـت        

ويكـم، در دوران      هاي دهه هفتاد تا آغازين دهـه دوم قـرن بيـست             از نيمه .  صحنه جهاني قرار داد 
اي و    هاي ائتالف و اتحاد منطقـه       انورسادات و حسني مبارك، هويت مصري اولويت بخش سياست

آنچه آمريكاييان به فهم آن نائل نيامدند و به همين روي از فرصتي كه ناصـر         .  المللي مصر شد بين
در اختيار آنان قرار داده بود، نتوانسته بهره ببرند و قـادر نـشدند از حـضور انورسـادات و حـسني                   
مبارك براي حضور دايمي در جامعه مصر كمك بگيرند همين عدم توجه به ضعف دوگانه دايمـي      

هـاي حاكـم      در جهان عرب زور اجباركننده و قدرت قهريه در اختيار دولـت  : در جوامع عرب است
يكي از  .  هاي مقتدر شد    گيري دولت   دنبال استقالل، ضرورت مديريت جامعه نيازمند شكل به.  است
در تمامـي   .  بخش دولت مقتدر همانا انحصار استفاده از قدرت قهريه اسـت     هاي اصلي حيات ستون

نقاط گيتي و در همه جغرافياها اين پديده متجلي شده است، اما انحصار قوه قهريـه بـراي اينكـه               
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آورانه و فرهنگي قرار بگيرد،       هاي اقتصادي، فن كارآمدي در بر داشته باشد و در تناسب با دگرگوني
ساختار قدرت سياسي   .  سازد  شكل خود را متجلي مي     اين تحول در دو .  نيازمند تحول كيفي است

هـاي اجتمـاعي بيابـد و         گيرد، براي اينكـه ريـشه       كه انحصار استفاده از قوه قهريه را در دست مي    
قـدرت سياسـي بـراي      .  خصلت نهادينه پيدا كند، نيازمند آن اسـت كـه هويـت اجتمـاعي بيابـد           

مـردم در روابـط     (دهي مناسبات اجتماعي     آوردن ظرفيت سامان دست يابي به كارآمدي و به دست
هـايي تمـسك      قلمروها به ارزش    ها در تمامي      خود با ديگران و در جهت دادن به رفتارها و فعاليت  
، نيازمند آن است كـه بـا جامعـه       )گر آنها است جويند كه ساختار قدرت سياسي خواهان و تشويق

يابـد كـه دو سـاختار حكومـت و جامعـه              صورتي تحقق مي  پوشي تنها در هم.  پوشي پيدا كند هم
پذير است و آن هـم    اين وضعيت تنها در يك صورت امكان.  دست آورند به»  نيروبخشي هم«حالت 

هنگامي است كه انحصار قدرت قهريه كه در دستان قدرت سياسي اسـت، تنهـا زمـاني اسـتفاده                
به عبارت ديگر، انحصار قدرت قهريـه در اختيـار حكومـت باشـد، امـا                 .  شود كه جامعه طلب كند   

بهره از كنـترل      كشورهاي عربي بدون استثناء بي      تمامي.  كنترل آن در يد اختيار جامعه قرار بگيرد  
شدت در برابـر فـشارهاي        اينكه اين جوامع به  .  قوه قهريه در انحصار ساختار قدرت سياسي هستند

گـاه پـذيراي سـاختارهاي سياسـي          پذير هستند و اينكه اين جوامع هيـچ   هاي بزرگ آسيب قدرت
هـا    آمريكـا در طـول دهـه      .  لحاظ همين فقدان كنترل اسـت    اند، به حاكم در شكل مدني آن نشده

جهـت اينكـه آن را بهتريـن          حضور خود در خاورميانه عربي كامال آگاه به اين واقعيت است، اما به     
داند، كمترين كوشش جدي و نهادينـه بـراي متحـول سـاختن            فضا براي ادامه فشار و يا نفوذ مي

 . كار گرفته است منطقه به
هاي آمريكا در خاورميانه چه در رابطـه بـا متحـدان و چـه در خـصوص كـشورهاي                     سياست
شـمول شـده      انگاشت گناه اوليه غرب در خاورميانه تقريبا جهان       «تنها اعتماد به اينكه   متعارض نه

انگلـستان بـا ناديـده انگاشـتن        .  را كاهش نداد، بلكه منجر به تشديد آن نيز شـده اسـت           9 »است
تعهدات اخالقي كه به مناسبت كمك اعراب به اضمحالل امپراتوري عثمـاني در دهـه دوم قـرن                  

هاي نگاه خصمانه و ضـديت بـا غـرب را در خاورميانـه عربـي بنيـان                     بيستم به آنها داده بود، پايه
عنـوان مرجـع      دولت حاكم بـه   «هاي اجتماعي و تاكيد بر       آمريكا با ناديده انگاشتن مولفه.  گذاشت
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در خاورميانه عربي حمايت ضمني خود از تداوم انحصار قـوه قهريـه در      10 »اصلي و كارگزار امنيت
مخالفـت  .  ساختار قدرت سياسي و گسترش گسل بين حكومت و جامعـه را اعـالم كـرده اسـت                  

بخـش كودتـاي      هاي حيات   آمريكا با جمال عبدالناصر در اين چارچوب شكل نگرفت كه او به ايده     
پشت كرد و به تمركز قدرت سياسي پرداخت، بلكـه در تقابـل بـا تـالش او بـراي               1952 جوالي 

بايـستي بـه حمايـت        در همين چـارچوب هـم مـي       .  وجود آمد   احياي هويت تحقير شده عربي به  
ايـن حمايـت نـه بـه        .  هاي حاكم در مصر در دوران بعد از ناصر نگاه كرد       جانبه آمريكا از رژيم همه

سويي حكومت و مردم بلكه به جهت تسهيل نمودن تامين نيازهاي آمريكا در منطقـه و         جهت هم
آمريكاييان در تالش خود براي تاميـن       .  وجود آمد   خصوص در رابطه با موضوع مناطق اشغالي به   به

منافع كه به شكل خيلي محدود تعريف شده است، كمـترين توجهـي بـه ماهيـت غيراجتماعـي               
 . اند انحصار قوه قهريه در دستان حكومت در كشورهاي متحد خود نشان داده

هاي اجتماعي اسـت،    هاي مستقر در منطقه به جهت اينكه فاقد بنيان خصلت اقتدارگراي رژيم
سـوي ديگـر خـود را از         دهـد و از     هاي مدني را فرصت ظهور در جامعه را نمي       از يك سو ظرفيت

. كنـد   آورانـه فرهنگـي و اقتـصادي محـروم مـي            هـاي فـن     تحول متناسب با تغييرات و دگرگوني     
ساز آن شده كه مواجه با فقدان همكـاري بيـن كـشورهاي             كمبودهاي بنيادي از اين دست سبب

در جغرافيايي كه زبـان مـشترك، مـذهب واحـد و ذهنيـت            . هاي مختلف باشيم منطقه در حيطه
. آيـد   تاريخي تقريبا يكسان وجود دارد، بيشترين ميزان تعارض، مناقشه و دشمني بـه چـشم مـي       

اتحاديه عرب براي درخواسـت مجـوز حملـه نظـامي بـه ليبـي                 قدمي  حمله عراق به كويت، پيش   
هـاي عربـستان و قطـر بـراي           هاي فراوان از سوي دولـت    ملل و اختصاص سرمايه وسيله سازمان به

تكـه تكـه و چنـدپاره       «.  سويي كامل با آمريكاـ خود مويد اين نكته است        ـ در هم سرنگوني سوريه
اي   انداز همكاري منطقـه  كاهش چشم«پرواضح است كه سبب »  بودن سيستم دولت درخاورميانه

 11 ».هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي گشته است پارچگي در حوزه و يا يك
يك از دو بازيگر مطرح غيرعربي؛ يعني روسيه و چيـن، چالـش             چه در شرايط كنوني كه هيچ

انـد و چـه در عـصر نظـام            آمريكا در خاورميانه عربي را سرلوحه سياست خارجي خود قرار نـداده      
شـد، تمـام كـشورهاي        وسيله شـوروي دنبـال مـي        دوقطبي كه چالش آمريكا در گستره گيتي به  
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اي   هاي بزرگ فرامنطقـه     منطقه از اين استعداد فزاينده برخوردار بودند كه در برابر فشارهاي قدرت 
ضعف داخلي اين كـشورها     .  ها واكنش مثبت نشان دهند مشي ها و خط براي ديكته كردن سياست

هاي مستقر در اين كشوها با وجود آنكه در بـسياري   رژيم. را بايد علت اصلي چنين كاستي دانست
دهـي مناسـبات اجتماعـي        كارگيري قوه قهريه را در اختيار دارند، اما از سازمان       از مواقع انحصار به

رابطه عمودي جامعه و ساختار سياسي، منجر بـه آن گـشته اسـت كـه                 .  بهره هستند   شدت بي به
هـاي بـزرگ      تـري مبـارزه بـا قـدرت         زني و در شكل وسـيع      هاي حاكم از قدرت مانور و چانه رژيم

اي چه در عصر جنگ سـرد و چـه در         ترين بازيگر فرامنطقه عنوان مطرح آمريكا به.  برخوردار نباشد
كـشورهاي  .  دوران حضور پيشتازانه كنوني از اين ويژگي كشورهاي عربي بهره فراوان بـرده اسـت         

اند و بيشترين توجه      متحد آمريكا به ضرورت اين كاستي بيشترين امتيازات را به آمريكا اعطا كرده    
اند، بـدون توجـه بـه         هاي خود داشته    اي آمريكا در شكل دادن به سياست   هاي منطقه را به اولويت

اي معـارض     كشورهاي منطقـه  .  آورند  هاي خود به ارمغان مي     هايي را براي سرزمين آنكه چه هزينه
آمريكا به دليل اينكه رابطه تنگاتنگ بين رژيم مستقر و كليت جامعه به نحو مطلوب و مـورد نيـاز     

هـاي آمريكـا      هاي الزم براي رويارويي و دفع فـشار و خـصومت        مندي وجود ندارد، از ابزارها و توان
كارگيري قـوه قهريـه،      ها با وجود در اختيار داشتن انحصار به اينكه چرا اين رژيم.  اند برخوردار نبوده

هاي بزرگ هستند توجه را معطوف        بهره از خصلت نهادينه بودن و ظرفيت مقابله با فشار قدرت  بي
» ملـي «كند؛ در خاورميانه عربي انحصار قوه قهريه نخست اينكـه          به دو پديده بسيار بااهميت مي

اين امر بدان معناسـت كـه نيروهـاي نظـامي در           12 .نگشته است» دموكراتيزه«نشده و دوم اينكه 
كشور بايد ماهيت اجتماعي بايد پيدا كنند تا ساختار قدرت سياسي براي مقابله با فشار كشورهاي     

 . بزرگ براي كسب نفوذ و اثرگذاري بتواند جامعه را به صحنه آورد
يابنـد    ملي شدن قوه قهريه داللت بر اين دارد كه تشكيالت نظامي و امنيتي ماهيت مدني مي     

. برداري نيستند   وسيله ساختار قدرت سياسي قابل بهره       هاي فشار و اختناق به عنوان اهرم و ديگر به
كند كه ابرازهاي نظامي و امنيتي در جامعه عملكردش      دموكراتيزه شدن هم تاكيد بر اين نكته مي

آنچه معضل اصلي خاورميانه عـرب اسـت و پاشـنه آشـيل         .  گردد منوط به ابراز نظر شهروندان مي
بهره بودن تشكيالت     آيد، بي   شمار مي  هاي بزرگ به جوامع اين منطقه در برابر آمريكا و ديگر قدرت
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جامعه حمايت الزم را نصيب ساختار سياسـي        .  نظامي و امنيتي از ماهيت ملي و دموكراتيزه است  
معناي وابـسته    زمان به اين دو پديده هم.  داند كند و حكومت هم خود را پاسخگوي جامعه نمي نمي

جمال عبدالناصـر بـا وجـود كمتريـن         .  شود  هاي بزرگ مي  شدن ساختار سياسي به الزامات قدرت
عنوان دوست پـذيرفت و انورسـادات و حـسني         ميزان سنخيت ارزشي و ايدئولوژيك، شوروي را به

خـصوص    هـاي مطـرح اجتمـاعي بـه         هـاي گـروه     مبارك براي حفـظ قـدرت در برابـر مخالفـت           
 . المسلمين حركت در راستاي منافع آمريكا را ضروري تشخيص دادند اخوان

 دولت امنيت ملي 

داشت،   پي المسلمين را در    حيات جنبش اجتماعي مخالف در مصر كه به قدرت رسيدن اخوان 
عنـوان    المسلمين در صحنه سياسي مصر، به  قدرت رسيدن اخوان به.  با نگاه موافق آمريكا همراه بود

ترين بازيگر مدني، در شرايطي كه آمريكا در خاورميانه عربي در مقام مقايسه با دوران نـزاع              مطرح
. ناپـذير دارد    گردد، نشان از واقعياتي كتمـان   تر محسوب مي گر مراتب كنش ايدئولوژيكي بازيگري به

درعصر قدرت فزاينده گفتمان ضد استعمار در جهان عرب كه جمال عبدالناصر نماد آن محـسوب  
هـاي    اي و ويژگـي     گيرند و با توجه به واقعيات منطقه شد، نظاميان قدرت را در كنترل خود مي مي

گـيري، سـتيز بـا آمريكـا را           نظام دوقطبي براي تداوم قدرت و حضور در باالترين سـطح تـصميم       
شـدت    قدرت مانور نظاميان را بـه       1967 شكست سال .  دهند مشي تشخيص مي ترين خط مطلوب

تـر فـضاي سياسـي،        تر شدن هرچـه وسـيع    ناكارآمدي در قلمرو اقتصادي و بسته.  كند محدود مي
المللـي عليـه يكـي از دوقطـب و بـه چـالش كـشيدن                  گـري در صـحنه بيـن        گريزي جز ستيزه  

 . داد كار در منطقه را در برابر قرار نمي هاي محافظه حكومت
عنـوان گفتمـان      گرايـي بـه     در عصر بعد از ناصر كه پان عربيسم نظاميان جاي خود را به ملـي  

البته تفاوت اصلي، در گرايش     .  هاي تاريخي تكرار شد   مطلوب ساختار قدرت داد، تمامي ناكارآمدي
به سوي آمريكا بود كه وجه مشخصه دوران اقتدار نظاميان در عصر سادات و مبارك بايـد در نظـر     

گرايي با بيشترين ميزان از       تغيير نگرش نظاميان حاكم در مصر از پان عربيسم به ملي   .  گرفته شود
با توجه به جايگاه مـصر در قلمـرو نظـامي و فرهنگـي، آمريكـا هميـشه                   .  جانب آمريكا تأييد شد   
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در واقع،آنچـه   .  خواهان آن بوده است كه مصر رهبري در جهان عرب را در اختيـار داشـته باشـد                 
هاي مالي اين كشور در جهان عـرب اسـت، امـا آنچـه            كند ظرفيت اعتبار براي عربستان ايجاد مي

حركت مصر بـه    .  سازد توان نظامي و در كنار آن اعتبار فرهنگي اين كشور است    مصر را متمايز مي
كامال مشخص نمود كه امكان بروز جنگ در جبهه اعراب و          1970 هاي دهه  سوي آمريكا در نيمه

در نتيجه اين فرصت در اختيار آمريكا قرار گرفت كـه از يـك سـو بـه                 .  اسراييل ديگر وجود ندارد
استحكام موقعيت خود در جهان عرب با هزينه كمتر بپردازد و از سـوي ديگـر امكانـات خـود را                     

هـاي كلـي آمريكـا هرچـه بيـشتر            ها و كشورهاي عرب مخالف سياست      متوجه آن سازد كه گروه
هاي موجود براي چالش همه جانبـه آمريكـا و متحـدينش در منطقـه                  تضعيف شوند و از فرصت   

 . نتواند بهره ببرند
براي تحقـق   .  تا پايان قرن بيستم دغدغه اصلي آمريكا در منطقه ثبات و دفاع از آن بوده است        

هـاي سياسـي، تمامـي        كاسـتي   تمـامي .  اي را قابل قبول يافتنـد  اين خواسته آمريكاييان هر هزينه
ـ اجتماعي در منطقه از نظـر آمريكـا         هاي فرهنگي ماندگي عقب هاي اقتصادي و تمامي  ناكارآمدي

گيرنـدگان در     قابل قبول و توجيه بود؛ چرا كه ايجاد و تـداوم ثبـات الـزام اساسـي بـراي تـصميم             
در عصر نگاه ژئوپليتيك، آمادگي خاورميانه عربي براي بروز بحران، اين اتفاق نظـر را   .  واشنگتن بود

ها در رابطه با منطقـه بـه وجـود آورد كـه            بخش سياست در بين شبكه رسمي و غيررسمي حيات
اثــر   تــرين سياســت بــراي رويــارويي و كــم        تــرين و قابــل مــديريت     تــرين، منطقــي   هزينــه  كــم

در اين منطقه، چـه در عـصر       13 .حفظ ثبات است»  هاي راهبردي در منحني بحران چالش«كردن
وسيله آمريكا و چه امروزه كه آمريكا داراي درك ارزشي نسبت به اين           حاكميت نگاه ژئوپليتيك به

قلمرو است، منازعه اصلي در صحنه داخلي بين نيروهاي طرفدار حفظ وضـع موجـود و نيروهـاي       
به اين دليل اصلي است كه بايستي صـحبت از منحـني بحـران و                .  مخالف اين واقعيت بوده است  

ساز شرايط بحراني ايـن منطقـه نـشده،       الملل و چگونگي آن سبب ماهيت نظام بين.  تداوم آن كرد
به جهت هميـن نيـاز      .  وجود آورده بهره برده است     هايي كه اين بحران مزمن به بلكه تنها از فرصت

اند، بدون    هايي كه حفظ وضع موجود را دنبال كرده      به ثبات بوده است كه آمريكا از حاكميت رژيم
 . هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي دفاع نمود توجه به عملكرد آنها در حيطه
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كه همين نظاميان از نيمـه    آمريكا نظاميان در قدرت را در عصر ناصر به سخره گرفت، در حالي
تـرين توجهـي      اند بدون آنكه كوچك ها را از آمريكا دريافت كرده بيشترين حمايت 1970 دوم دهه 

كه يك سوم جمعيت    «در كشوري   .  هاي مختلف بشود    شدت نامطلوب آنان در حيطه به كارنامه به
ميليارد دالر كمك دراختيار حكومت تحـت كنـترل نظاميـان در        2/2 سواد است آمريكا ساالنه  بي

 14 ».مصر قرار داده است
پذير نيست و بدون همراهي       با توجه به اين نكته حياتي كه بدون مصر جنگ با اسراييل امكان   

شـوند،    بهره مي   اين كشور بي  ها و كشورهاي مخالف اسراييل از به چالش كشيدن نظامي مصر گروه
در .  شود  اي آمريكا برخوردار مي    شويم كه چرا مصر از اهميت كليدي در سياست منطقه متوجه مي

راستاي تداوم ثبات در منطقه پرواضح است كـه محوريـت مـصر در سياسـت آمريكـا در كليـت                    
كاهش يافتن احتمال جنگ در منطقه اين فرصت را در اختيـار آمريكـا       .  تر گردد خاورميانه پررنگ

گرايانـه متحـدان      هاي اقتـدار    سادگي براي تداوم سياست   المللي را به قرار داد كه فضاي مساعد بين
دغدغه آمريكا در خصوص تـداوم ثبـات كـه بـه كـاهش فـشار                .  دهي كند   خود در منطقه سامان   

ناپذيري را بـراي      المللي بر كشورهاي اقتدارگراي منطقه منجر شد، قدرت مانور فراوان و چالش بين
پديـده  .  تر سـركوب كننـد      هاي داخلي را با شدت هرچه فراوان    ها فراهم آورد تا مخالفت اين كشور

هاي اقتدارگراي    سويي نياز آمريكا به ثبات در منطقه و الزامات رژيم     كه از هم»  دولت امنيت ملي«
هاي خاورميانه عربي بايـد قلمـداد         ترين ويژگي   حاكم براي حفظ قدرت به وجود آمد، يكي از مهم   

سو براي اسـتقرار و     از يك: زمان شكل گرفت براي حيات يافتن دولت امنيت ملي دو روند هم. شود
هـاي اجتمـاعي رسـوخ        فعاليت  مستحكم كردن ساختار سياسي، تشكيالت بوروكراتيك در تمامي

اي   گونـه   هـا بـراي پـا گـرفتن جامعـه مـدني بـه               ها و فرصـت     تالش  نمود و از سويي ديگر، تمامي  
 . آميز سركوب شدند خشونت

ضرورت حفظ ثبات كه خواست غايي آمريكا بود، بستر مساعد و مطلوب را براي پيدايي دولت      
هـاي اقتـصادي      در صحنه داخلي نيز نيازهاي بـورژوازي وابـسته و گـروه           .  امنيت ملي فراهم آورد   

ـ امنيتي را براي عينيت بخشيدن به دولـت امنيـت ملـي تـسهيل                سنتي اقدام تشكيالت نظامي
ترين كشور خاورميانه عربي؛ يعني مصر،        ترين و مهم    اينكه فرايند دموكراتيزه شدن در مطرح. نمود
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پوشـي نيازهـاي آمريكـا و         تـوان بـه هـم       فرصت تكامل را نيافته است، مي  1952 از زمان كودتاي 
انـد كـه جامعـه مدنـي          نخبگان حاكم منافع خود را در آن يافتـه .  نيروهاي وابسته داخلي ربط داد

آمـد تغييـر      پـي «ايـن ويژگـي     .  متبلور نشود و فراينـد دموكراتـيزه شـدن فرصـت تجلـي نيابـد             
كـه تـشكيالت      15 »گـردد   سيستماتيك در ساختار قدرت اقتصادي و سياسي كشور محسوب مي        

دنبـال اسـتقالل در بـسياري از          بـه .  انـد   ـ امنيتي با تمامي قوا از تحقق آنان جلوگيري كرده  نظامي
داري   ناپذيري اين شـيوه از حكومـت        جوامع عربي، نخبگان حاكم در توجيه اقتدارگرايي از اجتناب   

در طول دوران انتقالي به حكومت پاسخگو صحبت كردند، امـا آنچـه بعـد از بـه قـدرت رسـيدن             
ايم، تمركز شـديدتر قـدرت در سـاختار           هاي نظامي و يا تحت كنترل نظاميان شاهد بوده حكومت

تمركـز قـدرت از ايـن       .  تر بوده است  تر و بوروكراتيك هاي خشن كارگيري شيوه قدرت سياسي و به
از .  ترين و كارآمدترين شكل در كشور مصر به وقـوع پيوسـته اسـت           دست و به اين شيوه به كامل

هاي نفوذ و كنـترل در        زمان سرنگوني حكومت سلطنتي تنها نهادي كه در اين كشور تمامي اهرم    
 . اند جامعه را دراختيار داشته است، در عمل نظاميان بوده

ـالي كـه          دوره انتقالي هميشه به طور معمول همراه با انتشار و عدم تمركز قدرت بوده است، در ح
ايـم و ايـن       هاي مختلف، برعكس شاهد تمركز قدرت بـوده       در گستره خاورميانه عربي، البته به ميزان

ـاعه         «.  تمركز قاعدتا در راستاي اقتدار هرچه بيشتر نظاميان بوده است         ـلي در زمينـه اش موضـوع اص
جانبـه    تر تمركز و استحكام همـه     عبارت صحيح اقتدارگرايي همان قدرت يا به دموكراسي در متن شبه

ـاه           16 ».شود  گر محسوب مي   اقتدار هاي شبه قدرت است كه ويژگي رژيم اينكه در طـول بيـش از پنج
ـاختار قـدرت سياسـي و                  سال حكومت نظاميان در مصر شاهد تمركـز هرچـه بيـشتر قـدرت در س

ـان گـسترده        گسترش فاصله طبقاتي، گسترش فقر، به قهقرا رفتن وسيع  تـر در     تر جامعه مدني، خفق
ـات سياسـت خارجـي              تر فرهنگي بوده  بدنه اجتماع و نازايي عميق ايم، نشان از نزديكي فزاينـده الزام

 . آمريكا در منطقه و ميل به تمركز هرچه بيشتر قدرت در بين رهبران نظامي داشته است
دهـد،    هاي نظامي، اعتبار ويژه به معادالت آمريكا در منطقه مي        آنچه در مصر، در كنار ظرفيت

جايگـاه    17 .مصر در جهان عـرب اسـت كـه ماهيـت كـامال فرهنگـي دارد               »  قدرت نرم «خاطر    به
هـا در گـستره جهـان عـرب، آمريكـا را              ها و همكاري    فرهنگي و نظامي اين كشور در بطن رقابت   
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تـر بـه      تـر و فزاينـده      طور كامل به اين سوي سوق داد كه در رابطه بـا مـصر بـه حـدي وسـيع             به
تنها   آمريكا نه .  هاي ضددموكراتيك و خفقان گسترده حاكمان نظامي بپردازد      انگاري سياست ناديده

هاي منتسب به جامعه مدني در برابر اقـدامات نظاميـان بـه عمـل              تالشي در جهت دفاع از ارزش
سـتيز    هاي جامعه   هاي وسيع تسليحاتي و اطالعاتي به تسهيل سياست    نياورد، بلكه از طريق كمك

ترين   هاي متمادي به داليل مختلف توجيه شد، مهم        نياز به حفظ ثبات كه در دهه. آنان اقدام كرد
آميز  و به صـحنه آمـدن اصـالحات مـورد نيـاز سياسـي،                  ضربه را به يك دوران انتقالي مسالمت    

عبارت ديگر، اصالحات سياسي و دموكراتيزه كردن، در راسـتاي         به.  اقتصادي و اجتماعي وارد آورد
همراهي آمريكا با نظاميان حاكم در مصر هرچند كه هر دو داليـل          18 .اي قرباني شدند ثبات منطقه

شـرايط بنيـادي را بـراي انفجـار اجتمـاعي در              هاي خود داشتند، تمـامي        متفاوتي براي سياست  
لذا سرنگوني رژيم مبارك در خالء شكل نگرفت، بلكه بـر           .  ترين كشور منطقه عربي شكل داد مهم

 . هاي اجتماعي، كمبودهاي اقتصادي و ناكارآمدي سياسي به صحنه آمد بستر كاستي

 دولت ژرف : اقتدار در سايه

هاي اجتماعي در اكثر كـشورهاي جهـان عـرب و        نياز به جلوگيري از راديكاليزه شدن جنبش
در .  هـاي آنهـا حركـت كنـد         سو با خواست    خصوص مصر آمريكا را در اين مسير قرار داد كه هم   به

ويكم شاهد عملياتي شدن تغيير تئوريك در نگاه آمريكـا بـه منطقـه             هاي قرن بيست آغازين سال
برخالف دوران نزاع ايدئولوژيك در سطح جهاني كـه آمريكـا بـر اسـاس                .  خاورميانه عربي هستيم

دنبـال بـرهم خـوردن        ارزيابي ژئوپليتيك از منطقه ثبات به هر قيمت را پيـشه سـاخته بـود، بـه                 
الملل، آمريكا نگاه ارزشي به خاورميانه عربي را مبناي فهم خود          معادالت قدرت در درون نظام بين

نفسه خطربرانگيز    ثباتي في   گيرندگان آمريكايي ديگر بي    از نظر تصميم.  از مناسبات در منطقه نمود
در عصر  .  شود  نيست و حفظ ثبات به هر قيمتي امري عقالني و در چارچوب منافع ملي تصور نمي   

ژئوپليتيك آمريكاييان به جهت آنكه نگران استفاده شوروي از هر فرصتي براي نفوذ در خاورميانـه     
عربي بودند، تمامي سعي خود را بر اين قرار دادند كه وضع موجود حفظ شـود تـا مـسيري بـراي        

 . ورود شوروي به حيطه نفوذ آمريكا پديد نيابد
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المللي، روسيه دغدغه اصلي خـود را در راسـتاي ايفـاي              دنبال تغييرات كليدي در نظام بين  به
نقش بازيگر مطرح در قاره اروپا قرار داده است و خواهان ايجاد جاي پا و يا چالش نفـوذ آمريكـا و          

هـاي نظـامي روسـيه اجـازه چنيـن سياسـتي را               ظرفيت.  جايگزيني اين كشور در منطقه نيست     
تـر از همـه       مهـم .  مشي را ندارد دهد و منابع اقتصادي اين كشور هم قابليت انطباق با اين خط نمي

تريـن    عنـوان نزديـك     از سوي ديگر، چيـن بـه      .  اينكه، اراده نخبگان روسيه در اين راستا قرار ندارد  
رقيب اقتصادي آمريكا دغدغه اصلي را متوجه شرق آسيا نمـوده و خاورميانـه عربـي در منظومـه              

در شرايطي كه   .  و يا رواني برخودار نيست      گذاري نظامي فكري رهبران چين از اولويت براي سرمايه
كننـد، روشـن      روسيه و چين خاورميانه عربي را اولويت خود در سياست خارجي محـسوب نمـي          

دركنـار  .  ثباتي در منطقـه كنـار بيايـد         شود كه متوجه شويم چرا آمريكا قادر است با پديده بي     مي
امـروزه چهـل    «محوري نبودن اين منطقه در معادالت سياست خارجي چين و روسـيه و اينكـه           

» شـود، متعلـق بـه آمريكاسـت         گـري مـي     سنت از هر دالر كه در روي زمين خرج مقوله نظامي       

واقعيـات برخاسـته از     19 .وقـوع پيوسـته اسـت       سازد كه چرا چنين تغيير تئوريك بـه         مشخص مي 
هاي نظامي اختـصاص   اي كه آمريكا به توسعه توانمندي الملل و حجم سرمايه هاي نظام بين ويژگي

تر در مقايسه بـا گذشـته برخـوردار           سازد كه اين كشور از قدرت مانور فراوان   داده است، آشكار مي
كنـد؛ چراكـه      وسيله آمريكا در صورت وقـوع منطقـي جلـوه مـي            ثباتي به پذيرش بي.  گشته است

آينـد و در صـورتي كـه          برداري براي جايگزيني نفوذ آمريكا بر نمـي   هاي بزرگ درصدد بهره قدرت
سـبب معـادالت      هاي جايگزين بـه     ثباتي دچار سقوط شوند، حكومت هاي متحد بر اثر اين بي رژيم

هاي محدودي بـراي صـدمه زدن         المللي و واقعيات اقتصادي و سياسي داخلي از قابليت   حاكم بين
زماني كه كانـدوليزا رايـس،      .  هاي غيرمتعارف برخوردارند    منافع آمريكا و يا پيش گرفتن سياست به

وزير خارجه وقت آمريكا، در سخنراني خود در قاهره اشاره كرد كـه محوريـت ثبـات در سياسـت          
خارجي آمريكا به ضرر فرايند دموكراتيزه كردن جامعه و فضاي باز سياسي، اشتباه بوده است و يـا      
هنگامي كه باراك اوباما در نطق خود در قاهره  به ضرورت اصالحات در جامعه مصر اشـاره كـرد،           
نهادي كه كمترين توجه را به اين بيانات مقامات ارشد آمريكا در قلمـرو سياسـت خـارجي نمـود           

 .  تشكيالت نظامي و امنيتي بود
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با وجود اينكه در طي نزديك به دو دهه اخير آمريكاييان مدام از ضرورت اشاعه دموكراسي در      
كنند، بايد دانست كه از يك سـو الزامـات داخلـي در آمريكـا چنيـن               خاورميانه عربي صحبت مي

كند و از سويي ديگر آمريكاييان تنها در رابطه با مخالفان خود در منطقه اسـت        بياناتي را طلب مي
هـاي    كننـد و از آن در راه تخريـب و اضـمحالل حكومـت               كه اين اسلحه ارزشي را عملياتي مـي      

طـور    تـر بـه     براي آمريكاييان دموكراتيزه كردن خاورميانه بـزرگ      .  برند  اي بهره مي    متعارض منطقه
 20 .گرايانه يك هدف بلندمدت است واقع

هـاي عربـي بـه صـحنه آمدنـد و خواهـان سـرنگوني                 ها در بسياري از خيابان      زماني كه توده  
بـه جهـت    . المللي به ارزيابي محيط پرداختند هاي بين ها شدند، آمريكاييان فارغ از دغدغه حكومت

ثباتي به جهت عدم وجود يك قدرت بزرگ جهاني كه درصـدد پـر       عدم ترس آمريكا از پيدايي بي
هاي برخاسـته از     كردن خالء برآيد، آمريكاييان با توجه به معادالت داخلي كشورهاي درگير بحران

در رابطه با جنبش اجتماعي شكل گرفته در مصر       .  اند هاي اجتماعي به محاسبه اقدام كرده جنبش
در وهله اول آمريكاييان جنبش اجتماعـي    .  رفتار آمريكا بايد كامال حساب شده در نظر گرفته شود

در مصر را كه خواهان بركناري حسني مبارك بود به چالش نگرفتند و حمايت از حكومت مستقر        
برعكس، دولت آمريكا از رژيم حاكم خواست كه به تفـويض قـدرت    . را سياست خود اعالن نكردند

رتبه در وزارت خارجـه و       هاي آمريكا و بيانات مسئولين عالي بررسي اجمالي عملكرد رسانه. بپردازد
دفاع و از سوي ديگر كاخ سفيد بازگوكننده اين واقعيت است كـه دولـت آمريكـا خـروج حـسني          

توجه شود كه اين    .  سويي با تقاضاي اصلي جنبش اجتماعي خواهان شد   مبارك از صحنه را در هم
هاي متعارض، بلكـه بـه جهـت مهـار ايـن             سويي نه به جهت ارزيابي مثبت آمريكاييان از گروه هم

واكنش سريع آمريكا به تظاهرات و تقاضاي خروج حسني مبارك از صـحنه در    . جنبش بوده است
اين راستا شكل گرفت كه از راديكاليزه شدن جنبـش جلوگـيري شـود و از سـويي ديگـر بـستر                  

هاي داراي    هايي از تظاهركنندگان از بدنه جنبش و افتراق بين گروه        مناسب براي دور شدن بخش
 . ها فراهم آيد هاي مخالف با اين ارزش هاي غربي با گروه نگاه مثبت به ارزش

سويي آمريكا با تظاهركنندگان براي خروج مبارك از صحنه قـدرت خـالء سياسـي را بـه                 هم
اين اشاره در صفحات قبلي شد كه يكـي       . بود وجود آورد كه تنها يك نهاد قادر به پر كردن آن مي
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اين تشكيالت انحـصار   .  است هاي اصلي در خاورميانه عربي، ملي نبودن تشكيالت نظامي  از معضل
استفاده از قوه قهريه را در اختيار دارد، اما ماهيت اجتماعي ندارد؛ يعني اينكه تحت كنترل جامعـه  

اينكه اين تشكيالت فاقد وابستگي اجتماعي اسـت، بـه ضـرورت آن را متـاثر از نيازهـاي                   .  نيست
پذير در برابر درخواسـت       شدت آسيب   و به   افزار نظامي ترين منبع تهيه سخت عنوان بزرگ آمريكا به

نظاميان با چراغ سبز آمريكا به سـرعت حمايـت خـود را از مبـارك منتفـي                   .  دهد  آمريكا قرار مي
دهنـده جنبـش در يـك         هاي تـشكيل    گروه.  كردند و او را از صحنه سياسي كشور خارج ساختند     

دنبال دخالـت ارتـش و تحقـق ايـن خواسـت،              به.  هدف مشترك بودند و آن هم سقوط رژيم بود     
هاي برخوردار از منـافع اقتـصادي، متـاثر از        پارچگي جنبش دچار چالش شد و گروه انسجام و يك

، صحنه را ترك    »بدون حسني مبارك  «هاي غربي و خواهان حفظ وضع موجود    فرهنگ و ديدگاه
دهي نمود،    ـ امنيتي كه با حمايت آمريكا سقوط سريع حكومت را سازمان    تشكيالت نظامي.  كردند

جايگاه متمايز خود در جامعه را استحكام بيشتري بخشيد و شرايط مـساعد روانـي و محيطـي را             
هـاي مهـم در رابطـه بـا           اصوال يكي از ويژگـي    .  هاي معطوف به قدرت به وجود آورد       براي فعاليت

هـاي    توانايي آنان در رها ساختن خودشـان از ريـشه     «نظاميان در خاورميانه عربي نكته زير است؛ 
اجتماعي و بدين روي تضمين خودمختاري دولت، زماني كه به يك گـروه هژمونيـك در قـدرت                 

  21 ».گردند تبديل مي
با بيش از پنج دهه حضور نظاميان در قدرت و فضاي بسته سياسي، واضح اسـت كـه شـرايط      
اجتماعي مناسب براي پا گرفتن احزاب و يا تشكيالتي كـه برخـوردار از ماهيـت طبقـاتي باشـند            

كـه اعـضاي آن حـضور خـود را در             وسيله شـوراي نظـامي     به دست گرفتن قدرت به.  فراهم نشود
تـراز و     مراتب نظامي و امنيتي مديون رژيم كهن هستند، بايد به جهت نبود نهادهـاي هـم              سلسله
اين واقعيت دليل عمده عدم دغدغـه آمريكاييـان     .  هاي طبقاتي دانست هاي اجتماعي با ريشه گروه

تريـن    عنـوان يكـي از قـديمي        المـسلمين بـه     اخـوان .  از خروج حسني مبارك از صحنه قدرت بود 
گيري جنبش اجتماعي داشت، اما با توجه بـه    تشكيالت در جامعه مصر نقش بسيار فعال در شكل

ـ امنيتي است و با توجه بـه اينكـه       اينكه انحصار استفاده مشروع از زور در اختيار تشكيالت نظامي
راندن سريع مبارك از راديكاليزه شدن جنبـش جلوگـيري كردنـد و انـسجام آن را               اينان با بيرون
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شـدت    المـسلمين بـه     وسيله روساي اخـوان     هاي واقعي قدرت به     نابود ساختند، امكان كنترل اهرم  
به دنبال كسب باالترين راي در انتخابات پارلماني به جهت محاسبه غيرواقعي از     .  غيرمحتمل است
المسلمين، برخالف اظهارات گذشـته كـسب مقـام رياسـت             وسيله رهبران اخوان ظرفيت دولت به

سـويي بيـن      اين اقدام چارچوب رواني الزم براي از بين بـردن هـم    .  جمهوري در برنامه قرار گرفت
هاي مختلف بر روي طيف سياسي را به وجود آورد و ايـن خـود فرصـت الزم را در اختيـار                       گروه

بـا  .  هاي مداوم در قلمرو سياسـي بپردازنـد       امنيتي قرارداد كه به توجيه دخالتـ  تشكيالت نظامي
امنيـتي بايـد بـه       ــ   المسلمين تشكيالت نظامي    وسيله اخوان  وجود كنترل قواي مقننه و مجريه به

پارلمـان و رياسـت جمهـوري       .  دار اصلي قدرت بايد محـسوب شـود      هاي گذشته سكان مانند دهه
تـر و قابـل       عبـارت صـحيح     دولت در سايه و بـه     .  اند  گاه در مصر مركز ثقل واقعي قدرت نبوده   هيچ
جمهـور    گـاه رييـس     هميشه تشكيالت نظـامي و امنيـتي بـوده و تكيـه             22 »دولت ژرف «تر   درك

المسلمين در قواي مقننه و مجريه به ضرورت واقعيـات داخلـي،     حضور اخوان.  محسوب شده است
 . اي، تهديدي براي منافع آمريكا ايجاد نخواهد كرد نيازهاي اقتصادي و معادالت منطقه

هاي آينده محققا شرايط بحراني     ترين منابع درآمد مصر؛ يعني توريسم براي سال يكي از كليدي
اين بدان معناست كه كشور براي تامين نيازهاي مالي خود مجبور خواهد بـود    . را تجربه خواهد كرد

محققـا ايـن دو     .  به دو منبع سنتي كمك اقتصادي يعني آمريكا و عربستان تكيه خود را ادامه دهد       
اي سابق را از رهبران سياسـي مـصر       هاي منطقه هاي مالي خود تداوم سياست كشور در قبال كمك

جدا از اينكه چه كسي جايگاه رياست جمهوري را در اختيار داشـته باشـد، روشـن            .  خواهند داشت
زني را در برابر آمريكا و متحد اصلي او در بين اعراب يعني عربستان         است كه او كمترين قدرت چانه

ـ امنيتي براي ادامه دسترسي به تـسليحات مـورد نيـاز و منابـع               تشكيالت نظامي.  را خواهد داشت
ترجمه عملياتي اين وابـستگي همانـا    .  افزاري گريزي جز تداوم وابستگي به آمريكا نخواهد داشت نرم

مـصر    رهبران نظامي   .  عدم ورود مصر به جنگ با متحد غيرعرب آمريكا در مرزهاي خود خواهد بود    
براي حفظ جايگاه خود بيش از آن به آمريكا وابسته هستند كه ضرورتي براي درگير شدن در يـك       

همكاري گسترده آمريكا و عربستان در راستاي سـقوط     .  در منطقه را خواهان باشند رويارويي نظامي
ثبـاتي عميـق در ايـن كـشور، بـه ايـن               حكومت سوريه و توفيق اين دو كشور در دامن زدن به بي       
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عنـوان متحـد عـرب        بيني وجود ندارد كه به      معناست كه اين امكان براي سوريه تا آينده قابل پيش  
 . مصر در جنگي عليه متحد غيرعرب آمريكا در مرزهاي مصر ورود كند

نگاهي به جايگاه نظاميان در مصر، موقعيـت بحرانـي سـاختار قـدرت در سـوريه، معـضالت                    
ور شـده در قـاهره بـراي آمريكاييـان            پايان اقتصادي در مصر و تضعيف جنبش اجتماعي شعله   بي

المسلمين هم دچار چالـش   قدرت رسيدن اخوان محرز ساخته است كه منافع اين كشور حتي با به
هـاي قـدرت مجريـه و مقننـه را در             المسلمين كه اهـرم     واضح است كه اخوان .  جدي نخواهد شد

ايـن  .  ها و مواضعي را بيان كند كه كامال متعارض با رژيم سابق در مصر باشد         اختيار دارد، سياست
امر با توجه به  نيازهاي داخلي و الزامات انتخاباتي كامال قابل فهم است، وليكن در صحنه عملياتي       

اي و در رابطه با چالش مستقيم منافع آمريكا، حكومت مصر فاقد ابزارهـا و منابـع       در قلمرو منطقه
ـ امنيتي است تا بتواند در ايـن قلمـرو            بهره از كنترل تشكيالت نظامي   ضروري و از سوي ديگر بي

 . موفق باشد

 گيري نتيجه

سهولت سقوط رژيمي كه بيش از سه دهه سـكان قـدرت در مـصر را بـر عهـده داشـت، دو                    
واقعيت را به صحنه آورد؛ از يك سو بايد نگـاه را متوجـه درك متفـاوت آمريكـا از جهـان عـرب                    

هـاي طرفـدار غـرب را         اين بدان معناست كه آمريكا حفظ ثبات از طريق حمايت از رژيـم .  دانست
از سويي ديگر تنيدگي كشورهاي مطرح عـرب از جملـه مـصر در               .  كند  نفسه مثبت تلقي نمي  في

سبب غير مولد بودن نظام حاكم اقتصادي كمتريـن         داري جهاني و وابستگي شديد به نظام سرمايه
. وجـود آورده اسـت      قدرت مانور براي چالش آمريكا و منافع اين كشور را براي رهبران سياسي بـه      

تغيير تئوريك در جوهره سياست خارجي آمريكا در رابطه با خاورميانـه عربـي را بايـد برآمـده از                  
المللي و از سويي ديگر كاهش قـدرت       تحوالت عميق در چگونگي توزيع قدرت در سطح نظام بين

خارج شـدن ايـن منطقـه از       .  مانور كشورهاي منطقه در برابر فشارها و نيازهاي آمريكا بايد دانست
اندازهاي سياست خارجي روسيه و تاكيـد         مراتب مناطق حياتي جهاني در چشم     اولويت در سلسله

عنوان صحنه كليـدي در قلمـرو سياسـت خـارجي ايـن               فزاينده چين بر آسياي جنوب شرقي به    
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فرصت را در اختيار اياالت متحده آمريكا قرارداده است كه نگراني اندكي داشته باشد كه بـازيگران      
برتر صحنه جهاني؛ يعني كشورهاي روسيه و چين، درصدد جايگزيني اين كشور در صورت ايجـاد  

ضرورت اين ارزيابي، آمريكا برخالف دوران دوقطبي قـادر اسـت      به. خالء در خاورميانه عربي باشند
هاي خـود در منطقـه باشـد؛ چراكـه بـه ايـن              آمدهاي منفي احتمالي سياست كه كمتر نگران پي

واقعيت وقوف دارد كه بازيگران مطرح جهاني در كمين نيستند تا به منطقـه وارد شـوند و يـا بـه           
تـازي آمريكـا بـه جهـت عـدم            از سـوي ديگـر، بـا آگـاهي بـه يكـه            .  چالش نفوذ آمريكا بپردازند  

منطقه در جهـت رويـارويي، كـشورهاي         گذاري مادي و معنوي بازيگران رقيب جهاني در         سرمايه
هـاي همكـاري را فـراوان ارزيابـي           هاي مخالفت با آمريكا را سنگين و بهـره  خاورميانه عربي هزينه

 . خواهند نمود
كشورهاي دوست آمريكا با تكيه به حمايت ايـن كـشور در داخـل خـشونت بيـشتري عليـه                  
مخالفان خود نشان خواهند داد و رهبران خصم و ناخشنود از آمريكا از ابزارهـاي محـدودتري در                
مقام مقايسه با دوران نزاع ايدئولوژيك در سطح جهاني براي به چالش كشيدن آمريكـا برخـوردار              

اي را بـراي حفـظ        هاي گذشته آمريكا حاضر بود هر هزينـه  اي از تاريخ و دهه در برهه.  خواهند بود
لـذا سياسـت حفـظ      .  يابد  ثباتي را ضرورتا خطرناك نمي      ثبات بپردازد، اما امروزه آمريكا پيدايي بي  

هاي سنگيني را براي مخالفت بـا         آمريكا كه هزينه. وضع موجود كامال ماهيت موقعيتي يافته است
جمال عبدالناصر به جهت هويت پان عرب و ضد استعماري وي بر دوش گرفت و نفوذ خود را در            

جانبـه خـود از رژيـم         هاي عرب در بين كثيري از رهبران عرب بـه جهـت حمايـت همـه               خيابان
انورسادات بدون توجه به جوهره غيردموكراتيك حكومتش از دست داد، خواهان خـروج حـسني              

 . مبارك از قدرت و پذيرش تقاضاي تظاهركنندگان شد
قدرت رسـيدن كانديـداي       ترين رهبر متحد خود در جهان عرب را رها كرد و به      آمريكا نزديك

المسلمين به مقام رياست جمهوري را دقايقي بعد از اعالم پيروزي تبريـك گفـت؛ رهـبري             اخوان
هاي اسالمي براي مديريت جامعه مـصر در تمـامي سـطوح اعتقـاد                غيرنظامي كه به اعتبار ارزش 

بـا توجـه بـه      .  گـيرد   هاي قدرت را در دسـت مـي         دارد، بدون مخالفت آشكار و صريح آمريكا اهرم  
تـوان انتظـار      عملكرد نظاميان در طول جنبش و كارشكني آنان در رابطه با فراينـد انتخابـات مـي     
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تريـن    قطب فرهنگي جهان عرب و مطـرح      .  ثباتي را همچنان تجربه كند      داشت كه مصر دوران بي
ترين متحد آمريكا در منطقـه را دارد، رهـبري را بـر               عرب كه تجربه جنگ با نزديك قدرت نظامي

كند كه كمترين سنخيت ارزشي بـا فرهنـگ          اريكه قدرت و كسوت رياست جمهوري مشاهده مي
مـردان    دولـت .  ترين چالش هويتي را با همسايه غيرعـرب و متحـد آمريكـا دارد              آمريكايي و فزون

آمريكايي برخالف رفتاري كه در برابر جمال عبدالناصر پيشه ساختند، با واقعيت حضور يك رهبـر  
ثبات به هر قيمتي ديگر سرلوحه سياست       .  اند جمهور مصر كنار آمده عنوان رييس به»  غيردوست«

ثبـاتي و رهـبران غيردوسـت را قابـل قبـول              خارجي آمريكا در منطقه نيست و آمريكا شرايط بي      
سطح جهاني   بندي قدرت در    دليل چگونگي چينه  به.  يابد، در شرايطي كه گريزي جز آن نباشد مي

هاي شديد اقتصادي، سياسي و اجتماعي در كشورهاي منطقه اين ارزيابي در بيـن       پذيري و آسيب
هاي مديريت شرايط جديد قابل تحمل اسـت و بـر اسـاس            رهبران آمريكا به وجودآمده كه هزينه

المسلمين به مقام رياست جمهوري بـا        اين منطق بوده است كه به قدرت رسيدن كانديداي اخوان
 . رو نشد العمل مخالف آمريكا روبه عكس
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