
 المللیفصلنامه مطالعات بین
 1401بهار (، 72) 4ه ، شمار18 سال

 8/8/1400 تاریخ دریافت:
  25/2/1401تاریخ پذیرش: 

 ژوهشیپ -نوع مقاله: علمی
 200-179 صفحات:

 
 

 

International Studies Journal (ISJ) 
Vol. 18, No. 4 (72), Spring 2022 

Reseived Date:  2021/10/30 
Accept Date: 2022/5/15 

Article Type: Original Research 
PP: 179-200 

 

و  یانگارو جنگ عراق در پرتو سازه کایمتحده آمر االتیا
 *یفرهنگ یاستراتژ

 

 یخسرو یمحمد علدکتر  -جم تیب نیرامس
 یقیحقیدخت صادقیددکتر  -یرضا جاللدکتر 

  ) 4.0http://creativecommons.org/licenses/by/This is an open access article under the CC BY license/(          چکیده
در  یفرهنگ یو استراتژ یانگارسازه هیدر پرتو نظر کایآمرایاالت متحده  یهنجارساز یاستراتژ

در اسالمی  ییگراافراطو  سمیبر ظهور و گسترش ترور تیرایتأث (2003سال ) جنگ عراق  ورود به
 ایآ که مسئله است نیا یبه دنبال بررس یاساس پژوهش کنون نیبر هم. داشته است ایمنطقه غرب آس

نومحافظه کاران دوران دولت بوش  دگاهید یبر مبنا کایمتحده آمر االتیا یهنجارساز یاستراتژ
نظام  رییو تغ نیشدن صدام حس دهیکش ریعراق و به ز هیجنگ برعل انیدر جر ژهیپدر و پسر به و

 محافظهنو تیمورد حما یبر سازه انگار یمبتن یفرهنگ یدر عراق که هم راستا با استراتژ یاسیس
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 مقدمه
ی برای اثرگذاری ایاالت مقدمه، 21ترین حوادث در ابتدای قرن یکی از مهم 2003جنگ 

با جمع آوری اسناد متعددی حمایت شورای  2003رود. آمریکا در فوریه می متحده آمریکا به شمار
امنیت سازمان ملل برای حمله به عراق به دست آورد. اسنادی که هیچ وقت منطبق با واقعیت شناخته 

ها به شمار رود؛ چرا که جنگ ترینزیاز متما یکی شود این جنگ،باعث می موضوع همیننشد. 
 نیعراق و القاعده و همچن انیموجود م یوندهایدر مورد پ پسر نادرست دولت بوش یادعاها
بالمنازع  یقطبتک یالمللنیب ستمیس کی یامدهایپ ز،یاز هر چ شیعراق، ب یکشتارجمع یهاسالح

آشکار  این کشور یخارج استیرا بر س هایالب میجنگ، نفوذ عظ یغاتیتبل نیماشو  را آشکار کرد
و برای  های فکریدارای پیش زمینه توان اذعان کرد که حمله آمریکا به عراقمی روایناز  نمود.

 یاریبس و شدمحسوب نمیتهدید حده عراق برای ایاالت مت رسیدن به اهداف دیگری بود است؛ زیرا
 اندیید کردهن موضوع را تأای ییگراواقعپژوهشگران ، کارشناسان و ییکایآمر هیبلندپا یهامقاماز 
حکومت صدام  میکه بخواه شتوجود ندا یلیدل چیکه ه انداشاره داشتهبارها به این موضوع  و

 از تهاجم یاقانع کننده گزارشی چیهکنون ه تابه همین دلیل است کشاید . میرا خطرناک بدان نیحس
 کایورود آمر لیدل یانگارسازه یوفق تئوررسد که اما به نظر می .ه استنشدارائه  آمریکا به عراق

از  کیثبات استراتژ یبر جستجو یمبتن یفرهنگ یهنجار استراتژ طرهیبرآمده از سآن هم عراق  به
 2001سپتامبر  ازدهیحمالت  یدولت بوش، در پ دیبود که از د ایانهیگراچندجانبه ییزداتنش یورا

حاضر در دولت  استگزاریتا نخبگان س دینکته موجب گرد نیو خلل شد. هم یدچار ورشکستگ
 یکاربرد زور و قدرت نظام یاز ورا میرژ رییناظر بر تغ کیدموکرات راتییتغ جادیبوش در صدد ا

در کسوت  کایآمر یاز سو کیهژمون انهیگراکجانبهی یاستگزاریس یالمللنیدر چارچوب هنجار ب
 یاستراتژ ایآ شود کهحال این پرسش مطرح می .ندیبرآ ،یجهان سیپل یارتابرقدرت هژمون و به عب

نومحافظه کاران دوران دولت بوش پدر و پسر  دگاهید یبر مبنا کایمتحده آمر االتیا یهنجارساز
در  یاسینظام س رییو تغ نیشدن صدام حس دهیکش ریعراق و به ز هیجنگ برعل انیدر جر ژهیبه و

کاران  محافظهنو تیمورد حما یانگاربر سازه یمبتن یفرهنگ یعراق که هم راستا با استراتژ
از روش  یریگپژوهش حاضر با بهره؟ ریخ ایاست  دهیگرد تیموفق نیبود، قریم ییکایآمر
ورود  لیاست که دل نیا گانسندینو یاصل هیفرض هی. فرضدهدیبه آن پاسخ م یلیتحل -یفیتوص
ثبات  یبر جستجو یمبتن یفرهنگ یهنجار استراتژ طرهیبه جنگ عراق برآمده از س کایآمر

 یبوش، در پ ویبود که از نگاه دولت جرج دبل یانهیگراچندجانبه یزدائتنش یاز ورا کیاستراتژ
 دیطرز تفکر سبب گرد نی. همدیگرد ی، دچار ورشکستگ2001سپتامبر  ازدهمی یستیحمالت ترور
از روزنه  «میرژ رییتغ» استیس یدولت بوش به سمت هنجارساز یتیامن-یاسیتا نخبگان س

 یاز استراتژ یریناپذییروند خود بخش جدا نی. اندیبرآ میبر جنگ مستق یمبتن ییگراجانبهکی
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بر گسترش  یمبتن یفرهنگ یپردازالیکه آبشخور آن همانا خ گرددیمحسوب م یتربزرگ
 رانهیشگینوع جنگ به اصطالح پ نیا .باشدیو زور م طرهیاعمال س یاز ورا یدموکراس

 یبانیپشت ین سنتاکارکارانه  و محافظهتفکر نومحافظه شاهنگانیپ یکه از سو یاانهیگراجانبهکی
دارد. از جمله  ودتا به امروز وج متحدهاالتیا یالمللنیب یگذاراستیهمچنان در عرصه س گردد،یم
در هنگام  زیو ناتو، آن ن کایآمر ینظام یافغانستان از قوا هیاقدامات همانا تخل نیا نیاز متأخرتر یکی

. بوده است دن،یجو با استیحزب دموکرات  به ر یاز سو دهیگرد لیتشک یکار بودن دولت یرو
 یو استراتژ یانگارسازهبا عراق در پرتو  کایآمر جنگ یهدف بررسبا این مقاله  با این اوصاف

جهت فهم  یاسیفرهنگ س گاهیجا حیتشر یکه از ورا یاگونهبهاست.  دهیانجام گرد یفرهنگ
جنگ عراق  لیدال نیتریاصلاز  یکی مثابهبهانگاره  نیانگاران در رابطه با نقش اسازه حیتوض

، هاشیگرا، هاارزشاز نمادها،  یاگستردهمجموعه  یدگیدر هم تناز  ترگسترده یبه مفهوم توانیم
گسترش و به اشتراک  درصدد هیپا تیگروه خاص هو کیکه  ییهاعرفاعتقادات، عادات و 

 یگستره زمان کیخود در  یخیتار اتیمشترک از تجرب یهاترجمانارائه  یاز ورا هاآننهادن 
 انگاری،با گذری بر پیشینه تحقیق و سازهمقاله ابتدا  نیرو ا نیاز ا .دینائل گرد ،دیآیبرمخاص 
قرار خواهد داد. سپس به  یبررسمورد  2000تا انتخابات سال  1پاول نبرگریوا نیداکتر

. در پردازدیسپتامبر، م ازدهمیاز حمالت  شیکاران در دوره پنومحافظه شنهادیپ یهاتیمحدود
 یریگجهیتن کیو با  یفرهنگ یو استراتژ یانگارو جنگ عراق در پرتو سازه کایآمر با تحلیل تینها
 .رسدیم انیبه پا

 

 پیشینه تحقیق ـ 1
در تضاد  زیآن ن کیاتژدر رابطه با فرهنگ استر یانگارسازه دگاهیتمرکز د نیترمهمو  نینخست

 صورتبه افتهیتبلور  یهالآهدیا ،یالمللنیب تیدر قبال بحث امن انهیگرایماد یهالیتحلبا 
منافع  یریگشکلآمدن و  دیاست که موجب پد یسیتأس کیهمچون فرهنگ استراتژ ییهنجارها
هنجارها  یورا که از کیسازه انگاران، ناظر بر فرهنگ استراتژ یهاآرمان. اهداف و گرددیمخاص 

 ،ندینمایم فایا ،یلم تیبر امن یمبتن استیحاصل آمده از س جیرا در نتا ینقش مرکز انددهیگرد انیب
 لگرانیلان و تحپژوهشگر یکه از سو باشندیم یعوامل هانیاچه آنکه سازه انگارن باور دارند که 

 .(Finnemore and Sikkink, 1998) اندشدهانگاشته  دهیناد یستینئورئال یهاشیگرا یدارا
و هم شکل دهنده  ایهم پو گردندیممحسوب  کیآورنده فرهنگ استراتژ دیکه پد ییهنجارها
حاد  راتییتغ ایو  وانفعاالتفعلدر قبال  هاآنتا  گردندیم، چه آنکه موجب باشندیمبه ساختارها 

، باشندیم یالمللنیبجامعه  دهندهشکلکه  یاجتماع یهنجار یو سخت، در عرصه ساختارها
 یاسیواحد س ایبه هنجار در کشور و  لیقدرتمند آنگاه تبد یالمللنیبهنجار  کیگردند.  وپاسخگ

                                                           
1. Weinberger-Powell 
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 یهاگروهدر سطح نخبگان و  1،«مورد مذاکره تیواقع»بر  یکه روند مبتن دیخواهد گرد گرید
از  تیدر حما یالمللنیببسط مناظره، گردد. فشار  لهیوسبه بیترغ یاز ورا رشیمنتج به پذ نفوذیذ
در سطح  «از هنجارها یاگستره»در بستر زمانه نائل به ساختن  یالمللنیب یشنهادیپ یجارهاهن

، دی، خواهد گرداندآوردهبه عمل  تیحما یشنهادیکه از هنجار پ یکشورریو غ یکنشگران کشور
 اندنموده ن،یهنجار نو ریدر مس دنیکشورها دال بر ره پوئ گریراستا اقدام به متقاعد ساختن د نیدر ا
 یبرا .(Berger, 1998) ابدیتحقق  ،یالمللنیبدر سطح جامع  «یهنجار یساز یالمللنیب» ساننیبدتا 

 مثابهبهباشد، تنها  کیفرهنگ استراتژ یتحول در هنجارها جادیا یدر راستا هاتالشسازه انگاران، 
 گفرهن میدر پارادا یهنجار عیسر هیزاو رییتغ ن،یهمچن .2گرددینممحسوب  یتحول روندکی

که از توان مواجه  ییقوکنشگران  کار آمدن یمنتج به رو یالمللنیب طیاگر چنانچه شرا کیاستراتژ
 یکه از سو یمثال به همان صورت عنوانبه ،یمل تیامن یگزار استیسدر  کالیراد یهامیپارادابا 
 ورسپتامبر، تبل ازدهمی یستیوقوع حمالت ترور یارشد حاضر در دولت بوش در پ گذاراناستیس
 گردد.یم ریپذامکانباشند،  افت،ی

 رداختهنپ این موضوعبه  ینوشتار قابل توجه چیگذشته ه هده دو یچنانچه مشاهده شد در ط
متفاوت  عراق مورد جنگنگاشته شده در  ثارآ ریاثر از سا نیتا ا دهیدر واقع آنچه موجب گرداست. 
 است یفرهنگ یتژو استرا یانگارو جنگ عراق در پرتو سازه کایآمرحضور  لیتحل؛ گردد زیو متما

 .مغفول مانده است گرانو تحلیل توسط کارشناسان هک
 

 مفهومی چارچوبمبانی نظری و  -2
 نیناظر بر ا یظرن یبه همراه ارائه مبان یمفهوم یبخش از مقاله، تمرکز بر ارائه چارچوب نیدر ا

 .دیمقاله خواهد گرد
 مفهومی چارچوب -2-1

 یهادگاهید یبر بررس یجنگ عراق مبتن هیدر توج یانگارسازه هیحرکت نظر نینقطه آغاز
راستا، اندرو  نی. در اباشدیمسپتامبر  ازدهمی یستیترورحوادث  یرابطه در پ نینومحافظه کاران در ا

 ژهیوبهنهاده است  هنجار ساز نانیکارآفر یاز سو دهیگرد فایرا بر نقش ا شی، تمرکز خوبرتیفل
را متقاعد سازند  کایچگونه توانستند دولت وقت آمر نکهیو ا باشدیم کارانهنومحافظمربوط به  آنچه
. (Flibbert, 2006) گردند رایسپتامبر را پذ ازدهمیدر رابطه با حمالت  شانیهنجار دگاهیتا د

 یاتینقشه عمل دادندیم لیدولت بوش را تشک یدستپایین یهاردهکه بخش عمده  کارانهنومحافظ
سبب محاسبات  نیواقع و ب کارمحافظه گذاراناستیس رشینمودند که مورد پذ شنهادیرا پ

                                                           
1. Negotiated Reality 
2. Finnemore and Sikkink, “International Norm Dynamics”, 895 
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 نیچن کیبر  یلیب را به عقب راند. یسنت انیگرا چندجانبه یاز سو رفتهیصورت پذ کیتیژئوپل
برآمده بر اثر  داتیسرکوب تهد یدر راستا کایخواهانه آمر ریهمانا اقدام عاجل و خ یدگاهید
 کیوتیبیآنت زیتجو یاز ورا ،یاسالم انهیگرا ینظام یرمنطقیغ یادگرائیو بن ییگراافراط روسیو

 بود. خواهتیتمام یهانظامجهت سرکوب  آمریکایی یدموکراس
که با توجه به حضور گسترده نومحافظه  گرددیممحسوب  سازمشکلاز آن جهت  ینگرش نیچن

و کارمندان  یباالدست یهارده یاز سو تا  ینها ماتیدولت بوش، تصم یدستپایین یهاردهکاران در 
، اتخاذ 4سیرا رایو کاندول 3ینیچ کی، د2، همچون دانلد رامسفلد1بوشجورج دولت  رتبهیعال
 کیدر واقع نقش هر  برت،یاندرو فل افتیبه کار رفته در ره یبندچارچوب ن،یبنابرا؛ دندیگردیم

 ارائه یهااستیسرا معطوف  شیسپرده و صرفا  توجه خو یکنشگران را در محاق فراموش نیاز ا
که ممکن  یکینزد رغم،ی. علداردیمنومحافظه کاران در رابطه با حمله به عراق،  یاز سو دهیگرد

نومحافظه کاران  یهادهیاارشد دولت بوش با  گذاراناستیساز  یبرخ یهادگاهید انیاست م
 هادگاهیددر  یکینزد نیچن کیرا دال بر وجود  یانشانه گونهچیه برت،یاندرو فل افت،ی توانیم
. دهدینمرا ارائه  کارانهنومحافظو دانلد رامسفلد، با  ینیچ کیهمچون د یایاصلکنشگران  انیم

، بودندیمرابطه  نینومحافظه کاران در ا هنجار ساز یهادگاهید رندهیپذ یحت ایموافق و  دیشا هاآن
 کیتیژئوپلمنافع  یدر راستا ییهاقدم شانیکه ا دارندیم دیأیوجود دارند که ت ییقو یهانشانه کنیل

بر خواسته  یمبتن دگاهید ازجمله. اندبرداشته ا،یتحوالت منطقه غرب آس در رابطه با کایآمر
در منطقه  یساز یگسترده دموکراس فیدال بر بسط و توسعه ط کایآمر متحدهاالتیا رخواهانهیخ

و  جادیا نهیدر زم کایآمر کیو تئور کیهژمون طرهیدر چارچوب س زیآن ن ایغرب آس زدهبحران
آنگاه دچار  برت،یفل دگاهید ،یرونیانقطه از جهان. از  نیدر ا کیگسترش و حفظ صلح دموکرات

روشنگرانه و  یهادگاهیدابراز  یکه صرفا  نظر بر آن دارد که نومحافظه کاران از ورا گرددیمخلل 
بر فراهم آوردن پاسخ متناسب از جمله حمله  یمبتن شینظر خو اعمالنائل به  شیخو کیآکادم
رابطه نوع  نیدر ا نهنمو نی. بهترانددهیگردسپتامبر،  ازدهمیبه عراق در پاسخ به حمالت  ینظام

بوده است که در طول  یتهاجم ایو  یدفاع کیتیژئوپلاعمال منطق  نهیدر زم ،ینیچ کینگرش د
 گرفتهیبرمرا در  کایآمر متحدهاالتیا یجمهور استیمعاون وقت ر نیا یهادهیاافکار و  هاسالآن 

درصد  کیداشتن  مفهوم، به «یدرصدکی نیدکتر»، در وهله نخست شامل هادگاهید نیاست. ا
اگر در جهت  یسپتامبر، حت ازدهمی عیدر پرتو وقا یاهسته یهاسالحامکان به کار گرفته شدن 

رقم  یرشیپذ رقابلیغ طیآمدن شرا دیپد توانستیمبوده باشد،  کایعمل آمر یآزاد یسازیخنث

                                                           
1. George Bush 
2. Donald Rumsfeld 
3. Dick Cheney 
4. Condoleezza Rice 
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همچون حمله  «یشینما ریتأث» آمریکاییه کارن نومحافظ یگرائمطلقبنابر منطق  زند. در وهله دوم،
 ندهیدر آ یو حت نیو چ یکره شمال ران،یا یعنی یاغی یبر کشورها توانستهیمو اشغال عراق،  ینظام
و ساخت  دیبه سمت تول شتریرا وادار سازد تا از رفتن هر چه ب هاآنگزارده و  یکشورها باق گریبر د

 یکیدر منطقه استراتژ کایامر متحدهاالتیا یدر برابر هژمون توانندیمکه  1یکشتارجمع یهاسالح
عنصر برآمده از  نیا .(Barton Gellman, 2008) ندینما زیباشند پره رگذاریتأث، فارسجیخلهمچون 

 نیترشاخصاز  یبرخ یاز سو دهیارائه گرد لیدر کنار دال ،ینیچ کیبر منطق د یمبتن دگاهید
 دگاهید رشیبا پذ رابطهنتواند در  ایبتواند و  دیکه شا کیتیژئوپلمنافع  ریدرگ گذاراناستیس

 ریتصو برت،یامر است که اندرو فل نیبر ا یدینومحافظه کاران به کار گرفته شود، نقطه تائ یهنجار
و متفاوت جهت ارائه هر چه بهتر  نینو یافتیبه ره ازیارائه داشته است. ما ن نهیزم نیدر ا یناکامل
که منتج به تهاجم به  کایآمر کیراتژاست بافرهنگسازه انگارن در رابطه  هاتیو توج حاتیتوض

 .میباشیم د،یعراق گرد
 یانگارسازه: ینظر یمبان -2-2

الملل رادیکالیسم وارد حوزه روابط بین راسیونالیسم وانگاری به واسطه مناظره سو، سازه
به  یانگارورود سازهشد.آنچه به این جریان شدت بخشید، فروپاشی شوروی بود. به همین دلیل 

 سمیمانند رئال یسنت یهاهیکه نظر یدادیجنگ سرد مرتبط است، رو انیاغلب با پا المللنیروابط ب
 :Moeini & Rasekhi, 2009)؛(184: 1389)معینی و راسخی،  آن ناکام ماندند حیدر توض سمیبرالیو ل

 نکهیاد به اداد، همچون اعتق وندیپ هاآن یاز اصول اصل یبه برخ توانیمشکست را  نی. ا(184
 نیر قدرت بنابراب عیو توز کنندیقدرت رقابت م یکه برا تندهس یکنشگران منافع شخص هادولت
لب بر دولت، با تمرکز غا یسنت اتی. نظرکندیرا مشخص م هاآن نیکه موازنه قدرت ب هادولت
بود  یردم عادماقدامات  نیا حالافراد باز نکرده است. به هر  تیمشاهده عامل یرا برا یادیز یفضا
با  ،یانگارسازه. یالمللنیب یهاسازمان ای هادولتکرد، نه اقدامات  نیجنگ سرد را تضم انیکه پا

رش، نگ نی. در ادهدیم حیموضوع را توض نیساخته ماست، ا یاستدالل که جهان اجتماع نیا
روابط  تیکنشگران )غالبا  زورمندان، همچون رهبران و شهروندان با نفوذ( به طور مستمر ماه

 (. بهLauterbach, 2011: 62) دهندیم رییو تعامالت خود شکل و تغ هاکنش قیرا از طر المللنیب
 یعنیغالب،  کیاستراتژ یهنجار فرهنگ رایز ؛دیوارد جنگ عراق گرد کایانگاران، آمرگفته سازه
 زدهمای یستیحمالت ترور یدر پ چندجانبه یبازدارندگ قیاز طر کیتیثبات ژئوپل یتالش برا

 .دیرسیورشکسته به نظر م وشدولت ب یسپتامبر، برا
تا نخبگان حاضر در دولت بوش  دندیگردموجب  ،2001سپتامبر  ازدهمی یستیترور حمالت

 یجهان سیپل یاز سو یالمللنیب یهنجار لیتحم مثابهبهدر عراق را  کیدموکرات میرژ رییتغ
                                                           

1. WMD 
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که در  ییهای. با توجه به کاستنمودندیم زیتجو ،جانبهکی رانهیشگیجنگ پ یاز ورا کیهژمون
عراق  هیعل کایآمر متحدهاالتیاانگارانه از نبرد سازه یمقاله به بررس نیموجود وجود دارد، ا اتیادب
 .پردازدیم

غالب  کیفرهنگ استراتژ میمستق ریتأثتحت سپتامبر،  ازدهمیاز  شیپ تا کایآمر یخارج استیس
و  کیتیژئوپلثبات  دال بر حفظ کارانهمحافظهو  یساختار یبر هنجار یدوران جنگ سرد مبتن

. جستیمبهره  یجهان رشیاز پذ و کم شیبود که ب انهیگرا چندجانبهدر ابعاد  کایمنافع آمر رشیپذ
 فارسجیخلجنگ  ،رونیا. از دیگردیمزور بود، وارد عمل  یریبکارگبه  ازین هرآنگاه ستمیس نیا

به اشغال عراق درآمد  تیبود که کو یادورهدر  نیصدام حس داتیدر قبال تهد یپاسخ قتیدر حق
 تیدر دوران جورج بوش پدر دال بر حما کایآمر نیشیپ استیمنجر به کنار نهاده شدن س تا  یکه نها

. دیگرد ران،یا یکشور انقالب داتیدر مقابل تهد کایمتحد آمر عنوانبه نیاز عراق دوران صدام حس
 زوربهرا  غرب آسیا )خاورمیانه( کیمهم و استراتژ یکنترل منابع نفت نیعراق صدام حس نکهیا کنیل

بود.  رشیپذ رقابلیغ یامر د،ینما دیغرب را تهد یاقتصاد تیو امناست گرفته  شیخو اریدر اخت
(Bob Woodward, 1991: 226.) 

نکته باشد که هدف دولت بوش ناظر  نیا رندهیدربرگ تواندیم یانگارسازهطلبانه جاه افتیره
از  یریشگیجهت پ یشنهادیبودن هنجار پ دی، مففاکتودو  رشیاز پذ برآمدهبر اعالم جنگ به عراق 

 رانسازه انگا نینو دگاهیاز د یناظر بر بخش کیهژمون میکه خود برآمده از پارادا باشدیمجنگ 
در  یواکنش عنوانبه افتیره نی. اباشدیم ،یجهان یحکمران یمرتبط با هژمون تربزرگ یاجتماع

داد تا نشان دهد  کایمجوز را به آمر نیو ا برآوردسر  سپتامبر ازدهمیاز حمالت  یبرابر شوک ناش
 یهاسالحوارد عمل و از گسترش  یجهان سیدر کسوت پل زیآمتیموفق یاگونهبه تواندیمکه 

فراهم  کایامکان را جهت آمر نیا نیهمچن ،یروند نیچن کیممانعت به عمل آورد.  ،یکشتارجمع
آن  غرب آسیادر  یاجتماع یو گسترده خود دال بر مهندس میپروژه عظ شبردیتا دست به پ آوردیم
 هاآن تنساخ نیگزینقطه از جهان و جا نیخودکامه در ا یهامیرژ یکمک به برانداز یدر راستا زین

حساس و مهم  منطقه نیبه منابع نفت و گاز در ا یدسترس نیتضم ه،یمردم پا یهاحکومتبا 
در سطح  یکشتارجمع یهاسالحبا اعمال اهرم کنترل در برابر گسترش  کیتیژئوپل نظرازنقطه

 کیمهم در  یهااز فاکتو یکه همگ دیعمل نما ل،یاسرائ تیامن نیتأمخودکامه منطقه و  یکشورها
دولت  یاشاره رفته از سو شیپ میکاربرد و اعمال پارادا کنی. لگردندیممحسوب  یدگاهید نیچن

جهان،  یکشورها گریبا د ابرقدرت نیو روابط ا کایآمر تیهو یایاح یدر راستا یبوش، تالش
 ییسزابه  تیبه اهداف خود از اهم کایآمر دنیرس یچگونگ یرونیا، از گرددیممحسوب 

 بود. واهدبرخوردار خ
کنار نهادن روند ناظر بر  یبه معنا نینو یاز بروز جنگ یریکه ناظر بر جلوگ نینو یاستراتژ نیا

 گرددیمعرصه محسوب  نیدر ا کیتیژئوپلهدف  نیترمهم عنوانبهتحقق ثبات  یهاراه یجستجو
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 کایو در تضاد با اهداف آمر یاغی یهاحکومتناظر بر مذاکره با  لیکه حداقل شامل رها نمودن بد
 یو منافع اقتصاد یتیامن ،یکیتیژئوپلجهت تحقق اهداف  کای. آمرباشدیم انه،یدر منطقه خاورم

 ینایمنطقه از جهان بر م نیا یرائیبر منطقه و بازپ شیخو یهادگاهید لیتحم یاز ورا شیخو
رابطه  ر، د1هامیرژ رییتغاز  تواندیم ،یروند نیچنتالش خواهد نمود.  ش،یو اهداف خو هادگاهید
 عنوانبه، آغاز گردد تا باشندیمفعال  یکشتارجمع یهاسالحکه در توسعه و ساخت  ییکشورهابا 

؛ (Flibbert, 2006) گردد یتلق کا،یکشورها و کنشگران در تضاد با آمر گریجهت د یدرس عبرت
 کی از یناش زیانگهولو عواقب  دهیواقع گرد تهاجم موردتا  ندیبه انتظار بنش تواندینم کایآمر رایز
 گردد. رایرا پذ یحمالت نیچن
 
 2000تا انتخابات سال  پاول نبرگریوا نیاز داکتر -3

 یهاتیواقعکه آبشخور آن  کایآمر کیفرهنگ استراتژ یعمل آمده از منطق هنجاربرداشت به 
، دو فاکتو یهاتیواقعبه  لیو تبد دهیگرد یسیدچار دگرد یدر گستره زمان تا ی، بودند نهادو ژوره

پاول، در هنگامه جنگ -نبرگریوا نیداکتر یسازادهیپ یچگونگ دهندهنظم که انددهیگرد
سال  کایآمر یمل تیامن یاستراتژ هشتاد دهه هیاست که فرانظر یادآوریبودند. الزم به  فارسجیخل

و شکل دهنده نحوه  افتهیتبلور  کا،یآمر یمل تیامن یگزار استیس ی، به مثابه نقشه راه رسم2002
 تا،راس نیسپتامبر، بوده است. در ا ازدهمیعملکرد دولت بوش دوم )بوش پسر( در قبال حوادث 

 نیگردند مگر آنکه اعزام ا لیگس یبه جنگ دینبا ییکایآمر یروهایبر آن گرفته شد تا ن میتصم
 تیاز حما یدر آن جنگ و برخوردار یروزیمحسوب گردد و پ یاتیح کایجهت منافع آمر روهاین

 انیدر تضاد کامل با به جر یکاراطیاحت نیچن کی. 2در آن محرز باشد آمریکایی یافکار عموم
است تا آن را کامال   دهیموجب گرد نیداکتر نیا شانهیبود. لحن مآل اند رانهیشگیانداختن جنگ پ

 یطلبانه ناظر بر گسترش هژمونو اهداف جاه یلسونیو یحائیمس یهایگرائآرماندر تضاد با 
جنگ  انیدر جر کایمرآ یشنهادیپ کیهژمون میآن را در پارادا توانیمدهد که یقرار م ییکایآمر

 ازدهمیپاول را پس از حوادث -نبرگریوا نیداکتر س،ی، آنگاه که بوش جوان و را3دوم دولت بوش
 نهادند، مشاهده نمود. یسپتامبر، به کنار

 دنیگرد یسپتامبر، موجب خنث ازدهمی عیاز وقا شیتا پ ییگراچندجانبه، 4یبیل سیلوئ دید از
غرب خودکامه در  یهامیرژبا  بندمین گرانهتیحما یهایهمکار تیدال بر تقو کایآمر استیس

                                                           
1. Regime Change 
2. The Mission Enjoyed 
3. George W. Bush 
4. Lewis Libby 
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 کایآمر هیبرعل سمیموجب رشد بذر ترور نتون،یدر دوران دولت کل یهمکار نی. ادیگرد آسیا
در قبال  کایآمر ینظام یدهپاسخ تیموجب تقو ییاز سو یکه در آن بازه زمان ید، اعمالیگرد

 کیپلماتید یهاژستو  کیپلماتیاقدامات د فیموجب تضع گرید یاقدامات و از سو گونهنیا
 دینمایم یریگجهینت گونهنیا تا ینها ،یبی(. لNicolas Lemann, 2011: 263-65) دندیگرد حاصلیب

است تا  دهیقرار دارد موجب گرد کیکه در تقابل با نظام هژمون سانهمانبه  ییگراچندجانبهکه 
از  نشاندست نیاز ا یتفکر نیبنابرا؛ است شیفاقد توان دفاع از خو کایبه نظر برسد آمر گونهنیا

 یفرهنگ یبر استراتژ یمبتن میاز پارادا تیبر حما یمبتن استیدر پس س یتربزرگآن دارد که منطق 
 طیمنطق برآمده از شرا نیجانش تواندیمامر  تیدرنها، قرار دارد که دنظرطلبیتجد کیهژمون

 سرد، گردد.، دوران جنگ 1یستائیا
 یگذاراستیسکه  باشندیمباور  نیکاران، با نظر داشت تجربه جنگ عراق بر انومحافظه

همچون دانلد  ییگراسنتکاران نومحافظه ازجملهدچار تحول گردد.  یستیبایم کیهژمون
بوده است که  کایآمر یبرا یارفتهفرصت از دست  درواقعداشتند که جنگ عراق  دیتأکرامسفلد، 

از  یناش ریخ اتیبر ن یمبتن»خود  2یجهان یحکمران تیجهت تثب آمدهشیپاز فرصت  توانستیم
هرگونه حرکت  برآوردناز سر  شیخو یو از قدرت نظام دیبهره جو «ییکایآمر کینظام هژمون
 .آوردیمممانعت به عمل  ندهیدر آ یدر عرصه جهان ینینو بیمنافع خود و ظهور رق هیعل یاخصمانه

حافظ صلح در جهان  عنوانبه تواندیم کیهژمون ییکایکالنتر آمر کیکاران محافظهنظرنوبنابر 
 انهیگراچندجانبه داشتننگاه یکه راض باشندیمباور  نیکارن بر اپنومحافظه درواقعمطرح گردد. 

 استیبنابر منطق س زی، آن نو جرج بوش پدر 3گانیرونالد ر یهادولتدر دوران  نیصدام حس
 دیمنفجر گرد کایمقابل صورت آمر تا  یعمل نمود که نها یبمب سانبهبعد  یهاسال، در انهیگراواقع

 سخنکوتاه. در افتیعراق نمود  یاز سو تیانفجار در زمان اشغال کو نیاز ا یمات ناشکه اوج صد
حفظ و استفاده از چماق  استیبودن س ستهیضمن مطرح نمودن با کیهژمون یشنهادیپ میپارادا

 یآن برا بیبس غر یرائیبر جنبه گ ب،یو رق یاغی یهادولتجهت برخورد با  رگبز
 !ورزدیم دیتأککاران نومحافظه

 
 سپتامبر ازدهمیاز حمالت  شیپ کاراننومحافظه شنهادیپ یهاتیمحدود ـ 4

از بروز  شیپ ینومحافظه کارانه حت یهااستیسدولت بوش پدر به  گذاراناستیس یمندعالقه
گرا چندجانبه ینمونه عدم اعتماد به نهادها عنوانبهبر همگان آشکار بود.  زیسپتامبر ن ازدهمیحوادث 

                                                           
1. Status Quo 
2. Global Governance 
3. Real Politique 
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 ازرا رد،  1وتویک ستیزطیمححفاظت از  یهاپروتکلخود را آشکار نمود که دولت بوش،  یزمان
را  2ینیزم یهانیمعدم استفاده از  مانیخارج، پ مایپقاره یاهسته یهاموشکعدم توسعه  مانیپ

موضوع  نیاز ا نیبر ا عالوه را اجرا ننمود. 3یاهسته یهاشیآزماو برنامه جامع عدم انجام  یخنث
، 4یجنائ یالمللنیب وانیرا بتوان در د ییکایو شهروندان آمر یممانعت به عمل آورد که پرسنل نظام

 نامهمانیپکار آمدن اقدام به خروج از شش  یدولت در کمتر از شش ماه از رو نیمحاکمه نمود. ا
 (.Stefan Halper and Jonathan Clarke, 2004: 121نمود ) یمهم جهان یالمللنیب

کامال   ییگراچندجانبهبر  یبر هم زدن هرگونه ابتکار عمل مبتن یدر راستا یاقدامات نیچن
بود  یپرنفوذکاران نومحافظه یاز سو دهیگرد هی، ته1992سال  یدفاع یگزار استیسبا  راستاهم

 عدفا ریوز ژهیوبهو  یبیو ل 5تزیهمچون پل ولفو یکه در دولت جرج بوش حضور داشتند، افراد
 بیرق باقدرتمواجه  منظوربهبحث را مطرح نمود که در صورت لزوم و  نیکه علنا  ا ینیوقت چ
الزم جهت استفاده از حمالت  یاز آمادگ یستیبایم دینمایم دیرا تهد کایکه منافع آمر یاحتمال

 یستیترورهمچون حمالت  یزیآودستکه هنوز  یبهره جست. در آن دوره زمان دستانهشیپ
توسط روزنامه  1992 یدفاع یگزار استیس دنیبودند، افشا گرد وستهیسپتامبر به وقوع نپ ازدهمی
که در  دیگرد یالمللنیبو  یدر سطح داخل یاگسترده یمنف یهاواکنش، موجب 6مزیتاورکیوین

دگرباره بر  دیتأکو  یدفاع یگزار استیس نیا ینهائ یرهنمودهانظر در  دیامر موجب تجد تینها
راستا،  نی. در ادیگرد جانبههمهمهار  یو استراتژ یزدائتنش ،ییگرا چندجانبهبر  یمبتن یاساس ولاص

 هاینظرهم  یوجود محدود برخ رغمیسپتامبر، عل ازدهمی عیاز وقا شیاست که تا پ یادآوریالزم به 
در  هاگروه نیاز ا کیهر  یعمل ییدولت بوش، توانا یکاران اصلو نومحافظه استگزارانیدر س
 ,Stefan Halper and Jonathan Clarkeنهاده شد ) یبه کنار شدتبهبه اهداف مشترکشان  دنیرس

2004: 121.) 
دولت بوش که از عملکرد دولت دموکرات  یاصل گزاراناستیکاران و ساز نومحافظه یاریبس

 یفرهنگ یبودند، بر استراتژ یناراض یاغی یهادولتدر رابطه با نوع برخورد با  ژهیوبه 7نتونیکل لیب
 در یدگاهید نیچن کیاز  برآمده یمل تیامن نهیدر زم یگزاراستیو س کایآمر یبر بازساز یمبتن

هنگام  1998که در سال  . از جمله رامسفلددندیورز دیتأک نتون،یدولت کل یهااستیستقابل با 
                                                           

1. Kyoto Protocol 
2. Land Mine Treaty 
3. Comprehensive Test Ban Treaty 
4. International Criminal Court 
5. Paul Wolfowitz 
6. New York Times 
7. Bill Clinton 
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بحث را مطرح نمود که  نیا ،کیبالست یهاموشک نامهمانیپبه  کایورود آمر ونیسیکم استیر
 یلاص دیتهد اریبس یاز پختگ یمندبهرهبا  یتیامن یهاآژانسنوظهور برخالف برآورد  یهاقدرت

 که یزیآمکیتحرسپتامبر، اقدامات  ازدهمی عیاز وقا شی. تا پگردندیممحسوب  کایمنافع آمر هیعل
 استگزارانیو س یان باشند در نزد افکار عمومنومحافظنقطه نظرات  کنندههیتوج توانستندیم

جنگ  وراند یهنجارها یسازدگرگونبه  ازیدال بر ن یینظرهاو ابراز  نداشتند تیمقبول آمریکایی
کشور نبودند.  نیا اسگزارانیس رشیموردپذ کا،یآمر یمل تیامن یاستگزاریسرد در رابطه با س

بود که برخالف گذشته که  تیواقع نیبرآمده از ا ژهیوبه یاستگزاریس نیدر ا دنظریتجدضرورت 
 مانیپهم یهابه کشور یحت بار نیا شدیمنام برده  نیو چ هیروس یعنی کایآمر یسنت یصرفا  از رقبا

، نشأت 1آمریکایی نیکه از پروژه سده نو یاسرگشادهکشور در اروپا اشاره داشت. نامه  نیا
متعهد  ن،یصدام حس میرژ یتا خود را به سرنگون دیگردیمدرخواست  کایو در آن از آمر گرفتیم

: 1400)شفاعت و همکاران،  دیبه عراق گرد ینظام حمله دنیگرد یامر موجب عمل تیدرنها دینما
دولت محدود  نیسرنگون ساختن ا جهت هاتالش کنیل ،(Shafaat and others, 2021: 108)؛(108

 متحدهاالتیا یو ستاد فرمانده نتونیمحدود و محتاطانه در چارچوب اقدامات دولت کل یبه اقدامات
و  استگزارانیبود که تفکر حاکم بر س تیواقع نیبر ا یمبتن زیآن ن لیو دل دندی، گرد2کایآمر

مهار  استیس یعنیجنگ سرد  میارادابرآمده از پ یبر هنجارها یمبتن کایفرماندهان وقت آمر
 بودند و بس. جانبههمه

 افتهیبلور تجنگ سرد  میپارادا یدولت بوش بر مبنا نیدر دوره آغاز کایآمر یفرهنگ یاستراتژ
 دهمازی عیاز وقا شیتا پ دولت بوش دهیشاخص و برگز استگزارانیس یاصل یریگجهتبود و 

 توانیمآن را  یمود اصلبود که ن زیآماطیاحت سمیرئال یبر نوع یسپتامبر در رابطه با عراق غالبا  مبتن
 یهااستیس یادال بر اقدام در راست س،یرا یامور خارجه و ریبوش و وز زیآماطیاحت اناتیدر ب
 ،ینیچ س،یبا را راستاهم(. Condoleeza Rice, 2000: 61سراغ نمود ) ،یزدائتنشبر  یمبتن کیکالس

 .دبو وننتیبر مهار مشابه دوران کل یمبتن یاستگزاریس ریگیمشابه پ یاگونهبه زین
 کارانهنومحافظه میبر پارادا یسپتامبر و هنجار مبتن ازدهمی -1-4

را  شیخو یسپتامبر لحن کالم ازدهمیبروز حوادث  یکارگزاران هنجار نومحافظه کارانه در پ
را که در دوران جنگ سرد  ییهنجارهارابطه اعتبار  نینمودند و در ا یتهاجم شتریهر چه ب
 یهاجنگبه  دنیازیبودند را مورد پرسش قرار دادند و بر لزوم دست  کایآمر یاستراتژ دهندهشکل

 نیحرکت نو نیا شروانیاز پ تز،یولووو پل  3پرل چاردی. ردندیورز دیتأک ،شیازپشیب دستانهشیپ
 ینیبکینزدبا  سمیرئال»: داشتند که دیتأکنکته  نیو بر ا دندیگردیمنومحافظه کارن محسوب 
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 رتفک» تز،یبنابر نظر ولفوو. «است دهیگرد طانیموجب فراهم آمدن فراغت بال ش شیخو یرواقعیغ
 ازدهمی عیپس از وقا ژهیوبه انهیخاورم یکنون تیوضع یسال آت ستیبود تا ب میما قادر خواه نکهیا

است را حفظ  دهیگرد سمیکننده ترور هیو تغذ سمیکالیراد شیبه گاهواره زا لیسپتامبر را که تبد
 .«است یاشتباه کامال فکر  م،ینمائ

 یعراق حت یبعث میو رژ نیپا را فراتر نهاده اعالم داشتند که صدام حس یفروم و پرل، حت دیوید
و منافع  کایآمر هیعل یادیبن دیسپتامبر، تهد ازدهمیو سپس حمالت  تیاز تهاجم و اشغال کو شیپ
به سان  داتیتهد نیبه ا یستیبایم زیآن زمان ن یحت نیبنابرا دندیگردیمکشور محسوب  نیا

 نی(. چنFrum and Perle, 2003: 129-37) شدیم ستهینگر کایمنافع آمر هیعل یاساس داتیتهد
نکته  نیبر ا دیتأکبر  ی، مبن1ثیدر سخنان داگالس ف افتهییتجل یهادگاهیدخود برآمده از  یاظهارات

 شیخو یاتیو عمل یقادر به حفظ توان رزم درازمدتدر  یستیترور یهاسازمانو  سمیدارد که ترور
 هاگروهدر سرکوب  تیجهت موفق یرونیااز  باشندینم تیحاکم یدولت دارا کی یبانیبدون پشت

را سرکوب و  هاسازمان نیا یحام تیحاکم یدارا یهادولت یستیبایم یستیترور یهاسازمانو 
به  هبرنامه نومحافظه کاران در حمل دنیگرد یعمل سازنهیزم که یافراداز  یکیبرداشت.  انیاز م

که در سرمقاله روزنامه  2نبود جز کن ادلمن یکس دیگرد نیعراق تحت حکومت صدام حس
و  نیصدام حس یتوان نظام ینابود یکه به اعتقاد و دیورز دیتأکنکته  نی، بر ا3پست نگتنیواش

 یمتوان رز یو نابود کایآمر یو تهاجم یتوان رزم یبا توسعه و ارتقا راستاهم دیعراق با یآزادساز
 یو نظام یاقتصاد ،یبستر اجتماع درازمدت جانبههمه یهامیتحرپس اعمال  ردیعراق صورت پذ

امر کن  تیدرنها(. Ken Adelman, 2002: A27فراهم خواهد آورد ) یخوببهرابطه را  نیالزم در ا
و جنگ  ییگراجانبهکیبر  ینومحافظه کاران که مبتن یبر بستر فکر شیخو ینهائ هیانیادلمن، در ب

به فکر سرکوب  دیبا زیاز هر چ شیو اعالم داشت که پ دیورز دیتأکبود  رانهیشگیپ کیهژمون
و  باشندیم یستیترور یهاسازمان یکننده منابع مال نیکه تأم ییهادولت یعنیدشمنان رده نخست 

به  دیا، بود و در مرحله دوم، بباشندیم یکشتارجمع یهاسالحبه  یابیدستمترصد فرصت جهت 
عامل  عنوانبهخود  نیبود چه آنکه ا کایآمر ینظام شرفتهیپ یآورفنو  یسطح توان رزم یفکر ارتقا
 تیجذاب دیاقدام با نیو در کنار ا دیخواهد گرد هاجنگدر طول  هانهیهزتلفات و  دهندهکاهش

 ینیگزیو جا دی. سوم آنکه حذف تهددیبخش شیدر سطح جهان را افزا کیدموکرات یهاحکومت
 یراض یهستند و کشورها یبر دموکراس یمبتن کیدئولوژیا نظرنقطهکه از  ییکشورهاآن توسط 
همچون  یامنطقهدر  کیتیژئوپل نظرنقطهاز  یتحول اساس موجببه توانیمرا  گردندیممحسوب 
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ب یکه اکثر قر گونههمان کنی. لدی، ارتقا بخشگرددیممحسوب  یدارمسئلهکه منطقه  ایغرب آس
سپتامبر،  ازدهمیبروز حمالت  یاذعان دارند در پ المللنیبعرصه علم روابط  نیمتفکر اتفاقبه
در  ،آمریکایی یبر نومحافظه کار یمبتن یهادگاهیداز  برآمده «یآرمان»اظهارات  نیاز ا کیچیه

 یهایدگیچیپ برزمانصورت تحقق به خود نگرفتند بل در طول  ،یغرب یایدر آس ژهیوبهجهان 
 .دیافزوده گرد شیازپشیب یامنطقه
 کایآمر متحدهاالتیا 2002 یمل تیامن یاستراتژ -2-4

از دوران جنگ سرد و  یناش یدهایکه از تهد یدوره زمان یعنی، 2002در سال  کایآمر
در  یاقمار آن سخن یو کشورها یشورو ریدر قبال اتحاد جماه چندجانبهبر مهار  یمبتن یهااستیس
برآمده از  داتیبود تا از توان الزم جهت برخورد با تهد ینینو یساختار هنجار ازمندینبود، ن انیم

 یکشورها یبرداربهرهمورد  توانستیمکه  ینظام یآورفنو  سمیکالیاز راد یناش یهاتیفعال
 رانهیشگیبر برخورد پ یمبتن ینینو یممانعت ورزد. سخن از ساختار هنجار رند،یقرار گ کایآمر بیرق

 یاستراتژدر چارچوب  دگاهید نیا یبود و از واعظان اصل کایمنافع آمر هیعل نینو داتیو قاطع با تهد
 یاستراتژ نیا یریگشکل نی. نقطه آغازسیرا زاینبود جز کاندول یکس کا،یآمر 2002 یمل نتیام

 یهایخواهآرماننبرد عرصه  روزیپ کایآمر ایپرسش بود که آ نیا دنیهمانا هنگام مطرح گرد
و  ریخ ای تبوده اس خواهتیتمام یهامیرژدر برابر  یو دموکراس یبرابر ،یخواهیآزادبرآمده از 

موضوع  نیبر ا دیتأکمثبت بود الزم به  یشورو ریاتحاد جماه یچون پاسخ با توجه به فروپاش
 یدموکراس برالیبر ل یکه مبتن آمریکاییکه مدل  اندداشتهنشان از آن  هایروزیپ نیکه ا دیگردیم

جهان برخوردار  یرهاکشو یتمامبه افتنی یالزم جهت تسر تیمستقر بر نظام بازار آزاد است از ظرف
در کسوت کشور هژمون خواهد  کایبر عهده آمر زیحفاظت از آن ن تیامر مسئول تیدرنهااست و 

 یخوببه یشورو ریو اتحاد جماه کایآمر متحدهاالتیا انیم یزدائتنشبود. در دوران جنگ سرد، 
 یزدائتنشاز  توانینم انبنابر نظر نومحافظه کار کنینهاده بود ل شیرا به نما شیکارکرد مناسب خو

 سکیو از ر گردندیممحسوب  یاغی یکشورها شانیکه به ظن ا ییکشورهادر قبال رهبران  یمشابه
ندارند، دفاع  ییابا کایجهت ضربه زدن به آمر شیاتباع خو یکردن و خرج کردن از جان و منابع مل

در  یاقدامیخطر انفعال و ب زانیمباالتر باشد به همان  دیدرجه تهد زانیبه هر م یرونیانمود. از 
جهت  دستانهشیپبه اقدامات  ازین نیبنابرا؛ خواهد بود ترژرفو  شتریرو به گسترش، ب دیرابطه با تهد

و محل اقدامات  کامل از نوع نانیاگر هنوز اطم یخواهد بود حت شتریب کایدفاع از منافع آمر
 (.George Bush, 2002: 13-16باشد ) امدهیتام حاصل ن تیبا قاطع یستیترور

شناخته شده  نیدر خارج از چارچوب قوان زیآن ن کایاقدامات آمر کنندههیتوج یآن بازه زمان در
در برابر حمالت  مثلبهمقابله  یاخالق هیکشور و توج نیگسترده ا یهمانا قدرت نظام المللنیبحقوق 
 دیأیت بر یمبن شیکه درخواست خو یهنگام یبود. بوش، حت کا،یسپتامبر در آمر ازدهمی یستیترور

سازمان ملل متحد ارائه داشت با صراحت تام اعالم داشت  تیامن یبه عراق را به شورا یحمله نظام
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مربوطه  یهاقطعنامهاقدامات عمل و  نیدر قبال ا شیخو یادیبن فهیسازمان ملل متحد به وظ ای»که: 
که  یو ما آن کار اشتنخواهد د یتیما اهم یموضوع اصال  برا نیا نکهیا ایرا صادر خواهد نمود و 

، 1رابرت کاگان یهادگاهیدضمن اشاره به  س،یرا گرید یاز سو. «داد میالزم است را صورت خواه
تا هر زمان که  کایآمر متحدهاالتیا»، اعالم داشت که: 2002 یمل تیامن ینومحافظه کار و استراتژ

و توازن  ماندهیباق یجهان صهدر عر یاژهیو اریکشور بس دیرا حفظ نما شیخو یو رزم یدفاع هیبن
 .«حفظ خواهد نمود یقوا را به سود آزاد

 نیاز ا یگرینشانه د دیانگاران که منجر به حمله به عراق گردسازه دیدولت بوش از د رفتار
 تیکه هدا کیفرهنگ استراتژ یهنجارها یرائیبازپ یبود که چگونه از جنگ برا تیواقع
 می. رامسفلد و تشودیمبهره گرفته  ،دندیبخشیمرا شکل  کایآمر یمل تیناظر بر امن یهااستیس

انگشت  ،یمرکز تجارت جهان یدوقلو یهابرجفاصله چند ساعت پس از حمله به  به یهمراه و
و عراق نشانه رفتند و اعالم  نیصدام حس یسوبه، بل الدنبناسامه  یسوبه تنهانهرا  شیاتهام خو

 انیسپتامبر و در جر ازدهمیروز بعد از حمالت  کیدو رفت. رامسفلد،  نیبه سراغ ا دیداشتند که با
جهت حمله  یحمالت فرصت مغتنم نیا ایآ»ابراز نظر داشت:  گونهنیادولت بوش،  یجنگ تنشس

در پانزدهم سپتامبر، بر حمله  یگرینشست د انیدر جر زین تز،یولفوو. «گردندینمبه عراق محسوب 
 دیتأکخود  یکه و تیواقع نیا رغمیعل نیا دیورز دیتأکهم به افغانستان و هم به عراق  زمانهم
 هی. در ژوئستین شیده تا پانزده درصد، ب زانیسپتامبر به م ازدهمیکه نقش عراق در حمالت  شتدا

در خانه  ایتانینشست دولت بر انیدر جر ایتانیبر تیسازمان امن سیالو، رئ رید چاردی، سر ر2002
 اماقد قیاز طر نیصدام حس یبوش، خواستار برکنار»اذعان داشت که:  ت،یستر نگیداون 10شماره 
 کوتاه(. به Mark Danner, 2006: 7) «است ،یکشتارجمع یهاسالحو  سمیترور هیو با توج ینظام
 ییراستاهم دیکاخ سف یاصل استگزارنیجنگ در افغانستان، س انیدر کمتر از هشت ماه از پا سخن

ابراز  آشکار یاگونهبهبر جنگ با عراق را  دیتأکنومحافظه کاران و  دگاهیخود را با د یکالمهمو 
رابطه  نین در ااکارنومحافظه دگاهیبا د راستاهم دیامر دولت بوش و کاخ سف تیدرنهاداشتند. 

بعث عراق با خود  میو رژ نیرا با آغاز جنگ با صدام حس هاییکایآمر یتوانستند افکار عموم
 Stefan Halper and Jonathanکه استفان هالپر و جاناتان کالرک ) گونههمانسازند.  راستاهم

Clarke, 2004: 121 را پس  یاسیس یاستادانه گفتمان چنانآننومحافظه کاران  اندنموده(، بدان اشاره
 یسپتامبر، معرف ازدهمیآوردند که عمال  عراق را مرتبط با حمالت  دیسپتامبر، پد ازدهمیاز حمالت 
حجم زرادخانه خود را در  رخود ناظر ب یاصفحه 12.200عراق گزارش  کهآنگاه درواقعنمودند. 

با حذف هشت فراز از گزارش مربوطه  کایهفتم دسامبر به سازمان ملل متحد ارائه داشت، دولت آمر
را  جریاز ن ومیاوران هیته یدر راستا رفتهیصورت پذ یهاتالش هیانیب نیا»اظهار داشت که:  گونهنیا

                                                           
1. Robert Kagan 
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 دنی)حداقل تا زمان برافروخته گرد امت تیآنکه، دولت بوش با موفق جهینت. «انگاشته است هیناد
نموده بودند(،  ریکه عراق را تسخ ییکایآمر یروهایحضور ن هیبرعل یداخل یهاشورشآتش 

 تربزرگ یاز استراتژ یبخش عنوانبهرا در رابطه با حمله به عراق  هاییکایآمر تیحما زانیم نیشتریب
 را کسب نموده بود. یهنجار ساز یدر قبال استراتژ

 یشنهادیپ میسقوط پارادا -3-4
کسب  نهیرزمددست آورد  نیتربزرگ کایآمر متحدهاالتیادو فاکتو  یهژمون یریگموضع

امه قطعن ی. در سطح داخلدیگردیممحسوب  ،یشنهادیپ گیهژمون میجهت پارادا یجهان رشیپذ
 تیامن یاستراتژ و دیأیعمال  مجوز استفاده از زور را ت، 2002در اکتبر  کایکنگره آمر یصادره از سو

بزرگ و  ینمودن استراتژ ییاجرا یآن را در راستا ییفراهم آورنده مجوز اجرا زی، ن2002 یمل
در عرصه  کایآمر جانبههمهطلبانه  یبرتر کیبا اعمال هنجار هژمون راستاهمکه  کایآمر نینو
 موردعالقه میپارادا گاهیجا کنندهتیتقوو  تیعراق و اشغال کو داتیدر قبال تهد ژهیوبه یالمللنیب

 یبرا»: داردیمظر نکه کاگان، ابراز  گونههمانعرصه بود را فراهم آورد.  نیکاران در انومحافظه
محسوب  یالمللنیب یرفتارها میجهت تنظ یاهرم مثابهبه یقانون نیچن کیوجود  هاییکایآمر
 هانخوا تابرقدر کیدر کسوت  کایآن است که آمر لیقانون وجود دارد به دل نیو اگر ا گرددیم

انون ق نیا شبردیجهت حفظ و پ شیزور و امکانات خو یراستا از تمام نیوجود آن است و در ا
 تیاکثر دگاهیمطابق با د یو دگاهید ،یرونیا(. از Robert Kagan, 1998: 95) «استفاده خواهد نمود

 المللنیبنظام  تیریتا مد دهندیم حیبزرگ ترج یکشورها گرید نکهیدولت بوش، دال بر ا یاعضا
 ، بود.باشد تا بر عهده کنشگران گوناگون رخواهیخهژمون  کیابرقدرت در کسوت  کیبر عهده 
دولت بوش بود  تیکه مورد حما کیهژمون یشنهادیپ میکه پارادا تیواقع نیتوجه به ا با

گردد،  کیاهداف نزد نیبه تحقق ا یحت ایو  افتهیدستخود  موردنظرنتوانست به اهداف  گاهچیه
کاران، نومحافظه یشنهادیپ می. پاراداباشدیم موردنظرو سقوط هنجار  تیبر عدم موفق یدیأیخود ت

 یبل از سو ن،یو چ هیروس ینه تنها از سو ی. مخالفتدیبا آن گرد یبروز مخالفت همگان جبمو
 تیحما میپارادا نیاز ا انیم نیکه از ا ی. تنها کشوردیو ژاپن ابراز گرد کایآمر یاروپائ مانانیپهم

که  ییکشورهاتهاجم خود به عراق را آغاز نمود تعداد  کایکه آمر یبود. هنگام لینمود اسرائ
کشور بود  50نمودند  تیتهاجم حما نیاز ا ،«1هااراده یمانیپهم»در چارچوب سند  یفن نظرازنقطه

 کایتالش دگرباره آمر کنیداشتند. ل فایا کایآمر یرا در همراه ینقش عمل ایو استرال ایتانیو تنها بر
 دیمخالفت شد اسازمان ملل متحد ب تیامن یشورا یبانیموافق و قطعنامه پشت یرأجهت کسب 

و  کایبا آمر مخالفتکه به  تیامن یدائم شورا ریغ یآلمان، فرانسه، کانادا و اعضا ن،یچ ه،یروس
 شکست خورد. بارفاجعه یاگونهبهبرخاسته بودند،  ایتانیبر

                                                           
1. Coalition of wills 
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 تیامن استیو س کایآمر کیکه قرار بود فرهنگ استراتژ یشنهادیپ کیهژمون میپارادا نیبنابرا
گسترده  یهایثباتیبو بروز  ییگراجانبهکیبر  دیتأک براثر عمال کشور را متحول سازد،  نیا یمل

 یهاگروه یستیترور یهاتیفعالو گسترش  هیدر عراق و سور ژهیوبه انهیمنطقه خاورم یدر کشورها
بحث را  نیاز پژوهشگران ا ی. البته برخدیفروپاش ،یو سلف ینوع وهاب یاسالم ییگراافراطوابسته به 
در  یاحساس شکنندگ یهمچون بروز ناگهان ییفاکتورهاحاصل  یفروپاش نیکه ا سازندیممطرح 

و  رفشگ یاز قدرت یحس برخوردار نکهیسپتامبر و ا ازدهمیحوادث  یدر پ ییکایشهروندان آمر
بر هنجار برآمده  یمبتن یمیبه گذشته تعلق داشته و جهان دگرباره وارد پارادا گریدر هم کوبنده، د

دانلد  نیجانش تس،یرابرت گ زمانهماست.  دهیدوران جنگ سرد گرد یفرهنگ یاز استراتژ
و  دندیبرنز، گرد کوالسین نیجانش ک،یهمچون رابرت زول یو مصلحت طلبان دیرامسفلد، گرد

 تز،یهمچون ولفوو یکارانهنومحافظ نیجانش1،لیه ستوفریکر یبا کره شمال کایکننده آمراکرهمذ
 یروهای، روند خروج ن2باراک اوباما دنتیکار آمدن پرز یبا رو ،تی. در نهادندیو بولتون، گرد ثیف

 شیآزما جهیاذعان داشت که نت گونهنیا توانیم درمجموع. افتی یشتریاز عراق شتاب ب آمریکایی
 دیگرد یهنجار یاعتباریبکه موجب  یتا حد زیکننده بود آن ندیناام اریاشاره رفته بس شیپ یمورد

 (.Baker and Thomas E. Ricks, 2006دوران جنگ سرد را داشت ) یهنجارها ینیجانش یکه ادعا
 

 یریگجهینت
 کایآمر متحدهاالتیا ،یلیتحل -یفیچارچوب توص کیپژوهش حاضر تالش داشت تا بر اساس 

وهش این پژدر  قرار دهد. یرا مورد بررس یفرهنگ یو استراتژ یانگارو جنگ عراق در پرتو سازه
را به  2003صرفا  بررسی تاریخی حمله آمریکا به عراق نبود. هدف این پژوهش این نبود که جنگ 

کند؛ چرا که مقاله و کتب متعددی در این راستا  تجزیه و تحلیل تاریخیصورت جامع و کامل 
های انجام شده تالش کرد تا حمله آمریکا به . اما این پژوهش بر عکس پژوهشنگاشته شده است

مقاله  نیا سندگانیدر واقع نوانگاری و استراتژی فرهنگی مورد بررسی دهد. پرتو سازهرا در  عراق
 یمحصول هنجارها و نهادها کارانمحافظه دیاز د کیفرهنگ استراتژ که انددهیرس یبندجمع نیبه ا

آن دارند که ، نظر بر کارانمحافظه رونیا. از باشدیمهنجارها،  همچون کارگزاران یسازفرهنگ
 کیبرآمده از فرهنگ استراتژ یهدف بود تا هنجارها نیا یبه عراق در راستا کایحمله آمر لیدل

 یکه مبتن ینینو یشنهادیاعمال روند پ یجنگ سرد را از ورا انیدوران جر نطقم یبر مبنا افتهیتبلور 
به قدرت  دنیازیدست  یاز ورا یحت کیدموکرات یخودکامه بر بستر یهامیرژ رییتغ قیبر تشو
از جنگ  یریشگیبر پ یجنگ عراق مبن انیدر جر یشنهادیپ میسازد. پارادا یرا عمل باشدیم ینظام

                                                           
1. Christipher Hill 
2. Barak Obama 
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حاضر در دولت بوش،  یسنت کارانمحافظهه کارانه و ظهنجار نومحاف انکارگزار یکه از سو
مهار  یهایاستراتژنمودن  نیگزیبر جا یامر در تالش خود مبن تیدرنها ،دیگردیم یبانیپشت

 یاز استراتژ یبخش یشنهادیهنجار پ نیشکست خورد. ا کیتیژئوپلو حفظ وضع موجود  چندجانبه
و گسترش  تیحما رانهیشگیجنگ پ میبر پارادا یمبتن یگزار استیسبود که از  یتربزرگ یانقالب

 کامال  اعمال زور را  یاز ورا یحت کایآمر یعنیکشور هژمون  یدر سطح جهان از سو یدموکراس
و  «1هااراده یهایمانیپهم»همچون  یالمللنیب نینو یهایبندگروهراستا،  نی. در انمودیم هیتوج

 نینو یها یاستگزاریس نهیدرزمبخش  تیمشروع یتی، فراهم آورنده سند2002 یمل تیامن یاستراتژ
 کایآمر یمل تیامن یاستگزاریو س آمریکایی کیفرهنگ استراتژ ،یرونیا. از گردندیممحسوب 

در بازه  کنیل دند،ینومحافظه کاران گرد موردنظر یشنهادیپ میبا پارادا راستاهم یدر حد محدود
برآمده از  یهافیط یروند در حال بازگشت به برخ نیکه ا رسدیم نظربه  گونهنیا یکنون یزمان

 یانگارسازه یتئور دی، جنگ عراق، از دسخنکوتاههنجار دوران جنگ سرد، است. در  میپارادا
 کیبر فرهنگ استراتژ یمبتن آمریکایی نینو دگاهیدادن اعتبار د برنشان یمبن شیدر کار خو تنهانه
و در تالش بود تا آن را در سطح  بستهدلبدان  نیچننیارا که  یمیپاراداشکست خورد بل  نینو

 نمود. نیسنگ یاخدشهاعتال بخشد را دچار  یجهان
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