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چکیـده
خروج انگلستان از خلیج فارس در سال  1791که توام با بحران جنگ ویتنام بودایاالت متحده
را واداشت تا از طریق موکالن منطقهای خود دکترین دوستونی خود را به عنوان راهبدرد الدلی در
خلیج فارس تعریف کنه .با وقوع انقالب اسالمی درایران توازن منطقه ای دگرگون شه .نگراندی از
نفوذ کمونیسم و تحوالت بعهی و بویز جنگ ایران و عراق از عوامل حضور گسترد ایدن کودور
در منطقه بودنه .تهاجم رژیم لهام به کویت حضور آمریکا در خلیج فارس را تثبیت کرد.
در دوران زمامهاری بوش پهر و بیل کلینتدون سیاسدت ایداالت متحده ترکیبدی از آرمدانگرایی
(«نظم نوین جهانی» پس از جنگ دوم خلیج فارس) و واقع گرایی («مهار مضاعف» جنگ عدراق و
ایران) بود .ای ن سیاست حاکی از اراد و خواست این کوور بدرای حفدت تعدادل (سدیال) و بدات
(نسبی) منطقه بود که منجر به برقراری نوعی «للح سرد» در منطقه شه .چرخش سیاست خدارجی
اوباما نیز ترکیبی از سنت ویلسونیسم و عملگرایدی و بازسدازی چهدر مشدهوش شده آمریکدا بدا
استفاد از قهرت هوشمنه (ترکیبی از قهرت نرم و سشت) و احیای رهبری آمریکدا بدا اسدتفاد از
ظرفیت نهاد های بین المللی و ائتالف های منطقه ای و جهانی و دوری از یکجانبده گرایدی دوران
بوش پسر بود.
 واژگان کلیدی:
آمریکا ،عراق ،خلیج فارس ،ایران ،کویت ،شوروی

مقدمه
با خروج انگلستان از خلیجفارس در سال  ،1391ژئوپلتیک خلییجفیارس ملیر ربابیت
بلوک غرب و شرق در ساختار نظام دوبطبی برار گرفیت نیسسیون ،رئییم جمهیوری وبیت
آمریسا که مهمترین مسئلۀ سیاست خارجی خود را مدیریت جنگ ویتنام و تین زداییی بیا
چین تعریف کرده بود ،بازکردن جبههای دیگر در خلیجفارس را برای آمریسا پرهزینه ارزیابی
کرد و ترجیح داد نظم زیرسیستم خلیجفارس را نه از شیوه حضور مستقیم آمریسیا بلسیه بیا
پشتیبانی از موکالن منطقهای بلوک غرب بازتولید نماید و خی حضیور بریتانییا را از قرییق
نق

دادن به همپیمانان منطقهای خیود یعنیی اییران و عربسیتان پیر کیرده و میانع نفیو

کمونیسم در خلیج فارس شود این گونه بود که دولت آمریسا در دهیه  1391بیدون حضیور
مستقیم در خلیجفارس ،این منطقه را به عنوان نظام تابع بلوک غیرب سیامان بیشیید و بیا
حمایت سیاسیی و نظیامی از حسومیت پهلیوی در اییران و کنتیرل بیدرت اییران از قرییق
عربستان ،دکترین دوستونی را به عنوان راهبرد اصلی خود در خلیج فارس تعریف نمیود امیا
با وبوع انقالب اسالمی توازن منطقهای دگرگون شد تهدید ناشی از تسری انقیالب اسیالمی
به ملیط پیرامونی ،امسان نفو کمونیسم در پوی های میتالقم منطقیهای ،جنیگ اییران و
عراق و از همه مهمتر الزامات نظام سرمایهداری در حوزه انرژی و فروش تسلیلات از عوامیر
مهمی بودند که باعث شدند حضور نظامی آمریسا در خلیجفارس در دسیتور کیار دولتمیردان
آمریسایی برار گیرد با مداخله نظامی آمریسا در جنیگ اییران و عیراق ،پایگیاههیای نظیامی
آمریسا در خلیجفارس به تدریج توسعه یافت سرنخ امنیتی اعضای شیورای همسیاری خلییج
فارس با ترغیب آمریسا و به خواسیت شییخنشیینهیا در دسیت آمریسیا بیرار گرفیت نظیام
سرمایهداری که از اهمیت حیاتی نفت و گاز خلیجفیارس بیرای تیداوم چیرخ

چیر هیای

صنعتی در غرب آگاه بود ،انقالب اسالمی ایران را تهدیدی فیوری بیرای کشیورهای منطقیه
تعریف کرد تا به حضور خود در منطقه مشروعیت بیشد و رژیم صدام نیز با حمله به خیاک
کویت ،حضور آمریسا در خلیج فارس را تثبیت کرد از آغاز دهه  ،1381دولت آمریسا در سیه
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جنگ ،ایران و عراق ،آمریسا با عراق ( ،)1331آمریسیا بیا عیراق ( )3119و حتیی آمریسیا بیا
افغانستان ( )3111از منط قه راهبردی خلیج فارس به عنوان یک سسو استفاده کیرده اسیت
در این مقاله تالس میکنیم با بررسی مقایسهای سیاسیت خیارجی آمریسیا در چهیار دولیت
بوشپدر ،کلینتون ،بوش پسر و اوباما ،الگویی واحد بیرای میداخالت نظیامی آمریسیا در ایین
منطقه تعریف کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که دولت آمریسا در چه شیرایطی دسیت بیه
مداخله مستقیم نظامی برای تلقق منافع خود میزند؟ فرضیهای که در ایین مقالیه آزمیون
خواهیم کرد عبارت از  6اصر زیر است:
 )1به جز مواردی که منافع حیاتی در معرض خطر برار مییگیرنید ،آمریسیا نیروهیای
نظامی خود را وارد جنگ در خلیج فارس نمیکند؛
 )3هدف از مداخله نظامی تأمین یک حضور ساده نظامی نیست ،بلسه شسست دشیمن
تعریف شده است؛
 )9این مداخله بر اساس اهداف سیاسیِ روشن و از پی

تعریف شده صورت میگیرد؛

 )4تناسب میان هدف نظامی و حجم نیروهایی که برای تلقق آن بسیج مییشیوند بیه
قور مستمر مورد ارزیابی برار میگیرد و در صورت لزوم تغییر میکند؛
 )1نیروهای مسلح آمریسا از حمایت افسار عمومی و کنگره برخوردار هستند؛
 )6اعزام نیروها به خارج از کشور به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته میشود
بوش پدر و اعالن نظم نوین جهانی
گفتمانِ «نظم نوین جهانی» در دوران جنگ سرد توسط بوش پدر مطرح شد و سیپم
ساموئر هانتینگتن آن را تئوریزه کرد مبنای این گفتمان ،برتری و جهانشمول بودن «تمدن
غرب» است اصر کلیِ این گفتمان ،حفاظت و حراست از ارزشها و منافع تمیدن غربیی ،از
قریق برتری ابتصادی ،سیاسی و نظامی آمریسا و متلدان

تعریف شده است پم از پاییان

جنگ سرد ،دکترین آمریسا دیگر حول ملور «مهار» کمونیسم شسر نگرفت ،بلسه مبتنی بیر
گسترش «دموکراسیِ بازار» و ارزشهای بنیادی لیبرالیسم از ببیر سیسورریزم و فردگراییی
تعریف شد این مفاهیم کمابی

با گسترش جهانیِ «الگوی غربی» یسیی دانسیته مییشیود
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مثر زمان منابشه شرق و غرب ،مفهوم نظیم نیوین جهیانی نییز «غیرب» را ییک مجموعیه
«منطقهای» فراابیانوسی و چند ملیتی معرفی میکند که دیگر با «شیرق» تقابیر و ضیدیت
ندارد ،بلسه در برابر تمدنهای «جنوب» صفآرایی کرده است «نظم نیوین جهیانی» ،یعنیی
جهانی تکبطبی که غربگرا و آمریسا ملور است این مفهیوم چیال هیای تیازهای را بیرای
سیاست خارجی آمریسا به وجود آورده است ،زیرا به رغم افول نسیبی ابتصیاد آمریسیا و اوج
گیری بدرتهای هژمونی جدید (چین ،برزیر ،ژاپن و آلمیان) اییارت متلیده بصید داشیت
همچنان نق

خود را به عنوان «داور جهانی» حفظ کند در ایین مییان ،نظرییه (ویلسیون)

درباره «امنیت جمعی» (که بوش پدر منادی آن بود) بایید بیا نظرییه «برخیورد تمیدنهیا»
تلفیق میشد ایارت متلیده پیم از فروپاشیی شیوروی بیرای ارتقیا و توسیعه «ارزشهیای
غربی» ،چارهای جز این نداشت که بیا فشیار و مداخلیهجیویی سیازمانهیای بیینالمللیی را
همچنان تلت سیطره خود نگاه دارد
در روز  11سپتامبر  ،1331در جلسه مشترک مجلم نمایندگان و سنای آمریسیا ،بیوش
پدر نطقی را ایراد کرد و در آن از بلران خلیج فارس سیین گفیت و «نظیم نیوین جهیانی» را
پیشنهاد نمود در این سینرانی ،او نیست اعالم کیرد کیه آنچیه بربیراری ییک نظیم نیوین را
ضروری میسازد «ارزشهای تمدنی» و حفظ بدرت ابتصادی آمریسا است در ادامه ،او اهیداف
کا سفید را در خلیج فارس تبیین کرد که عبارت بودند از :خیروج کامیر و بییبیید و شیر
نیروهای نظامی عراق از کویت ،اعاده حاکمیت دولت بانونی و مشروع کویت ،تضمین امنییت و
ثبات منطقهای و حفاظت از جان و مال شهروندان آمریسایی در خارج از کشور سرانجام ،بیوش
پدر از قرح شدن مسأله «نظم نوین جهانی» پم از دیدارش با گوربیاچف در شیهر هلسیینسی
اشاره نمود و مدعی شد که بربراری «نظم نوین جهانی» پم از خاتمیه جنیگ سیرد عملیی و
ممسن شده است این سه نسته ارتبا نزدیسی بیا جنیگ خلییج فیارس داشیتند ایین جنیگ
ضرورت بربراری یک نظام تازه را در جهان بر مال ساخت ،جهانی که در آن «بانونِ بیویترهیا»
باید جای خود را به «حسومت بیانون» بیر اسیاس «ارزشهیای تمیدنی» بدهید «نظیم نیوین
جهانی» دیدگاهی را از یک جامعه بینالمللی عرضه میکند که میتوانید صیلح و عیدالت را در
جهان بربرار سازد ،مشرو بر این که بادر باشد به موارد نقض بانون پاسییی در خیور بدهید
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این آرمانشهر هنجارگرا به منزله نوعی تالش برای دینزدایی از آرمانهای مسییلایی آمریسیا
است و از پاسخ به این پرس

قفره میرود که چه کسی و براساس چیه معیارهیایی حیق دارد

تصمیم بگیرد که صلح ،حقوق ،عدالت چه معنایی دارند؟ چه کسی ضامن رعایت ایین مفیاهیم
است؟ چه کسی «ارزشهای حاکم» را تعریف ،تفسیر و اجرا میکند؟ به بیان دیگیر ،مییتیوان
گفت که «نظم نوین جهانی» نسیه تازه و فراملّیِ نظریه «امنیت جمعیی» بیود ،یعنیی نظیامی
برای حفظ «وضع موجود» که به ایارت متلده اجازه میداد به ایفیای نقی

خیود بیه عنیوان

«باضی» و «ژاندارم جهانی» ادامه بدهد نطق بیوش پیدر در روز  11سیپتامبر  1331در ییک

بستر تارییی مشیص ایراد شد در دیدار با گورباچف ،بوش پدر گفته بود« :من خوشلالم کیه
ما بتوانیم برای بربراری روابط تازه با یسدیگر همساری کنیم در هلسینسی ،اظهیارات مشیترک
ما به جهانیان نشان میدهد که ما برای مبارزه با تهدیدهای عراق علییه صیلح ییک دل و هیم
صدا هستیم اعتقاد به این امر که باید جلوی تجاوزگری عراق را گرفت ،ما را با یسدیگر متلید
کرده است اگر برار باشد که بدرتهای بزرگتر همسایگان کوچکتیر خیود را ببلعنید ،هرگیز
نظام صلحقلبانهای در جهان حاکم نیواهد شد دیگر هیچ دیستاتوری نمییتوانید از روییارویی
شرق و غرب به نفع خود سوء استفاده کند رابطه تازهای میان ملتها آغیاز شیده اسیت و میا
امروز در یک برهه تارییی منلصر به فرد به سر میبریم بلران خلیج فارس اگر چیه وخییم و
نگرانکننده به نظر میرسد ،ولی این فرصت استثنایی را ایجاد کرده که بتوانیم به سیوی ییک
دوره تارییی از همدلی و همساری گام بر داریم صرف نظر از اهداف چهارگانه که پیشتر بیه آن
اشاره کردم ،ما میتوانیم هدف پنجم یعنی نظم نوین جهانی را مد نظر برار دهیم :عصری تیازه
آغاز خواهد شد ،عصری برای پیگیریِ عدالت و صلح ،عصری که در آن ملتهیا ،در شیرق و در
غرب ،در شمال و در جنوب ،میتوانند به رفیاه بیشیتر دسیت یابنید و بیا یسیدیگر همزیسیتی
نمایند» 3به این ترتیب ،جنگ خلیج فارس نقطه آغاز یک عصر نوین در روابط بینالملر است

در این زمینه ،بوش پدر تابلوی جهان آینده را این گونه ترسیم مییکنید« :قیی صیدها نسیر،
ملتها راهِ ناپیدای صلح را جستجو کردند ،در حیالی کیه وبیوع هیزاران جنیگ راه پیشیرفت و
تربی انسانها را سد میکرد امروزه ،نظام تازهای در حال زاده شدن است تا جهیان بیا آن چیه
پیشتر میشناختیم ،متفاوت باشد ،جهانی که در آن بانون بویترها جای خود را بیه حاکمییت
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بانون میدهد جهانی که در آن ملتها مسئولیتهای مشیترک بیرای تقوییت آزادی و عیدالت
خواهند داشت جهیانی کیه در آن بدرتمنیدان حقیوق ضیعیفان را ملتیرم مییشیمارند ایین
دیدگاهی است که من در هلسینسی به پرزیدنت گورباچف عرضیه کیردم او ،سیایر رهبیران در
اروپا ،خلیج فارس و دیگر نقا جهان میدانند که این نظم را میتوان برای نسرهیای آتیی بیه
ارمغان آورد چالشی که فرا روی ما برار دارد چالشی بزرگ و مهم است این نیسیتین چالشیی
است که در برابر نظم نوین جهانی سر بر آورده است این نیستین آزمونی است که شیجاعت و
جسارت ما را به چال

میکشد اگر ما با عزم و اراده با این نیستین آزمون روبرو نشیویم ،اگیر

ما بر عزم و اراده خود پافشاری نسنیم ،موجیب تشیویق مسیتبدان را در حیال و آینیده فیراهم
خواهیم ساخت آمریسا و جهان باید مدافع این منافع جمعی باشند »

9

گفتمان «هزارهایِ» بوش پدر برای توجیه جنگ خلیج فارس حاوی این نسته بیود کیه
جنگ عراق باید مشروع دانسته شود و با تشسیر یک ائتالف جهیانی علییه بغیداد ،زمینیه را
برای ایجاد «نظم نوین جهانی» هموار سازد این نظام تازه «عادرنه» و «صلحقلب» خواهید
بود ،ولی این نظام باید یک «نگهبان» و یک «داور» داشته باشد تا بتواند اعمال بدرت کنید،
بانون را به مرحله اجرا بگذارد ،مداخالت را سازماندهی کند ،زیرا این ابدامات برای بربیراری
«صلح و امنیت بینالمللی» ضروری هستند بوش پنهان نمیکرد که آمریسا خواهیان ایفیای
نق

ملوری در «نظم نوین جهانی» است و مایر است با اتسا به ثبات و بدرت داخلیِ خود،

رهبری جهانی را نیز به دست بگیرد« :تواناییِ وابعی ما بیرای رفتیار کیردن بیه عنیوان ییک
بدرت بزرگ بستگی به سیاستهای داخلی ما دارد ابتصاد ما ،نیروهای مسلح میا ،وابسیتگی
های ما در زمینه انرژی و همبستگی و انسجام اجتماعی ما ضامن توانایی ما برای کمیک بیه
دوستان و مبارزه با دشمنان ما است از نظر آمریسا ،رهبری یعنی بدرتمند و کارآمد مانیدن
برتری جهانیِ ما و بدرت داخلی ما غیر بابر انسار هستند این دو عنصیر مسمیر یسدیگرنید
برای این که رهبریِ ما پویایی خود را حفظ کند ،ما باید کسیری بودجیه خیود را بیر قیرف
کنیم بار رفتن بهای نفت روند رشید ابتصیادی میا را کنید مییکنید همچنیین ،افیزای
هزینههای دفاعی نیز موجب بارتر رفتن کسری بودجه میشود شرایطی که در خلیج فارس
پدید آمد ،نشان داد که ما از نظر ابتصادی آسیبپیذیر هسیتیم ،حیال آن کیه هرگیز نبایید
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چنین باشد با توجه به وابستگیهای ما در زمینه انیرژی و بیار سینگین بیدهیهیای دولیت
فدرال ،ما هرگز نباید دچار بلران ابتصادی یا نظامی شویم »

4

صبح روز  11ژانویه  ،1331بوش پدر اعضای اصلی دولیت (کواییر ،بیسیر ،چنیی ،پیاول،
اسسوکرافت ،سانونو ،گیتز) را گرد آورد تا برای آغاز حمله تصمیمگییری کنید در بعید از ظهیر
همان روز ،او رهبران جناحهای حزبی کنگره را به کا سفید فرا خواند ،زییرا نماینیدگان ماییر

بودند بدانند که چه زمانی برای آغاز عملیات نظامی انتیاب خواهد شد بوش به آنها گفت« :هر
چه زودتر بهتر»  1در روز  11ژانویه ،بوش پدر «فرمان امنیت ملیی» را امضیاء کیرد و بیه ایین
ترتیب مجوز آغاز عملیات «توفان صلرا» صادر شد  6به شسر سینتی ،تضیمین ثبیات منطقیه،
امنیت اسرائیر و جریان آزاد نفت بیا بهیای معقیول ،اهیداف سیاسیت آمریسیا در خاورمیانیه را
تشسیر میدادند  9تهاجم عراق به کویت دبیقاً این اهداف سهگانه را تهدید کرده بود
جنگ خلیج فارس فرصت اجرای دکترین «نبیرد هیوایی-زمینیی» 8را فیراهم سیاخت
مبنای این دکترین تهاجم هوایی برای نابودسازی  C3Iدشمن 3،پی

از وارد شدن نیروهای

زمینی در عملیات نظامی است به نظر برخی تللیلگران نظامی ،این دکترین به یمن کیاربرد
ابزارها و امسانات السترونیک ،یک «انقالب در زمینه امور نظامی» به شیمار مییرفیت هیدف
نظامی (آزادسازی کویت اشغال شده) تنها بیشی از هدف سیاسیِ اولیه آمریسا بود که بیوش
پدر در نظر داشت حقیقت این است که تصمیم بعدی آمریسا برای نگاه داشتن رژییم صیدام
در بدرت ،ناشی از ضرورت حفظ تعادل نسبی بوا در منطقه ،برابر ایران بود ولی عراق ،حتی
پم از تلمر تلریمها و کنترل بینالمللی ،در عمر ابتدار نظیامی وابعیی خیود را از دسیت
داد عملیات «سپر صلرا» در سه مرحله اجرا شد که عبارت بودند از :اتییا تیدابیر دفیاعی،
تدابیر غیر نظامی برای اعمال فشار به دشیمن و کیاربرد نییروی نظیامی (عملییات تهیاجمی
موسوم به «توفان صلرا)  11بوش پدر پنج روز پم از حمله عراق به کویت خطاب بیه میردم
آمریسا اصول چهارگانه سیاست ایارت متلده در منطقه را بر شمرد:
 )1خروج فوری ،کلی و بیبید و شر نیروهای نظامی عراق از کویت؛
 )3اعاده دولت مشروع کویت؛
 )9امنیت و ثبات عربستان سعودی و خلیج فارس؛
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 )4امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان آمریسایی در خارج از کشور

11

یک هفته بعد ،رئیم جمهوری آمریسا تدابیری را که برای تلقق اهداف فیوق در نظیر
گرفته بود ،اعالم کرد:
 )1اعزام سرباز و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی برای منصرف سیاختن عیراق از
حمله به عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس؛
 )3انزوای دیپلماتیک عراق؛
 )9مجازاتهای ابتصادی به شسر اجرای تلریم و بایسوت صادرات و واردات عراق؛
 )4کاربرد بوای بهریه برای آزادسازی کویت

13

در کنار راهبیرد تهیاجم هیوایی -زمینیی -درییایی ،تیدابیری نییز بیرای پیشیگیری از
تهدیدات تالفیجویانه و احتمال کاربرد سالحهای شییمیایی ،میسروبیی و تروریسیتی عیراق
علیه نیروهای نظامی آمریسا یا کشورهای متلد آمریسیا در نظیر گرفتیه شید  19بیه میوازات
تعریف اهداف جنگ ،دولت بوش پدر تالش کرد تا با مانورهای وسیع رسانهای و دیپلماتیک،
حمایت کنگره و افسار عمومی آمریسا و جهان را به دست بیاورد:
 )1ارائه یک تصویر کفرآمیز و مجرمانه از دشمن؛
 )3مشروعیت ،مقبولیت و ضروری بودن جنگ علیه عراق (از قریق سازمان ملر متلد)؛
 )9تشسیر یک ائتالف برای منزوی نمودن عراق و کسب رضایتِ کمابی

کامرِ جامعه

جهانی ،به انفعال کشاندن اتلاد جماهیر شیوروی ،مشیارکت اروپیاییهیا ،ژاپین و اعیراب در
جنگ و جذب مشارکت مالی متلدان به میزان  19/1میلیارد درر
با استفاده از اهرم سازمان ملر متلد برای مشروعیت بیشییدن بیه مداخلیه نظیامی،
رببای اصلی ایارت متلده ،یعنی اتلاد شوروی ،ژاپن و آلمان ناگزیر شیدند از عملییاتی کیه
آمریسا آن را رهبری میکرد ،حمایت دیپلماتیک و ابتصیادی بیه عمیر بیاورنید دیپلماسییِ
ایارت متلده بر تلقق سه هدف متمرکز شد:
 )1تأیید مشروعیت سیاست آمریسا در مراحر میتلیف توسیط سیازمان ملیر متلید و
شورای امنیت؛
 )3تشسیر یک ائتالف بزرگ از کشورها برای منزوی سیاختن عیراق و تبیدیر نمیودن
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جنگ به یک «ابدام جمعی» علیه کشور مهاجم؛
 )9برار دادن اتلاد جماهیر شوروی در وضعیتی که این کشور خیواهنیاخواه تبیدیر بیه
یک «متلد فعال» یا دستِ کم یک «متلد غیرفعال» شود

14

بوش پدر برای توجیه مداخله نظامی ایارت متلده ،اعالم کیرد« :در مرحلیه نیسیت،
جامعه جهانی نباید تهاجم دشمن را بپذیرد در مرحله دوم ،امنیت جهانی نباید تهدید شیود
و جان بیگناهان به میاقره بیافتد اگر مهاجم تنبیه نشود ،اصر بینالمللیِ احتیرام بیه حیق
حاکمیت کشورها و احترام به مرزهای بینالمللی در سراسر جهان زیر سیؤال خواهید رفیت
این اصر یسی از اصول چهاردهگانهای است که پرزیدنت وودرو ویلسون برای امنییت جمعیی
وضع کرد و باید ملترم شمرده شوند »

11

بوش پدر بصد داشت میان «گسترش سلطه آمریسا» و کاه
(تعادل بودجه ای و افزای

بار «هزینههای دفاعی»

بدرت ربابت ابتصادی) نوعی توازن و آشتی بربرار کند برای این

کار ،آمریساییها بصد داشتند از سازمان ملر متلید و شیورای امنییت بیهگونیهای اسیتفاده
ابزاری کنند که (با به انفعال کشیده شدن مسیسو) همیواره از نیوعی اجمیاع نسیبی در ایین
نهادها بهرهمند شوند به این ترتیب« ،نظم نوین جهانی» میتوانست از ییک سیو متسیی بیه
نهادهای بینالمللی ،اجماع در مورد ارزشهای «جهانشمول» و ابدامات جمعی برای حیر و
فصر منابشات باشد و از سوی دیگر همراهیِ سایر کشورها را با دیپلماسیِ ایارت متلیده (و
تقسیم هزینههای مالی) تضمین نماید با این اوصاف ،حفظ «وضیع موجیود» امسیانپیذیر و
روند «برخورد تمدنها» تا حد امسان خنثی میشد
این جنگ به نظام دوبطبی شرق و غیرب در دوران جنیگ سیرد خاتمیه داد و اییارت
متلده را از بید و بندهای اتلاد شوروی رها کرد  16اتلاد جماهیر شوروی ،اگیر چیه از نظیر
نظامی بدرتمند بود ،ولی دچار تنهایی و انزوا بود ابتصاد شوروی بی

از پی

به کمکهای

غرب وابسته شده بود سیاست کرملین ،مثر سیاست فرانسه و جمهوری فدرال آلمیان ،ایین
بود که راهحلی مسالمتآمیز برای بلران پیدا شود و عملیات نظامی تا حد امسان بیه تعوییق
بیافتد همچنین ،گورباچف امیدوار بود که بلران کویت باعث افزای

چشمگیر بهیای نفیت

گردد  19عربستان سعودی یک میلیارد درر به مسسو اعطا کرد تا روسها دسیت بیه ابیدامی
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نزنند  18تردیدی که مقامات شوروی از خود نشان میدادند تیأثیر چنیدانی بیر اراده آمریسیا
نگذاشت ،ولی موضع بسیار خویشتندارانه مسسو در مورد مداخله نظامی آمریسا نهایتاً یسی از
دریلی بود که ایارت متلده را بر آن داشیت پیم از آزادی بطعییِ کوییت ،دسیت از ادامیه
عملیات برداشته و جنگ را تا رسیدن به بغداد ادامه ندهد دولت بوش سسوی پیروزی نهایی
خود در جنگ سرد را در جنگ دوم خلیج فارس تعریف کرد به زعم دولتمردان آمریسا نظیم
تکبطبی با حمله نظامی آمریسا به عراق صورت میگیرد و این حمله مسیتظهر بیه حماییت
افسار عمومی مردم آمریسا ،جامعه جهانی و حمایت سیازمان ملیر اسیت شسسیت صیدام در
جنگ خلیج فارس از پی

روی کاغذ اثبات شده بود و پیروزی آمریسا در این جنگ ،اعیالن

نظم نوین جهانی با ملوریت آمریسا تعریف گردید
دکترین مهار دوجانبه در دوران بیل کلینتون
ویلیام پری ،وزیر دفاع دولت کلینتون ،در همایشی درباره خاورمیانه گفتیه بیود :از آن
جاییکه شرایط برای کاربرد وسیع نیروی نظامی و دستیابی بیه ییک پییروزی کامیر بیرای
ایارت متلده مهیا نیست ،آمریسا باید از منافع ابتصادی خود دفاع کند ،از اهرم بازدارنیدگی
سود جوید و از دیپلماسی فشار نیز به عنوان یک دیپلماسی پیشیگیرانه و تنبیهیی اسیتفاده

نماید « 13اگر دیپلماسی پیشگیرانه شسست بیورد ،ما وارد مرحلهای خواهیم شد که مین آن
را دیپلماسی فشار می نامم ،یعنی استفاده از تهدید به کاربرد نیروی نظیامی بیه نظیر مین،
وبتی این نیروها در اختیار ما باشند ،دیپلماسیی مییتوانید کارآمیدتر باشید منظیور مین از
دیپلماسیِ فشار همین است در هیچ کجای دنیا ،به اندازه خلیج فارس منافع ایارت متلده
آمریسا مطرح نیستند» 31.در دوران کلینتون ،اییران و عیراق منشیاء تهدییدات علییه منیافع
آمریسا در منطقه بودند ،پم باید این دو کشور ربیب منزوی میشدند راهبرد ایارت آمریسیا
در آن موبع نسبت به ایران و عراق مبتنی بر اعتقاد به موارد زیر بود:
 )1ایران و عراق دو کشور دشمن ایارت متلده هستند؛
 )3از پذیرش موجودیت کشور اسرائیر سرباز میزنند؛
 )9امیرنشینهای نفتی خلیج فارس را تهدید میکنند؛
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 )4دارای موشکهای بالستیک و سالحهای شیمیایی و برنامه هستهای هستند
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این دو کشور نباید کنترل خایر نفتی منطقیه را کیه وجودشیان بیرای ابتصیاد غیرب
حیاتی است ،در دست بگیرند پیامی که ویلیام پِیری بیه رهبیران منطقیه داد ایین بیود کیه
واشنگتن همچنان راهبرد بازدارندگی و فشار را با اسیتفاده از امسانیات و اهیرمهیای نظیامی
ادامه میدهد  33به این ترتیب ،اگر در سال  ،1331ایارتمتلیده خیود را نیاگزیر از کیاربرد
بدرت نظامی برای سرکوب تهاجم عراق به خاک کویت میدید ،در سیال  1334تنهیا کیافی
بود که از تهدید به ابدام نظامی کاری کند تا رژیم صیدام وادار شیود از مواضیع خیود عقیب
نشینی کند  39آمریسا مصمم بود که برای حفظ ثبیات در خلییج فیارس از ابزارهیای نظیامی
عملیاتی خود علیه عراق و ایران استفاده نماید
آیا سیاست «مهار دوجانبه» 34در ببال عراق و ایران این میاقره را در پی نداشیت کیه ایین
دو کشور را به سوی اتلاد با یسدیگر سوق بدهد؟ ویلیام پِری ا عان کیرده بیود کیه ایین ریسیک
وجود دارد و وجود آن بربراری تعادل منطقهای را ی علیرغم ربابت تارییی میان اییران و عیراق ی
دشوار میسازد ولی به نظر پِری ،ایارت متلده کامالً به وجود ایین ریسیک آگیاه بیود ،بیرای آن
ملاسبه و برنامهریزی کرده و مسئولیت آن را ببول کرده بود  31سیاست آمریسا در خلیج فارس بر
مبنای سیاست «تفربه بیانداز و حسومت کن» 36استوار شده بود بیر ایین اسیاس ،آمریسیا تیالش
میکرد تا عراق و ایران را به قور همزمان کنترل کند و مانع از به هم خوردن توازن بوا میان ایین
دو کشور شود در این میان سیاست آمریسا گاهی به نفع عراق و گاهی به نفع ایران تعرییف شیده
بود (از سال  ،1331این سیاست آمریسا بیشتر به نفع ایران بوده اسیت) در صیورتی کیه ایین دو
«کشور یاغی» بصد داشتند با یسدیگر متلد شوند ،اییارت متلیده از کشیورهای عضیو «شیورای
همساری خلیج فارس» که از حمایت سیاسی و تسلیلاتی آمریسا برخوردار بودنید ،بیرای بربیراری
مجدد تعادل در خلیج فارس استفاده میکرد
به جز عراق ،کدام کشور منطقه میتواند نق
کند؟ وبتی این پرس

وزنه متعادلکننده را در برابر ایران ایفیا

مطرح میشود ،این مسأله مطرح میگردد که آیا آمریسا نباید مجدداً

به فسر تقویت عراق باشد؟ ویلیام پِری در این زمینه میگوید« :من فسر نمیکنم ییک کشیور
بتواند به تنهایی نق

وزنه مقابرِ ایران را ایفا کند برای این کار باید از ترکیب چند عامر با
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یسدیگر استفاده نمود اسرائیر یک بدرت نظامی مهیم در منطقیه اسیت شیورای همسیاری
خلیج فارس نیز از چنین موبعیتی برخوردار است امنیت خلیج فارس یک امر جمعی اسیت
و باید با همساری کشورهای منطقه تأمین شود وانگهی ،اییارت متلیده بیا چنیدین کشیور
منطقه ائتالف نظامی منعقد کرده است و این امر بر اهمییت نقی

آمریسیا بیه عنیوان وزنیه

مهمی در برابر ایران میافزاید» 39.از آن جایی که هیچ یک از کشورهای منطقه بادر نبودنید
به تنهایی با ایران مقابله کنند ،ایارت متلده توازن بوا میان نیروهای منطقه را با استفاده از
ایجاد «خطر جنگ» کنترل میکرد در این راستا ،بیرای توجییه حضیور خیود در منطقیه و
ایفای نق

«داورِ» سیاسی و نظامی ،آمریسا به قور آگاهانه سایه جنگ را بر سر کشیورهای

منطقه نگاه میداشت این «داوری» به ایارت متلده اجازه میداد که به شیسر غیرمسیتقیم
نفت خلیج فارس را نیز کنترل کند
سیستم منطقهای و سیاست «مهار دوجانبه» علیه ایران و عراق
سیاست آمریسا در خاورمیانه حول ملور حفاظیت از تعیادل منطقیهای ،علییه اییران و
عراق از یک سو و کشورهای عضو «شورای همسیاری خلییج فیارس» از سیوی دیگیر شیسر
گرفت هدف از اجرای این سیاست حفظ دسترسی به نفت به بهای «معقول» بیود موفقییت
این سیاستِ «داوری» و «مهار دوجانبه» به عواملی چون ،بییقیرف مانیدن اییران در ببیال
روابط میان عراق و آمریسا ،عدم اتلاد تهران و بغداد علیه واشنگتن و شورای همساری خلییج
فارس بستگی داشت میتوان گفت که منطقِ «مهار دوجانبه» میبهم و متنیابض بیود ،زییرا
هدف این سیاست ایجاد شرایط باثبات در منطقه نبیود ،بلسیه هیدف آن اسیتمرار شیرایطی
سیّال و متغیری بود که در آن امسان تغییر موضع و فرصتقلبی برای آمریسا وجیود داشیته
باشد به بیان دیگر ،آمریسا در صدد بود کیه بیه جیای ییک روییاروییِ مسیتقیم و دوقرفیه،
وضعیتِ «منابشه سهقرفه» در منطقه بربرار گردد برای تلقق این هدف ،تعادل بیوا مییان
ایران و عراق ،تقویت کشورهای عضو شورای همساری خلیج فارس ،حمایت ایارت متلیده از
این شورا ،مداخله احتمالی اسرائیر ،مشارکت سازمان ملر متلد و «گروه هفت» برای ایجاد
ائتالف علیه به اصطالح «اخاللگرانِ» ایرانی و عرابی ،منزوی کردن ایین دو کشیور و تفربیه
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افسنی میان آنها از جمله گزینههای اصلی آمریسا بودند آمریسا میخواست با بیرون گذاشتن
این دو کشور از معادرت منطقهای آنها را عامر بیثباتی معرفی کند و ایجادِ ییک «سیسیتم
جمعی» را (با مشارکت «شورای همساری خلیج فارس») تلت رهبری ایارت متلده توجییه
نماید اساسِ سیاست «مهار دوجانبه» این بود که آمریسا برای حفاظت از تعیادل منطقیهای،
نه تمایلی به وابستگی به ایران (مثر دوران شاه سابق) و نه تمیایلی بیه وابسیتگی بیه عیراق
(مانند دوره جنگ اول خلیج فارس) داشته باشد برعسم ،آمریساییها بصد داشتند ،تهران و
بغداد را رو در روی یسدیگر برار دهند و نق

خیود را بیه عنیوان «داور» (سیاسیت «تفربیه

بیانداز و حسومت کن») مستلسم کنند این سیستم امنیتی متسی به حمایت امیرنشینهای
عضو شورای همساری خلیج فارس (به ویژه عربسیتان سیعودی) بیود و اسیاس آن بیر ایجیاد
تفربه میان ایران و عراق و کنار گذاشتن آنهیا از مناسیبات منطقیهای اسیتوار بیود امیا ایین
سیستم امنیتی ناپایدار و نامطمئن به نظر میرسید
اجرای سیاست جدید «مهار»
در دوران رویارویی بلوک شرق و بلوک غرب ،منافع آمریسا در خاورمیانه شیامر مسیأله
نفت و امنیت اسرائیر بود در این میان اتلاد جماهیر شوروی دشیمن اصیلی بیود و آمریسیا
میبایست این نیروی متیاصم را «مهار» میکرد  38امیا تهدیید از جانیب اتلیاد شیوروی در
سالهای  1383تا  1331از میان رفت یعنی زمیانی کیه گوربیاچف راه همسیاری بیا اییارت
متلده را در پی

گرفت (علیرغم میالفتهای بیی هیایی از حیزب کمونیسیت و ارتی

سر ) فروپاشی اتلاد شوروی کامالً سیاست «مهار» را خالی از معنا نمود  33به این ترتییب،
سیاست «مهار» کمونیسم ،جایگاه راهبردی خود را از دست داد ،اما این مفهوم و کیاربرد آن
بار دیگر مورد استفاده برار گرفت و با شرایط و دشمنان تازه تطبیق داده شید آن چیه ماییه
خرسندی آمریسا ،سعودیها و متلدانشان بود ،این بود که پم از جنیگ دوم خلییج فیارس
خطر به هم خوردن تعادل بوا میان ایران و عراق از میان رفت  91تا پیی

از جنیگ کوییت،

کفه این ترازو به نفع بغداد سنگینی میکرد در آن زمان منطق حسم میکرد کیه واشینگتن
زمینه افزای

بدرت و توانایی نظامی ایران را فراهم سازد تا این کشور بتوانید وزنیه مناسیب را
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در برابر عراق ایجاد نمایید ولیی آمریسیاییهیا از ایین راه اسیتفاده نسردنید ،91زییرا خصیومت
دوجانبهای بر روابط ایران و ایارت متلده حسمفرما بیود بیه جیای ایین کیار ،اییارت متلیده
ترجیح داد به نیروی بازدارنده و سپم به نیروی سرکوبکننده خودش متسی باشید و البتیه از
حمایت امیرنشینهای نفتی سود ببرد اگر جنگ سرد همچنان ادامه پیدا کرده بود ،آمریسیایی
ها مجبور میشدند که بار دیگر از عراق حمایت کنند تیا ایین کشیور دوبیاره بیه سیوی اتلیاد
شوروی چرخ

نسند و بتواند نق

وزنه تعادل را در برابر ایران ایفا نماید امیا دشیمن بیزرگ

دیروز تبدیر به «شریک صلح» شده بود در این چشمانداز ،دیگر نیازی نبود که عراق یا اییران
نق

«ژاندارم منطقه» را به عهده بگیرند به این ترتیب ،این دو کشور دیگر اهمیت سیاسی ییا

راهبردی بزرگی برای ایارت متلده نداشتند به همین دلییر ،دولیت بییر کلینتیون توانسیت
سیاست «مهار دوجانبه» را (از موضع بوی در برابر ضعیف) در ببال ایین دو کشیور بیه مرحلیه
اجرا بگذارد در نتیجه ،دوستان دیروز (عراق) و پریروز (ایران) ،تبدیر به دشمنان امروز شدند
اجرای «مهار دوجانبه»
«مهار دوجانبه» بر اساس ساز و کارهای منطقهای و بینالمللی به مرحله اجرا گذاشته شد:
 )1انزوای دیپلماتیک و ابتصادی با حمایت سیازمان ملیر متلید و ییا «گیروه هفیت»
(مشسر اصلی برای ایارت متلده جلب موافقت سایر بدرتها بود)؛
 )3نابودسازیِ زرادخانههای نظامی و برنامه هستهای عراق ،93کنترل و ممنوع سیاختن
انتقال تسلیلات و فناوری ،به ویژه در زمینه موشسی ،شیمیایی و هستهای به عراق ،سوریه و
ایران( 99مشسر اصلی برای ایارت متلده جلب توافق روسیه و چین در این زمینهها بود)؛
 )9ایجاد یک سیستم دفاع جمعی با ملوریت عربستان سعودی و امیرنشینهای خلیج
فارس ،به همراه مصر و اعطای کمکهای نظامی و تسلیلاتی به این کشورها (مشیسر اصیلی
آمریسا ببورندن حضور اسرائیر در ساختار امنیتی خاورمیانه به رهبران عرب بود)؛
 )4نهادینه کردن همساری نظامی واشنگتن با کشورهای عضو «شورای همساری خلییج
فارس» و حفظ توانایی آمریسا برای مداخله نظامی (مشسر اصلی برای ایارت متلیده پاییان
دادن به اختالفات موجود میان امیرنشینهای نفتی بود)؛

 / 11فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،01زمستان  ،0031شماره 4

 )1مشارکت کشورهای عضو «گروه هفیت» و «تقسییم مسیئولیتهیا و هزینیههیا» بیا
شرکای اروپایی و ژاپنی که به اندازه آمریسا در حفظ امنییت منطقیه ینفیع بودنید (مشیسر
اصلی برای آمریسا اجرای این «تقسیم» بود)
سیستم جمعیِ شورای همکاری خلیج فارس و ایاالت متحده
تالش ایارت متلده آمریسا برای ایجاد یک سیستم دفاعی جمعیی و مسیلط در خلییج
فارس در دوره کلینتون مشیصاً با سیستمهای اتئالف دوجانبه ییا چنید جانبیه کیه توسیط
ترومن ،آیزنهاور ،نیسسون ،کارتر یا ریگان تشسیر شدند( ،پیمان بغداد ،پیمان سنتو ،سیاست
«دو ستونی» و حمایت از عراق) تفیاوت داشیت در گذشیته ،هیدف از تشیسیر ایین سیاز و
کارهای دفاعی «مهارِ» اتلاد جماهیر شوروی یا مقابله با رادیسالیسم عربیی و اسیالمی بیود
سیاست آمریسا تشسیر دادن یک سیستم دفاعی با مبنا برار دادن «شورای همسیاری خلییج
فارس» بود از دیدگاه واشنگتن ،تشسیر چنین سیستمی میتواند چندین امتییاز ابتصیادی،
راهبردی و سیاسی داشته باشد:
 )1این امر به ایارت متلده اجازه میداد که بدون تمرکز انبوه نیروهیای نظیامیاش در
منطقه ،نق

ضامنِ خارجی «صلح» را ایفا کند؛

 )3تشسیر این سیستم دفاعی به آمریسا فرصیت مییداد تیا بیر فیروش تسیلیلات بیه
متلدین منطقه ای خود نظارت کند و مانع از آن شود که این کشورها برای تأمین تسلیلات
خود به کشورهای ثالث روی بیاورند در ضمن ،با اتیا این روش ،ایارت متلده مییتواسیت
مانع از تالش احتمالی این کشورها برای کسب خودکفایی نظامی یا دستیابی به سیالحهیای
کشتار جمعی گردد94؛
 )9تشسیر این سیستم دفاعی به آمریسا اجازه میداد مشارکت مالی خود را به حیدابر
برساند ،حال آن که مشارکت مالی شرکای منطقهای به حداکثر میرسید خالصه این که ،بیا
هزینه دیپلماتیک و بودجهای اندک ،این سیستم دفاع جمعیی و مسیلط بیه اییارت متلیده
اجازه میداد که به شسر غیرمستقیم بیر نفیت منطقیه مسیلط شیود ایین سیسیتم جدیید،
متلدین ایارت متلده را وابسته به نق ِ «داور» آمریساییها میکرد ،زیرا در ایین سیسیتم،
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بدرت تصمیمگیری در مورد ارزیابی «تهدییدات» در انلصیار واشینگتن بیابی مییمانید در
حقیقت ،هدف آمریسا این بود که برای تأمین و حفظ منافع خود متسی به کنشگران منطقیه
ای نباشد ،بلسه آنها را با کمترین هزینه تلت «کنترل» بگیرد و متلدینِ وابسته بیه خیود را
در برابر رببای منطقهای آمریسا برار بدهد این سیستم متشسر بود از:
 )1یک ائتالف منطقهای (شورای همساری خلیج فارس) شیامر امیرنشیینهیای نفتیی
خلیج فارس (عربستان سعودی ،کویت ،امارات متلده عربی ،بطر ،بلرین ،عمان)؛
 )3پیمانهای امنیتی دوجانبه بین کشورهای عضو «شورای همساری خلییج فیارس» و
آمریسا (به عنوان مثال ،پیمیان امنیتیی مییان آمریسیا و کوییت در روز  13سیپتامبر 1331
منعقد شد این پیمان به آمریسا اجازه میداد که بیه کوییت نییروی نظیامی اعیزام کنید و از
زیرساختهای این کشور برای مقاصد نظامی خود استفاده نماید )

91

 )9یک شبسه دفاعی و لجستیک که توسیط آمریسیا و متلیدان

سیازماندهی شیود

96

(آمریساییها مقدار زیادی تجهیزات نظامی را در خیاک عربسیتان سیعودی مسیتقر کردنید
بی

اعظم این تجهیزات بابی مانده تجهیزاتی است که بیرای عملییات «توفیان صیلرا» در

نظر گرفتیه شیده بیود در ضیمن ،آمریسیاییهیا همچنیان بیه میدرنیزه کیردن و گسیترش
زیرساختهای نظامی ،فرودگاهها ،بنادر ،جادهها و مراکز خیرهسازی تسلیلات در عربسیتان
سعودی ادامه میدهند)

99

حمله به عراق ()3009؛ جنگی برای تثبیت هژمونی
حادثه  11سپتامبر بعد از حمله ژاپن به پرلهابر دومین تهدیید جیدی بیود کیه متوجیه
امریسا شد و اندیشه امنیت مطلق در این کشور را به شدت خدشیهدار کیرد تروریسیم؛ ظهیور
دشمنی بود که مسان عینی برای مقابله ندارد و همه جا را مییتوانید میوقن خیود بیرار دهید؛
تروریسم دگرِ نوین (دشمن جدید) سیاست خارجی امریسیا شید بسییاری معتقدنید سیاسیت
خارجی امریسا در قول تاریخ خود همواره بر اساس یک دگر خارجی تعرییف مییشیده و ایین
دشمن خارجی عامر انسجام و جهتگیری در راهبردهای سیاست خارجی امریسا بیوده اسیت
بعد از جنگ جهانی دوم ،کمونیسم تعریف کننده و جهت دهنده سیاست خارجی امریسا بیود و
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این کشور که خود را رهبر بلوک غرب و سرمایهداری در فضای دو بطبی نظام بینالملر تعریف
کرده بود ،تمامی سیاستهای خود را در مناقق میتلف دنیا و از جمله در خاورمیانه بر اسیاس
دشمنی به نام کمونیسم تعریف میکرد کمونیسم از یک جغرافیای عینی یعنی شوروی هدایت
میشد بعد از فروپاشی شوروی و سقو کمونیسم بسیاری از جمله مادلین آلبرایت ،وزیر امیور
خارجه وبت آمریسا ،سیاست خارجی کشورش را فابد برنامه مشیص و فابد جهتگیری دانسته
بود آنها فاصلۀ فروپاشی شوروی تا حادثه  11سپتامبر را دوران ملنت نامیدند چرا کیه امریسیا
فابد یک دگر خارجی برای جهتدادن به سیاست خارجی خیود بیود حتیی اییدم نظیم نیوین
جهانی ،مبارزه با سالحهای کشتار جمعی ،مداخلۀ بشردوستانه ،تهدید ناشی از اسالم سیاسی و
نتوانستند جایگزین کمونیسم شوند اما حادثۀ  11سپتامبر اگر چیه آسیتانۀ آسییب پیذیری
بدرت برتر دنیا را به معرض نمای

گذاشت اما روح تازهای به سیاسیت خیارجی امریسیا بیرای

جهتگیری در راستای اهداف عالی و ایدئولوژیک این کشور دمید شاید هنر کشورهایی کیه از
مقدورات باریی در صلنۀ نظام بینالملر برخوردار هستند ،همین است کیه از دل شیدیدترین
تهدیدها ،فرصتزایی میکنند  11سپتامبر نیز هر چه بود و توسط هر گروهیی قراحیی شید،
بستر مناسبی برای عملیاتی کردن ایدههای نوملافظهکیاران در راسیتای اهیداف عالییه امریسیا
فراهم کرد "رایم" وزیر خارجه بوش در مورد این حادثه گفته بود« :بعد از حادثه  11سپتامبر
واشنگتن میداند تهدید اصلی کجاست و بر همین اساس میتواند استراتژی خود را تعیین کند
ویژگی بسیار مهم این وابعه در این بود که برای اولین بار بعد از استقالل امریسا ،واشنگتن مورد
حمله خارجی برار گرفت»98
حادثۀ مزبور حم ملی گرایی و انسجام درونی را در امریسا برانگییت و افسیار عمیومی
در امریسا را به حوادث بینالمللی و خصوصاً خاورمیانیه حسیاس کیرد ریچاردفالیک در ایین
مورد گفت« 93:در اثر حمله تروریستی مزبور نوعی وقنپرستی ببیلهگرا بر کا سفید حیاکم
شد که مبنای آن عقالنیت نیست » به کالمی دیگر  11سپتامبر بستری شید تیا نوملافظیه
کاران ایدههای نئوامپریالیستی خود را عملیاتی کنند ایدههایی که حاوی گیزارههیای غلییظ
ارزش و ایدئولوژیک است که بیا مبنیای سیود و زییان نظرییههیای عقالنییتگیرا در روابیط
بینالملر در تعارض برار میگیرد نوملافظیهکیاران معتقید بودنید بیرای ریشیهکین کیردن
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تروریسم بایستی با حرکتهای انقالبی و از برون ،دموکراسی را به منطقۀ خاورمیانه تلمییر
کنیم بوش در نوامبر  3119بر این مهم تاکید میکند« :41تا زمانی که آزادی در خاورمیانیه
وجود ندارد ،این منطقه مللی برای صدور خشونت بابی خواهد ماند و با توجه بیه گسیترش
سالحهای هستهای که میتواند برای ما و دوستان ما فاجعهآمیز باشد ،دور از عقالنیت اسیت
که وضع موجود در منطقه را بپذیریم » برنارد لوئیم ،خاورمیانه شناس امریسایی نیز معتقید
بود« :تجربه تارییی خاورمیانه نشان میدهد که دگرگونی داخلیی در آن بیدون اجبیار و زور
میسر نیست» تهدیدزدایی در خاورمیانه در راستای اهداف عالی امریسا برار داده شید و ایین
ضرورت در امریسا احساس شد که در جهت تیداوم هژمیونی مییبایسیتی حضیور امریسیا در
منطقه خاورمیانه که از اعتبار بسیار باری استراتژیک در نظام بیینالملیر برخیوردار اسیت،
نهادینه گردد اگر در دوران جنگ سرد ،امریسا به دنبال ایجاد موازنه بیا ربییب اییدئولوژیک
خود در مناقق میتلف بود و استراتژی بینالملرگرایی تدافعی را برگزیده بود 11 ،سیپتامبر
این بستر را فراهم کرد تا امریسا بجای توازن به دنبال نهادینه ساختن رهبری خود در نظیام
بین الملر باشد و استراتژی تهاجمی ملور را برای تلقق هژمونی خود برگزینید امیا امریسیا
برای تداوم و اثبات هژمونی خود با دشمن بدرتمند بیه للیاس سییتافیزاری مواجیه نبیود
امریسا دموکراتیزه کردن خاورمیانه از برون را جواز هژمونی خیود مییدانسیت و تلقیق ایین
مهم ،مستلزم پیروزی در یک ربابت ایدهای بود ربابت اییدهای ،ربابیت بیرای تلمییر ییک
ایدئولوژی راهنما یا هویت ملی متفاوت به دیگری است

41

به کیالم دیگیر اگیر امریسیا بیرای

نهادینه سازی حضور خود در اروپا با بدرت عینی به نام شوروی مواجه بود ،در خاورمیانیه بیا
تعارض فرهنگی برای نهادینه سازی حوزه نفو خود روبرو بود به ایین ترتییب سید بیزرگ
برای امریسا در خاورمیانه بر خالف اروپا ،مبارزه تنگاتنگ با بدرتی هم تیراز (شیوروی) نبیود
بلسه تعارضی فرهنگی -سیاسی بود بسیاری از تللیرگران اعتقیاد دارنید چیال
خاورمیانه چال

آمریسیا در

ارزشی است در حالی کیه در اروپیا چالشیی اییدئولوژیک ی نظیامی بیود

43

تمامی این تلورت حاصر پیامد مهم حادثه  11سپتامبر بود و آن چیزی نبود جیز امنیتیی
شدن هویت در روابط بینالملر امنیتی شدن هویت باعیث شید تیا امریسیا ،نظیام ارزشیی و
هویتی را با نظامیگری گره بزند و آن را در مرکز استراتژی این کشور برار دهد قرح ملیور
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شیطانی منتسب به برخی از کشورها (عراق ،اییران و کیرهشیمالی) نشیان از آن داشیت کیه
تلمر امریسا در برابر برخی هویتها و جریانات سیاسی معارض به شدت کاه

یافته است

مهمترین تغییراتی که پم از حادثه  11سپتامبر در نظام بینالملر به وجود آمد را میتیوان
در موارد زیر خالصه کرد:
 )1ظهور تروریسم نوین که با گسترش اقالعیات و فرصیتهای ناشیی از جهیانی شیدن
ارتباقات از رک مللی خود خارج شده و جهانی عمر میکنند مانند القاعده،
 )3حیات مجدد و اهمیت یافتن مجدد ژئوپلتیک در صلنه بویژه در منطقۀ خاورمیانه،
 )9انگارهها و هویتها با گفتمان امنیتی گره خوردند،
 )4نق

پررنگتر دولت ملی به عنوان متولی امنیت،

 )1اتیا راهبرد یک جانبهگرایی هر جا که ممسن است و چندجانبهگرایی هر جیا کیه
رزم است،
 )6هویتی کردن امنیت به دست امریسا بستری بیود بیرای اعمیال ییک جانبیه گراییی
امریسا منظور از امنیتی کردن هویت ،تاکید بر ارزشها و هنجارهیای خیاج جامعیه خیود در
مقابر دیگران است مثالً این گفتمان مهیم پیم از  11سیپتامبر مطیرح شید کیه چیرا میا
امریساییها مورد هدف برار گرفتیم؟ در جواب ،آمریساییها معتقدند جامعیه آنهیا بیه خیاقر
ارزشهای خاصشان مورد تنفر و حسد دیگران است
تا ببر از  11سپتامبر گفتمان غالب در روابط بینالملر جهانی شدن بیود گیزارههیایی از
ببیر از دست دادن اهمیت مسان در مقابر زمان ،مسانزداییی از فضیا و فشیردهشیدن زمیان و
اهمیت فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی و گفتمان جهانی شدن را تشسیر میدادند اما
بدرتهای بزرگ و به ویژه امریسا پم از حادثه  11سپتامبر بر اهمیت مجدد ژئوپلتیک تاکیید
کردند و به این نتیجه رسیدند که نمیتوان مناققی از جهان را که پم از جنگ سرد بیه حیال
خود رها شده بودند به حال خود رها کرد چرا که این مناقق ملر رشد تروریسم خواهید بیود
 11سپتامبر بستری را برای امریسا فراهم کرد تا این کشور استراتژی مداخلیهگراییی تهیاجمی
ملدود را رها و مداخلهگرایی تهاجمی ناملدود را در دستور کار خود برار دهد:
 )1دفاع از صلح از قریق جنگ با تروریسم و استبداد،

49
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 )3حفظ صلح از قریق بربراری مناسبات حسنه با ابربدرتها،
 )9گسترش صلح از قریق تشویق جوامع باز و آزاد (در بعد اجتماعی و ابتصادی و سیاسی)
ساست خارجی آمریکا پس از  55سپتامبر
میر به هژمون شدن در ساختار سیاسی امریسا را باید در ریشههیای تیارییی جسیتجو
کرد ویلسون در اوائر برن  31معتقد بود ،امریسا به دلیر موفقیت در سیستمسازی (ساختار
سازی) از یک قرف و افزای

توان ابتصادی و نظیامی از قیرف دیگیر بایید میدیریت بسیط

دموکراسی ،خودمیتاری و دولت سیازی را بیه عهیده بگییرد

44

بیوش پسیر نییز جمیالت و

دیدگاههای شبیه ویلسون دارد و بسط نظم امریسایی را وظیفۀ معنوی رجال امریسا میدانید
بسیاری با نقد سینان بوش معتقد بودند سیینان بیوش بیی

از آن کیه زیربنیای فسیری و

روشنفسری داشته باشد ،ریشههای مذهبی دارد بسییاری دیگیر سیاسیتهیای بیوش را بیه
ویلسونیسم در چسمه تعبیر کردهاند

41

سیاست خارجی امریسا در خلیج فارس پم از  11سپتامبر نیز متیاثر از هوییت نقشیی
بود که دولتمردان امریسا برای خود برساختهاند یعنیی رسیالت دولیت سیازی و دمیوکراتیزه
کردن منطقه در چارچوب ارزشهای لیبرال دموکراسی حادثه  11سپتامبر و ظهور بازیگران
شبسهای مثر القاعده ،مشروعیت امریسا را برای پرچمداری مبیارزه بیا تروریسیم بیار بیرد و
رسالت امریسا برای ریشهکن کردن تروریسم در چارچوب هویت جمعی نیز برساخته شد بیه
کالم دیگر بربانی شدن امریسا در  11سپتامبر به دست تروریستها ،ناتوانی شورای امنیت و
سازمان ملر در نق

آفرینی علیه تروریسم و وزن بیاری امریسیا در عرصیه نظیامی و حتیی

ابتصادی ،سیاسی جهان ،دولتهای اروپایی را بانع کرد تا به قور ضمنی رهبری امریسیا را در
مبارزه با تروریسم بپذیرند و با آن میالفت جدی نسننید حادثیه  11سیپتامبر کیه سیاسیت
خارجی دولت ب وش را از همان ابتدا متوجه و متمرکز در خود کرد ،خاورمیانه وخلیج فیارس
را در مرکز ثقر اهداف امریسا در نظام بینالملر برار داد امنیت که برای مردم امریسا پم از
 11سپتامبر به موضوع اصلی تبدیر شده بود ،بستری فیراهم سیاخت تیا دولتمیردان بیوش
دولتسازی در خاورمیانه را در نزد افسار عمومی مردم امریسا و اعضای کنگره مشیروع جلیوه
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دهند و حتی هزینههای گزاف مادی را در فراینید دمیوکراتیزه کیردن منطقیه بیرای جامعیه
امریسا توجیه عقالنی نمایند
نوملافظهکاران مدعی بودند برای ریشهکن کردن تروریسم در خاورمیانه باید نظامهای
غیردموکراتیک را از میان ببرند یا از درون اصالح گردند آنها استبداد و نه فقر را عامر شسر
گیری تروریسم میدانستد
به نظر میرسد سیاست خارجی امریسا در خاورمیانه و خلیج فارس پم از  11سپتامبر
را میتوان از ملتوی سیاستهای اعالنی دولتمردان امریسا درک کرد:
 )1در بعد ایدئولوژیک ،امریساییها یک ماموریت تارییی مبنی بر گسترش ارزشهیای
امریسایی در سطح جهان برخود بائلند به عقیده آنها در هر دوره این ارزشیها از قرییق ییک
ابزار مشیص گسترش مییابد زمانی به وسیلۀ ابتصاد و زمانی دیگر به وسیلۀ جنگ،
 )3در بعد ابتصاد سیاسی دولتمردان بوش معتقد بودند زمیانی مییتیوانیم ارزشهیای
خود را جهانشمول کنیم که ثروت داشته باشیم بنابراین باز تولید نظام سرمایهداری و جیذب
سرمایه یک رکن در سیاست آنها بود همه نهادهیای حقیوبی و سیاسیی در نهاییت بایید در
خدمت چرخ

نظام سرمایهداری باشند،

 )9در بعد امنیتی اولویت اول برای دولتمردان بوش ،انتقال تهدید از امریسا به خیارج و
بار بردن ضریب امنیتی امریسا بود،
 )4در بعد نظامی ،نوملافظهکاران خود را از نظر نظامی ابربدرت میدانسیتند و معتقید
بودند توان عمر یسجانبه را دارند راهبرد ایجیاد شیوک و تیرس و وحشیت در دل دشیمنان
مورد تاکید آنها بود،
 )1امریساییها (دولتمردان بوش) به این نتیجه رسیده بودند کیه جامعیه بیی

از هیر

زمانی به اهمیت امنیت وابف است و حتی تلمر کشته شدن جوانیان خیود را در آن سیوی
مرزها دارند،
شاید تلفات جانی  9111نفری در حادثه  11سپتامبر ،مردم امریسا را بیرای دادن تلفیات
جانی در راه امنیت امریسا به للاس هنی آماده کرده بود باید توجه داشت که میر به هژمیون
شدن در قول تاریخ امریسا همواره وجود داشته و منلصر به پم از  11سپتامبر نمیشود ،لسن
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رویسردها در راه رسیدن به آن متفاوت بوده است در دوران کلینتون تعهید دولیت بیه جهیانی
شدن بود که موجب ظهور دکترین سیاسی -نظامی وی گشیت در چیارچوب دکتیرین دولیت
کلینتون ،مداخلیه امریسیا در خیارج فقیط در صیورت وجیود مالحظیات بشردوسیتانه صیورت
میگرفت به کالمی دیگر ،در ملاسبات امریسا ،منیافع مشیترک بشیریت بیا برائیت امریسیایی
صورت میگرفت و در صورت لزوم مداخله نظامی نیز نه تنها از راه زمین بلسه از قریق نییروی
هوایی انجام می شد از نظر دولت کلینتون مجموع این ابدامات باعث پیشبرد نظم نوین جهانی
میگردید بنابراین ،دولتمردان امریسا در مقیاقع گونیاگون همیواره بیه دنبیال جهیانی کیردن
ارزشهای امریسایی بودند و آن ارزشها را میراث بشریت میدانستند و مییداننید از نظیر آنهیا،
آزادی فرد ،ابتصاد آزاد و حقوق بشر با مصادیق لیبرالیستی منجی بشریت است و امریسا وظیفه
جهانی کردن آنها را دارد در این راه کلینتون حول مداخلهگرایی بشردوستانه و حقوق بشر بیه
دنبال جهانی کردن آن ارزشها بود و بوش با دو بطبیکردن جهان ،ارزشهیا را بیه خییر و شیر
تقسیم کرد و امریسا را رهبر و حافظ ارزشهای خیر نامید
"تام بری" در این رابطه مینویسد« :46برنامه تبیدیر شیدن امریسیا بیه بیدرت مسیلط
ریشه های عمیق اخالبی دارد و با مأموریت ملول شده از سوی مسیح همراه است در دولت
بوش به جای تبلیغ روی ارزشهای لیبرال ،به تضاد ارزشها تاکید میشود و مهمترین معیار
اخالبی در سیاست خارجی بوش غلبه نهایی بر شر است آن هم از هرقریق ممسن چیرا کیه
هدف وسیله را توجیه میکند (از نظر بوش)»
دولتمردان بوش ضمن میالفت با دیدگاه ضد ژئوپلتییکگراییان ،نقی

دولیت ملیی را در

تلقق اهداف امریسا پر رنگ کردند و با دیدگاه ژئوپلتیکگرایانیه ،دمیوکراتیزهکیردن خاورمیانیه را
راهبرد امریسا برای تلقق اهداف جهانیاش معرفی کردند سیاختار جدیید بیدرت در نظیام بیین
الملر ،این فرصت را اعطا کرده است که امریسا تعریفی متفاوت از منافع ملی ارائیه دهید در ایین
تعریف دفاع از وضع موجود مطلوب نیست ،بلسه اشیاعۀ ارزشهیای شیسر دهنیده هوییت ملیی،
عقالنیترین سیاست ،جهت تلقق منافع امریسا است بنابراین ،دولت بوش پیم از  11سیپتامبر،
ترویج ارزشها را به جای تثبیت بدرت ،هدف خود برار داد  49بوش و تیم

در این راه بازگشیت

کامر به ژئوپلتیک را آغاز کردند و کوشیده در چارچوب نظیام سینتی دولیت -ملیت و تسییه بیر
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بدرت ،اهداف امریسا را پیگیری کنند اهداف ،تاکتیکها و برنامه زمیانی امریسیا بیرای مبیارزه بیا
تروریسم موجب فاصله گرفتن آنها از جهانگرایی و دیدگاه ضد ژئوپلتیک کلینتون شد مییتیوان
گفت تمرکز بوش بر دولتهای حامی تروریسم ،مبارزه با تروریسم را ابعیادی ژئوپلتییک بیشیید
بوش در خاورمیانه ،ریشهکن کردن تروریسم را در مبارزه با نظامهیای غییر دموکراتییک خوانید و
فرایند ملتسازی و دولت سازی از بیار و بیا مداخلیه خیارجی را در دسیتور کیار خیود بیرار داد
خالصه آن که دگرگونی دموکراتیک در خاورمیانه تبدیر به هدفی کلییدی در سیاسیت خیارجی
امریسا شد از نظر دولتمردان بوش دموکراتیزه کردن خاورمیانه در بطن خود شیفافیت سیاسیی را
افزای

میداد و ساز و کار بانونی را برای تلقق مطالبات مردم فراهم میکرد دموکراسیی از نظیر

آمریساییها روند جذب کشورها را در سیستم سرمایهداری جهان تسهیر مییکیرد ایین بیه نفیع
امریسا به عنوان سمبر سرمایهداری جهان بود امریساییهیا دموکراسیی را پیادزهر تروریسیم میی
خواندند به گفتۀ وزیر خارجه بوش ،جنگ علیه تروریسم اولویت اول سیاسیت خیارجی امریسیا را
شسر داده بود به جهت این که تروریسم بالقوه به گسیترش سیالحهیای کشیتار جمعیی متصیر
است  48اجماع داخلی میان کنگره ،ایالتها ،بوش و فرمانداران و برای ابدامات پی

دستانه بیه

وجود آمده بود به تعبیر بوش ،امریسا نمیتوانست منتظر مدرک بطعیی (دود تفنیگ) باشید کیه
میتواند به شسر ابربارچی خودش را نشان دهد 43بنابراین تهدید ببر آن که شیسر گییرد بایید
در نطفه خفه شود بدون تردید ،حادثه  11سپتامبر در شسرگیری یک جانبیهگراییی بییپیروای
دولتمردان امریسایی نق

اصلی را داشته است امریساییها باقعانه معتقد بودند ،حذف تروریسیم

و صلح جهانی از قریق حذف دیستاتورهیا و ایجیاد جوامیع بیاز و دموکراتییک بربیرار مییگیردد
قراحان سیاست خارجی در امریسا معتقد بودند دموکراسی در خاورمیانه از بغداد عبیور مییکنید
بنابراین امریسا در راستای اهداف و خواستههای ژئوپلتیک خود ،مفهوم تغییر رژیم در یک کشیور
از برون و توسط کشور دیگر را تفهیم نمود دموکراتیزه کردن عراق در چارچوب بازی دومینو ،بیه
سایر کشورها تسری خواهد یافت حسومت همسو با ارزشهیای امریسیایی ،اسیالم غییر سیاسیی،
ثبات سیاسی در بستر ساختارهای سیاسی ،ابتصادی و امنیتی مورد نظر امریسا ،سه رکن اساسیی
پروژه این کشور در عراق را تشسیر میداد

11
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حمله امریکا به عراق
رابرت جرویم هدف اساسی دکترین بوش را این چنین بیان میکند« :11جهانی سازی
ارزش های امریسایی و دفاع پیشگیرانه از تهدیدهای غیرسنتی ،تأسییم هژمیونی ،تفیوق ییا
امپراقوری امریسایی اصول مهم دکترین بوش است و حمله به عراق به همین علیت صیورت
گرفت که هژمونی امریسا جنبۀ رسمی و بانونی پیدا کند»
همچنین کلنگ افتتاح قرح خاورمیانه بزرگ نیز باید ابتدا بر سر صدام فرود مییآمید
نئوملافظهکاران در اظهارات خود بر سه ملور همواره تأکید ادشتند:
 )1توجیه اخالبی حمله امریسا به عراق
 )2اراده امریسا برای گسترش دموکراسی در خاورمیانه با حذف دیستاتوری حزب بعث
 )3تاکید بر موبعیت برتر امریسا و متلدین

در بازسازی عراق

بوش در توجیه اخالبی حمله به عراق گفته بود:

13

«از قریق گزارشهایی ،برنامههای متعدد فعالیتهیای میرتبط بیا سیالحهیای کشیتار
جمعی و آن دستگاههایی که صدام از دسترس سازمان ملیر خیارج کیرده بیود را شناسیایی
کردهایم اگر ما در ابدامات خود شسست میخوردیم ،بطعنامههیای شیورای امنییت درمیورد
عراق چیزی جز تهدیدات توخالی نبود و منجر به تضیعیف جایگیاه سیازمان ملیر و تشیویق
دیستاتورهای جهان به سرکشی میشد اتاقهای شسنجه عراق هنوز پر از بربانییان ،وحشیت
زدگان و بیگناهان بود هنوز بتلگاههای عراق که صدها هزار نفیر ازمیردان ،زنیان ،کودکیان
درآنها در زیر شن ها دفن شده بودند ،فقط برای باتالن شناخته بود برای تمام کسانی که به
صلح و آزادی عشق میورزند جهان بدون صدام به مراتیب امینتیر و بهتیر اسیت» بیه ایین
ترتیب ،عراق بهترین ملر برای تقابر با افرا گرایی و تروریسم در قیرح خاورمیانیه بیزرگ
امریسا جای گرفت کشوری که به جهت سیاست پان عربیسم و سوسیالیزم عربیی بیشیترین
ضربه را به گرای های اسالمی وارد کرده بود ،حار مییتوانسیت ملمیر صیدور ارزشهیا و
سیاستهای امریسا برار گیرد

19

استقرار موفقیتآمییز دموکراسیی در عیراق نقی

مهمیی در

موفقیت فرآیند دموکراتیزه کردن منطقه داشت و باعث ثبات در منطقه مییشید معادلیهای
که عسم آن یعنی عدم موفقیت امریسا در دموکراتیزه کردن عراق میتوانست بیه بییثبیات
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شدن منطقه منجر شود از سوی دیگر امریسا با اشغال عراق و هدایت آن کشور ،از ییک سیو
به مهار و احیاناً جایگزینی عربستان به عنوان منبع اصلی تامین انرژی میپرداخت و از سوی
دیگر سوریه و ایران (به عنوان بزرگتیرین موانیع اهیداف امریسیا در منطقیه) را بیه ملاصیره
فیزیسی و ارزشی خود در میآورد میتوان موارد زیر را بیه عنیوان اهیداف جیانبی امریسیا از
اشغال عراق اضافه کرد:
 )1ملور بدیمی اسرائیر -امریسا را با متلدان جدیدی مثر عراق تقویت کند
 )3پروندم تروریسم و القاعده را در خاورمیانه با استفاده از بطعنامههای سازمان ملر و
بعضاً ابدامات یسجانبه خود ،نهایی سازد
 )9حرکت در جهت تضعیف اسالم گرایی در مصر ،ترکیه ،الجزایر و
 )4تضعیف ملور نفت ایران و عربستان و تضعیف اوپک از قریق حضور غیر رسمی خود
 )1همسو کردن کشورهای غیر همسو با امریسا از قریق ایجاد فشار و ملاصره امنیتی،
نظامی و ابتصادی (مثر سوریه و ایران)
سیاست خارجی آمریکا در خلیج فارس در دوران اوباما
در پایان دوران ریاست جمهوری بوش ،چهیره جهیانی آمریسیا بیویژه در مییان افسیار
عمومی ملتهای خاورمیانه آسیب دیده بود؛ مردم آمریسا هم از جنگ خسته شده بود و هم
با بلران میالی  ،3118ابتصیاد غنیی آمریسیا در دوران کلینتیون را در آسیتانه ورشسسیتگی
میدیدند انتقادهای دموکراتها به جنگ بالفاصله پم از حمله بوش به عراق آغاز شید بیه
اعتقاد آنها دولت بوش ببر از گرفتن نتیجه از فراینده دیپلماسی با عجله به جنگ روی آورد
و برخالف جنگ با افغانستان ،اجماع بینالمللی را در حمله به عراق فراهم نسرد دموکراتها
معتقد بودند تیم بوش به جای ایفای نق

رهبری در جهیان بیه یسجانبیهگراییی روی آورده

است " رهبری یعنی ایستادن پای اصول و ارزشهای آمریسایی و همراه کیردن سیایرین بیا
این ارزشها"

14

دموکراتها بیا اعیالن تعهید خیود بیه اعالمییه اسیتقالل و آزادی روزولیت

میگفتند :آمریسای بدرتمند ،آمریسایی است که مورد احترام باشد و نه صرفأ میورد وحشیت
دیگران برار بگیرد آمریسای بدرتمنید آمریسیایی اسیت کیه از آن تبعییت شیود و جهیان را
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رهبری کند  11اهداف دموکرات ها در کنوانسیون ملی حزب دمیوکرات در اوت  3118بییان
شد پایان دادن به جنگ عراق ،شسست القاعده و ستیزهجویان تندرو ،جلوگیری از دسیتیابی
تروریستها به جنگافزارهای هستهای ،بازسازی و حمایت از نیروهای مسلح ایارت متلیده،
افزای

همساریهای بینالمللی برای ارتقای امنییت دسیته جمعیی ،گسیترش دموکراسیی،

حمایت از کره زمین در مقابر تغییرات آب و هوایی ،تقویت ارتبا بیا بیدرتهیای در حیال
ظهور مانند هند ،چین و برزیر ،احیای سیازمانهیای بینالمللیی ،حماییت از حقیوق بشیر و
مبارزه با باچاق انسان ،مواردی است کیه بیرای بهبیود نقی

رهبیری آمریسیا در جهیان در

کنوانسیون ملی حزب دموکرات به آنها اشاره شد ایین برنامیه کیاری کیه اسیتراتژی حیزب
دموکرات را قی سالهای  3113-3113بیان مینمود با ا عان به اینسیه جنیگ عیراق جیزو
اشتباهات آمریسا در مسیر مبارزه با تروریسم بوده است ،راه خروج از بلران عراق را سیپردن
مسئ ولیت به نیروهای عرابی بیان کرد در استراتژی اعالمی ایین حیزب بیرای روییارویی بیا
جمهوری اسالمی ایران قی سالهای  3113تیا  3113نییز آمیاده بیود" :جهیان بایید میانع
دستیابی ایران به سالح هستهای شود " 16اوبامیا در انتیابیات سیال  3118بیا شیعار تغیییر
(بازسازی چهره میدوش شده آمریسا نزد افسار عمومی داخلیی و بیینالمللیی بیا اسیتفاده از
بدرت نرم آمریسا) و شعار ضد جنگ پیروز شد مشیاوران و همفسیران اوبامیا اعیالم کردنید،
رئیم جمهور جدید نه تنها جنگ در عراق را خاتمیه خواهید داد بلسیه بیا هیر گونیه تفسیر
تشویق کننده جنگ هم مبارزه میکند  19اوباما جنگ علیه عراق را یسجانبه ،پی دسیتانه و
نقض کننده اصول اولیه بوانین بینالملیر خوانید و آن را باعیث غفلیت از جنیگ افغانسیتان
معرفی کرد که به اعتقادش جنگی بانونی و منطبق با بوانین بینالمللی بوده است

18

رئیم جمهور جدید با تقسیم جنگها به جنگهای گزینشی 13و جنگهای ضروری،61
ضروری ،61جنگ عراق را گزینشی و جنیگ افغانسیتان را جنیگ ضیروری خوانید و راهبیرد
نظامی خود را بر اساس این تعریف مشیص کرد "من میالف جنیگ نیسیتم بلسیه مییالف
جنگی هستم که بر اساس اصول و درئر درست نباشد ،حمایت بوی بینالمللی را به همیراه
نداشته باشد ،میالفت من با جنگی است که بر اسیاس هیجیان و بیر اسیاس برداشیتهیای
شیصی باشد " 61اوباما تروریسم و القاعده را مهمترین تهدید امنیتی آمریسا معرفی کرد امیا
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آوردگاه مبارزه را در افغانستان میدانست او در باهره مشسر میان آمریسا و دنیای اسیالم را
بیاعتمادی و شیسر گیرفتن هنییتهیای غلیط از یسیدیگر خوانید و اعیالم کیرد بایید "بیا
گفتگوهای احترامآمیز ،این بیاعتمادی را کاه

داد "

63

شیصیت اوباما ،هنیت حقوبی و بستر تربیتی او نیز در دیدگاههای سیاسیت خیارجی
وی بسیار مؤثر بوده است  69نظام باورهای اوبامیا در سیاسیت خیارجی متیأثر از لیبرالیسیم،
نئولیبرالیسم ،ویلسونیسم و بویژه سنت جفرسونیسم است مشیاوران اوبامیا نییز راهبردهیای
خود در سیاست خارجی را به قور عمده بر اساس مشی سیاست خارجی ویلسون ،روزولت و
ترومن توضیح میدهند

64

دموکراتها با انتقاد از بسارگیری بدرت سیت و سیاست تغییر رژیم در منیاقق میتلیف
جهان معتقدند ،چندجانبهگرایی و استفاده از ظرفیت نهادهای بینالمللیی کیمهزینیهتیرین راه
برای تلقق اهداف جهانی آمریسا است اوباما در این زمینه میگوید :آمریسا نمیتواند و شایسته
هم نیست یک سیستم حسومتی را از بیرون به کشوری تلمیر کند بلسیه حتیی تلمییر ییک
حزب خاج و یا یک شیص خاج نیز از سوی آمریسا برای سایر کشورها شایسته نیست 61تیم
سیاست خارجی اوباما اصول و راهبردهای زیر را برای سیاست خارجی آمریسا تعرییف کردنید و
آن را چراغ راهنمای عمر خود در قول ریاست جمهوری اوباما برار دادند:
 -بازسازی نق

هژمونی و بدرت رهبیری آمریسیا در سیطح بیینالمللیی بیه عنیوان

مهمترین هدف؛ برای این منظور ابداماتی از ببیر بستن زندان گوآنتانامو ،تلقیق و تفلیص
پیرامون شیوههای اعترافگیری در سازمان سیا و ممنوعیت شسنجه در آن سازمان و بیرای
بازسازی چهره میدوش شده آمریسا صورت گرفت

66

 اسییتفاده از ظرفیییت نهادهییای بییینالمللییی ،همپیمانییان منطقییهای ،ائییتالفسییازیمنطقهای و جهانی برای تلقق اهداف سیاست خارجی آمریسا ،استفاده از تمام ظرفییتهیای
دیپلماتیک ،پرهیز از جنگ گزینشی و احساسی و ضرورت ورود به جنگهای ضروری
 بازسازی چهره آمریسا در دنیای اسالم ،لیزوم خیروج نیروهیای آمریسیایی از عیراق،مبارزه با تروریسم در افغانستان به عنوان خاستگاه القاعده و تزریق منابع میالی و نظیامی بیه
آن سرزمین ،مداخله بیشیتر در منیاقق شیمالی پاکسیتان بیه منظیور ریشیهکنیی القاعیده،
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کمکهای نظامی ،ابتصادی و سیاسی به دولتهای افغانسیتان و پاکسیتان بیرای مبیارزه بیا
تروریسم ،تالش برای مشارکت بیشتر ناتو ،اتلادییه اروپیا و دیگیر نهادهیای بیینالمللیی در
مبارزه با تروریسم
 بطع کردن منابع مالی گروههای تروریستی و منزوی کردن گیروههیا و کشیورهایحمایت کننده از آنها
 تعهد اخالبی به حفظ امنیت اسرائیر به مرکزیت بیتالمقدس و میالفت با تقسیمبیتالمقدس
 اتیا سیاستهای جدید در زمینه انرژی به منظیور کیاهمنابع نفتی کشورهایی که نابض ارزشهای آمریسایی هستند

وابسیتگی آمریسیا بیه
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 ایجاد اجماع جهانی علیه برنامه هستهای ایران؛ این امر بیا اعمیال تلریمهیای شیدیدعلیه ایران به همراه دیپلماسی و مذاکره بدون پیی

شیر و سیطح بیار تعییین شیده اسیت

دموکراتها تالش میکنند تا این سیاست را با همراهی متلدان اروپایی در ببال اییران دنبیال
کنند قبق راهبرد اوباما و تیم سیاست خارجی او ،اگر ایران از تالش برای دستیابی بیه سیالح
هستهای ،به اصطالح حمایت از تروریسم و تهدید اسرائیر دسیت بیردارد ،مشیوقهیای مهمیی
دریافت خواهد کرد ،در غیر این صورت فشیارهای جامعیه جهیانی و اییارت متلیده از قرییق
تشدید تلریمهای یکجانبه و چندجانبه ،برای منزوی کردن ایران ادامه خواهد یافت
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 جهانی جلوه دادن تهدید هستهای ایران؛ اوباما در نطق خود در مسسو میگوید :اگرما نتوانیم در برابر تهدید ایران با هم باشییم ،آنگیاه اعتبیار شیورای امنییت سیازمان ملیر و
معاهده  NPTاز بین میرود و بانون جنگر جایگزین بوانین بینالمللی خواهد شد
 راهبرد آرمانگرایی ویلسونیسم و عمرگرایی در مواجهه با ایران؛ اوباما معتقید بیود:هنیت رهبران ایران در دوره بوش نسبت به آمریسا کام میدوش شیده اسیت و آنهیا بایید
بپذیرند ،در صورتی که دست از برنامه نظامی خیود در زمینیه هسیتهای بردارنید بیا لبینید
آمریسا مواجه خواهند شد و این از قریق مذاکره مستقیم با آنهیا ملقیق خواهید شید پیم
آمریسا حاضر خواهد بود بدون هر گونه پی شرقی با ایران مذاکره کند همسیاری بیه جیای
تهدید و گفتگو به جای منزوی کردن ،ترجیح آمریسا در برخورد با ایران خواهد بود  63مبارزه
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باقع با اتمی شدن ایران و تبدیر شدن ایران به هژمون منطقهای؛ منفعت حیاتی آمریسیا در
خاورمیانه و خلیج فارس است ایران حق دارد در چارچوب بوانین آژانم و با نظارت دائمیی
این نهاد بینالمللی از انرژی صلحآمیز هستهای برخوردار باشد اما هر گونیه انلیراف نظیامی
این کشور در زمینه هستهای خط برمز آمریسا است و با برخیورد جیدی بیینالمللیی مواجیه
خواهد شد
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نتیجهگیری
در دوران زمامداری بوش پدر و بیر کلینتون ،سیاسیت اییارت متلیده در خاورمیانیه
ترکیبی از آرمانگرایی («نظم نوین جهانی» پم از جنگ دوم خیایج فیارس) و وابیعگراییی
(«مهار مضاعف» عیراق و اییران) بیود فراتیر از مسیأله کنتیرل غیرمسیتقیم نفیت از قرییق
همساری با کشورهای عضو «شورای همساری خلیج فیارس» ،ایین سیاسیت حیاکی از اراده و
خواست ایارت متلده برای حفظ تعادل (سیال) و ثبات (نسبی) منطقه بود به ایین ترتییب،
هژمونی آمریسا نتوانست عامر بربراری عدالت در منطقه باشد ،اما دستِ کم عامیر بربیراری
نوعی «صلح سرد» در منطقه بود دموکراتیزه کردن خاورمیانه از بیرون ،راهبیرد تییم بیوش
برای ریشه کنی فقر و تروریسم در خاورمیانه پم از حادثیه  11سیپتامبر بیود از نظیر آنهیا
ارتبا وثیقی بین فقر ،تروریسم و حسومتهای غیرمردمی وجود داشت و درمان این سیه در
پذیرش ارزشهای لیبیرال دموکراسیی بیود تییم نوملافظیهکیاران بسیط ارزشهیای لیبیرال
دموکراسی در خاورمیانه را نه در بالب یک پروسه درونزا بلسه در بالب یک پیروژه تلمیلیی
به رهبری امریسا دنبال میکرد زعامت جبهه خیر در مقابر جبهه شر که مورد تاکیید بیوش
بود در همین چارچوب معنی مییافت رفتارهای غیرمتعارف و غیردیپلماتیک امریسیا بیویژه
بی حیثیت کردن سازمان ملر و شیورای امنییت در حملیه بیه عیراق حساییت از توانمنیدی
غیرمسئورنه دولت آمریسا در بعد سیت و نرم داشت که میتواند ساختارهای از پی

شیسر

گرفته را در راستای اهداف خود به کیار گییرد و ییا ایین کیه حیدابر کمتیر اسییر تعیّنیات
ساختاری باشد چرخ

سیاست خارجی اوبامیا نییز مطیابق بیا چیرخ

سیاسیت خیارجی

کلینتون از دوران بوش پدر بود سیاست خارجی اوباما بر مبنای موارد زیر ابتناء یافته بود:

الگوی مداخالت سیاسی ـ نظامی ایاالت متحده آمریکا در خلیجفارس 01 /

 ترکیبی از سنت ویلسونیسم و عملگرایی به عنوان راهنمای عمر دولت در سیاستخارجی
 سیاست تغییر :بازسازی چهره میدوش شده آمریسیا نیزد افسیار عمیومی داخلیی وبینالمللی با استفاده از بدرت هوشمند (ترکیبی از بدرت نرم و سیت)
 پرهیز از جنگهای گزینشی و احساسی و ورود به جنگهیای ضیروری در صیورتتهدید منافع حیاتی و امنیتی آمریسا
 احیای رهبری آمریسا در جهیان از قرییق دوری از یسجانبیهگراییی ،همیراهکیردننهادهای بینالمللی و سایر متلدان آمریسا در تلقق اهداف جهانی آمریسا
 استفاده از ظرفیت نهادهای بینالمللی ،نهادهای منطقهای و ائتالفهیای ملیدود وفراگیر به منظور مبارزه با تروریسم ،دولتهای حامی تروریسم و اشاعهدهندگان سیالحهیای
غیرمتعارف
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