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ABSTRACT

Introduction and Background: The idea of human intervention stems from
the sense of responsibility of the international community in protecting the
population from harming political violence, and this process demonstrates
the importance of addressing the fundamental human rights issues in a historical process that has now become a global variable. In fact, with the end
of the Cold War and the importance of soft issues such as human rights, humanitarian interventions have been at the center of international attention in
protecting communities against states, and in this regard, there have been
numerous interventions in the surface of the world, including Iraq, and so
on. Therefore, the geopolitical position of countries over time and under the
influence of various factors such as military interventions and wars, revolutions, changes in the international system and the global system, and changes in power balances are constantly changing. Nevertheless, humanitarian
interventions appear to be largely influenced by the national interests of
governments and major powers in international relations, which has been
well documented in the US intervention in Iraq in 2003. In fact, the US intervention in Iraq in 2003 seems to be not for humanitarian reasons but for
the hegemonic interests of the United States in the international system and
the Middle East.
Aims: In this regard, the study seeks to investigate the relationship between
the United States intervention in Iraq in 2003 and the hegemonic interests of
the United States and link these hegemonic interests to humanitarian goals.
Methodology: The research method is descriptive-analytic and data collection method is library and internet. The central question of this study is
based on the relationship between the US intervention in Iraq in 2003, with
humanitarian pretexts and US interests in Iraq.
Conclusion: The research hypothesis is based on the idea that the United
States has been pursuing its hegemonic interests in the Middle East and Iraq
by combining the concepts of the fight against terrorism and attempting to
spread liberal democracy with humanitarian intervention.
Keywords: 2003 War Iraq, United States, Hegemonic Interests, Humanitarian Intervention, Fight Against Terrorism and Liberal Democracy
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چکیده
مقدمه :ایده مداخله انسانی ریشه در حس مسئولیت جامعه جهانی در حفاظت از جمعیت در معرض آسیب از خشونتهای سیاسی
دارد و این فرایند نشاندهنده اهمیت یافتن مسائل اساسی حقوق بشر در یک فرایند تاریخی است که امروزه بهصورت یک
متغیر جهانی شده نمود پیداکرده است .درواقع ،به نظر میرسد که با پایان یافتن جنگ سرد و اهمیت یافتن مسائل نرم همچون
حقوق بشر ،مداخالت بشردوستانه در حمایت از اجتماعها در مقابل دولتها در کانون توجهات بینالمللی قرارگرفته است و در
این راستا ،مداخالت متعددی در سطح جهان ازجمله عراق و غیره صورت گرفت .بنابراین ،موقعیت ژئوپلیتیک کشورها در طول
زمان و تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون مداخالت نظامی و جنگها ،انقالبها ،تحوالت نظام بینالمللی ،نظام جهانی و تغییر در
موازنههای قدرت همواره در حال تغییر و تحول است .به نظر میرسد که مداخالت بشردوستانه تا حدود زیادی متأثر از منافع

ملی دولتها و قدرتهای بزرگ درصحنه روابط بینالملل باشد .این مسئله در مداخله ایاالتمتحده آمریکا در عراق در 3112
بهخوبی نمود پیداکرده است .به نظر میرسد که مداخله ایاالتمتحده آمریکا در عراق در  3112نه به خاطر منافع بشردوستانه
بلکه به خاطر منافع هژمونیک آمریکایی در نظام بینالملل و خاورمیانه بوده است.
اهداف :این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان مداخله ایاالتمتحده در عراق در  3112و منافع هژمونیک آمریکایی و پیوند
این منافع هژمونیک با اهداف بشردوستانه است.
مواد و روشها :تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری دادهها منابع کتابخانهای ،اسنادی و منابع معتبر
اینترنتی است .سؤال محوری این پژوهش بر این اساس است که چه ارتباطی بین مداخله ایاالتمتحده در عراق در  3112با بهانه
بشردوستانه و منافع ایاالتمتحده در عراق وجود دارد؟
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان میدهد که ایاالتمتحده با پیوند زدن مفاهیم مبارزه با تروریسم و تالش برای گسترش لیبرال
دموکراسی با مداخله بشردوستانه ،به دنبال پیگیری منافع هژمونیک خویش در خاورمیانه و عراق بوده است.
واژگان کلیدی :جنگ  3112عراق ،ایاالتمتحده آمریکا ،منافع هژمونیک ،مداخله بشردوستانه ،مبارزه با تروریسم ،لیبرال
دموکراسی
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مقدمه
مداخالت کشورها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی در امور داخلی کشورهای دیگر پدیده جدیدی در روابط بینالملل
نیست .مداخله بشردوستانه 4از دیرباز چه در نظریه و چه در عمل کاربرد فراوان داشته است .در یونان باستان موضوع جنگهای
آرمانی و غیر آرمانی (جنگ های عادالنه و غیرعادالنه مطرح بوده و بر پایه آن اصل که مشروع بودن مداخله در برابر متجاوزان
شناختهشده بود .از طرف دیگر ،استداللهای بشردوستانه حتی جهت توسعهطلبیهای استعماری نیز به کار گرفتهشده است.
لئوپولد دوم 3با اقدام بر مبنای مالحظات بشردوستانه بهویژه ضرورت آزادی آفریقا از بردهداری و رهایی آن از رویههای
فرهنگی منحط در غرب ،تحوان عنوان «بربریت» تلقی گردید ،موفق به شناساندن حقوق حاکمیتی خود بر سرزمین کنگو
میشود ( .)Corten, 2003سرانجام ،آلمان هیتلری نیز تهاجم به چکسلواکی و لهستان را به بهانه کردن این موضوع که
دولتهای ضعیف قادر به حمایت از اقلیتهای آلمانی تحت سلطه گروههای تروریستی نیستند توجیه نمود ( .)Rifaat, 1979در
 4615قدرتهای بزرگ در منشور سازمان ملل متحد مدعی برابری حاکمیت دولتها و اصل عدممداخله و همینطور مدعی
ممنوعیت توسل بهزور در روابط بینالمللی شدند .بااینهمه ،ایاالتمتحده آمریکا استدالل بشردوستانه و ضرورت نجات زندگی
شهروندان شمال آمریکا را برای مداخله در جمهوری دومنیکن در  4695و گرانادا در  4692را مطرح نمود .سپس فرانسه همان
استدالل را برای یک عملیات نظامی در کلوزی 2در  4699به کاربرد (.)Tanca, 1993
در عصر پساجنگ سرد نیز مداخالت بشردوستانه از رشد قابلتوجهی برخوردار شد ،که در مداخالت شورای امنیت و سایر
نهادها همچون ناتو در نقاط مختلف جهان ازجمله؛ عراق  ،4664سومالی  ،4663بوسنی و هرزگوین  ،4663رواندا  ،4661هاییتی
 ،4665سیرالئون  ،4669کوزوو  ،4669تیمور شرقی  ،4666دارفور  3112و لیبی در  3144اقداماتی را با بهانه بشردوستانه انجام
داده است .اما مهمترین نمود مداخله یک عضو از شورای امنیت ،مداخله آمریکا در قالب حمله به عراق در  3112بدون مجوز
شورای امنیت بوده است ،که ایاالتمتحده سعی نموده که مداخلهاش را با مبانی بشردوستانه با استفاده از مفاهیم مبارزه با
تروریسم ،جنگ عادالنه و تالش برای گسترش لیبرال دموکراسی پیوند بزند .اما به نظر میرسد که نهتنها ،مداخله ایاالتمتحده
در عراق در راستای منافع امنیتی و ملیاش و نه در راستای اهداف بشردوستانه بوده ،بلکه این مداخله به شکل اساسی بر
ژئوپلیتیک عراق تأثیرگذار بوده است .در این راستا ،این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله است که ،چه ارتباطی بین مداخله
ایاالتمتحده در عراق در  3112با بهانه بشردوستانه و منافع ایاالتمتحده در عراق وجود دارد؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است
که ،ایاالتمتحده با پیوند زدن مفاهیم مبارزه با تروریسم ،و تالش برای گسترش لیبرال دموکراسی با مداخله بشردوستانه ،به
دنبال پیگیری منافع هژمونیک خویش در خاورمیانه و عراق بوده است.

چهارچوب نظری :رئالیسم و مداخله بشردوستانه
واقعگرایی یک سنت نظری مسلط در دوران جنگ سرد است که امور بینالمللی را مبارزه قدرت میان دولتهایی میداند
که به دنبال منافع خود هستند .درحالیکه ما دولتگرایی ،بقا و خودیاری را بهعنوان اصول عمده واقعگرایی میشناسیم .این
سنت نظری ،تاریخی طوالنی دارد و اشکال متعددی را شامل میشود .بهرغم این تنوع ،آل کس بالمی معتقد است سنت
واقعگرایی بهطورکلی با هنجار مداخله بشردوستانه مخالف است ( .)Bellamy, 2003مورگنتا 1استدالل میکند که اصول جهانی
اخالق نمیتواند برای اقدامات دولتها بهکاربرده شود .این در حالی است که نو واقعگرایان نهتنها اخالق را در نظر نمیگیرند
1Humanitarian Intervention
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بلکه آن را بهعنوان یک عامل مهم در روابط بینالملل رد میکنند ( .)Donnelly, 2002این انکار اخالقیات پیامدهای آشکاری
را برای مداخله بشردوستانه در پی خواهد داشت .رئالیسم معتقد است که اخالق یک ارزش جهانی یا مطلق نیست .همانطور که
سنت جنگ عادالنه ،نشان میدهد سیاستمداران باید رویکرد موردی و وضعیت محور را در پیش بگیرند (.)Rosenthal, 1995
در این راستا ،موضوعات بینالمللی باید بر اساس ضروریات حاکم و نه کدهای اخالقی انتزاعی رسیدگی شوند .لفاظیهای
اخالقی تا اندازه زیادی بهعنوان پوششی برای اهداف دیگر به کار گرفته میشوند؛ ازاینرو ،برای واقعگرایان جای هیچ تعجبی
نیست که قدرتمندترین دولتهای غربی ،امروز تأکید بیشتری بر حمایت از حقوق بشر و مداخله بشردوستانه داشته باشند.
نگرانی واقعگراها در مورد نظم ،کمک بزرگی به اصول برابری حاکمیتها و مصونیت آنها کرده است .هرچند که آنها
حوزه عمل دولتها را بر اساس مالحظات ذهنی از حق و عدالت محدود کردهاند .باوجوداین ،میزان اعتبار کشورها از توزیع
قدرت سرچشمه میگیرد و در سراسر دوران وستفالیایی حاکمیت ،دولتها از میزان حقوقی برخوردارند که منعکسکننده
توزیع قدرت حاکم است .حاکمیت اغلب مورداحترام قرار نمیگیرد و همانطور که استفان کراسنر در جمله مشهور خود
میگوید «حاکمیت یک ریاکاری سازماندهیشده است» (.)Krasner, 1999
کسینجر 4نیز معتقد است که مداخله بشردوستانه ضرورتاً نظم را به هم خواهد زد ،زیرا چنین عملی بر اساس نگرانی
استراتژیک نیست بلکه بر پایه داوری اخالقی ذهنی شکلگرفته است ( .)Kissinger, 1992بر این اساس ،مداخله بشردوستانه
وضعیتی را به وجود میآورد که بهطور اجتنابناپذیری باعث رنجش اکثریت جامعه بینالمللی که طرفدار وضعیت موجود
هستند خواهد شد و درنهایت نتیجهای منفی برای گروه مداخله کننده بهواسطه عدم رضایت دولتهای دیگر به همراه خواهد
داشت .به گفته واقعگرایان ،جنگهای داخلی اگر به مدتزمان طوالنی ادامه پیدا کند به پیروزی گروه قدرتمند منجر خواهد
شد و نظم طبیعی برگرفته از اختالفات قدرت حفظ میشود و توانایی صلح سازی جنگ نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین،
مداخله ناتو در کوزوو از دیدگاه واقعگرایان بهعنوان شکست کامل موردانتقاد قرار گرفت؛ زیرا از این دیدگاه ،این مداخله
باعث بیثباتی در بالکان شده و روسیه و چین را نیز آزرده است ( .)Mandelbaum, 1999کارل اشمیت با اشاره به دو نوع
جنگ در کتاب «مفهوم تحول سیاسی» از جنگهای عادالنه با توجه به اولویت اهداف استراتژیک و سیاست قدرت انتقاد
میکند .اشمیت استدالل میکند که جنگهایی که برای اهداف سیاسی اتفاق میافتد ضرورتاً بهوسیله اهداف استراتژیکی
بازیگران عمده ،محدود میشوند .وی معتقد است جنگهای عادالنه و جنگهای بشردوستانه به دلیل اهداف ذاتاً توسعهطلبانه و
انگیزههای اخالقی ،منجر به جنگ تمامعیار خواهند شد ( .)Schmitt, 1996واقعگرایی همچنین بین سیاست داخلی و بینالمللی
تمایز قائل است و اصول متفاوتی را در روابط بینالملل پیشنهاد میکند .این نظریه بهرغم تمایل به پوزیتویسم ،دارای یک بعد
هنجاری است به این معنی که دولت وظیفه اخالقی دارد و باید به سعادت شهروندان خود اولویت دهد (.)Wight, 1966
بنابراین ،در نظریه واقعگرایی ،مداخله بشردوستانه جهت فراهم کردن زندگی خوب برای دیگران ،انحراف از وظیفه اصلی
دولتهاست .درنهایت ،واقعگرایان استدالل میکنند که کشورها همیشه اصول مداخله بشردوستانه را بهطور گزینشی اعمال
میکنند؛ چراکه مداخله آنها نه برای مردمان دربند ،بلکه بر پایه «منافع ملی» خود صورت میگیرد .واقعگراها مداخله ناتو در
کوزوو را نه به دلیل انگیزههای بشردوستانه ،بلکه حاکی از گزینشگری میدانند .آنها این پرسش را مطرح میکنند که چرا
سازمان ملل و شورای امنیت هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت اسفناک کردهای ترکیه ،چچنها و مردم تیمور شرقی انجام نداد؟
استدالل واقعگر ایان با بدبینی حاکی از استحاله نقش دولت در کنترل بحران ،نقض حاکمیت و استقالل دولت ملی و سوءاستفاده
از مداخله بشردوستانه در جهت منافع ملی مداخلهگر ایان تفسیر میشود (.)Parekh, 1997

1 Henry Kissinger
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درواقع ،دکترین حقوق بشردوستانه از منافع افراد و گروهها بهجای منافع دولتها حمایت میکند و ازاینرو نمیتواند
موردتوجه واقعگرایان قرار گیرد ( .)Goldrick, 1996در دوران جنگ سرد ،رهیافت حاکم بر مداخله بشردوستانه ،کامالً
واقعگرایانه و بهدوراز عنصر حقوق بشری بوده است .این مفهوم نه از پویایی الزم برخوردار بود و نه تحولی در آن رخداده
است .حتی در دیپلماسی حقوق بشر دوران جنگ سرد ،این مهم اغلب در جهت اهداف سیاسی به کار میرفت تا دعوایی برای
حقوق بشر .از طرف دیگر ،حقوق بشر غالباً برای حفظ وضع موجود بر سر دوراهی بود .بدین ترتیب ،موضوعات نقض حقوق
بشر ،مثالً در فلسطین ،ویتنام و اروپای شرقی ،به دلیل حاکم بودن ایدئولوژی و رقابت قدرت در سیاست خارجی ،با نگاهی
ابزاری و تقلیل موضوعاتی همچون مداخله بشردوستانه همراهی میشد ( .)Blackbum & Busuttil, 1997درنهایت به نظر
میرسد که رویکرد واقعگرایی قدرت تبیین باالتری نسبت به لیبرالیسم و سازهانگاری در چرایی مداخالت بشردوستانه و پیوند
این مداخالت با منافع ملی دارد .درواقع ،همانطور که ذکر شد ،تاریخچه مداخالت بشردوستانه در روابط بینالملل نشان میدهد
که ،اکثر مداخالت هرچند به بهانه بشردوستانه بوده است ،اما درنهایت اهداف و منافع ملی نقش پررنگی در این مداخالت داشته
است .اهدافی که به نظر میرسد که در مداخله آمریکا در عراق در  3112از نمود آشکاری برخوردار بوده است .در همین راستا،
در این پژوهش رویکرد رئالیسم به مداخله بشردوستانه برای ارزیابی اهداف مداخله آمریکایی بعد از جنگ سرد و بهخصوص در
عصر پساصدام مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
منافع ملی ،مداخله بشردوستانه و ابزارگرایی در سیاست خارجی
اهمیت منافع ملی در امور خارجی فعلی موجب نگرانی در برخی محافل شده است که مفهوم مداخالت بشردوستانه نهتنها
وسیله قدرتمند کشورهای غربی برای گسترش نفوذ آنها بلکه تأمین دسترسی آنها به منابع حیاتی است .ترس ازآن چه
دانشمندان آن را استعمار نو 4نام نهادهاند از طریق تجربههای اخیر در استفاده از سخنان بشردوستانه برای توجیه مداخالت در
افغانستان  3114و عراق  3112شدت یافته است" .ترس از امپریالیسم جدید بهویژه در بخشهایی از جهان که مستعمره
شناختهشدهاند ،سبب شده است تا مداخالت بینالمللی در آنها خاطراتی از گذشته امپریالیستی را زنده کند'' (

& Ottaway

 .)Lacina, 2003با توجه به این واقعیت که دولتهای غربی ارزشهای غربی لیبرالیسم و دموکراسی را در خارج از کشور
ترویج دادهاند و در دوران پس از جنگ سرد از برتری اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود برای اصالح شکایتهای بشردوستانه در
خارج از کشور استفاده کردهاند ،بسیاری را در جهان غربی به اینسو کشانده است که به مفهوم مداخلهجویانه برای اهداف
بشردوستانه بهصورت کامالً شکاکانه بنگرند .برخالف مأموریتهای کامالً صلحجویانه که نیاز به رضایت کشور دریافتکننده
دارند و فاقد بهکارگیری زور هستند ،رژیم مداخلهای بشردوستانه در حال ظهور ،دولتهای غربی را قادر میسازد تا تمامی
اقداماتی را که الزم است بدون رضایت دولت دریافتکننده برای توقف بحرانهای بشردوستانه به انجام برسانند .علیرغم اینکه
مداخالت خارجی در دو دهه گذشته در مقایسه با امپریالیسم قرن نوزدهم کمتر مورد سوءاستفاده قرارگرفته است ،بسیاری از
مداخالت بینالمللی در دوران پس از جنگ سرد ،باهدف تغییر رژیم و یا ایجاد ملت در کنار خطوط لیبرال غربی بوده است
( .)Ayoob, 2002درحالیکه برخی از موارد مانند عملیات حمایت از دموکراسی در هائیتی  4661برای طراحی مجدد رژیم
دموکراتیک انتخابشده بود ،قطعنامههای پس از جنگ مانند افغانستان یا عراق به انتصاب دولتهای محلی انتقالی که معموالً به
احزاب طرف مداخله وابسته بودند ،متکی بودند .در موارد کوزوو و تیمور شرقی ،جامعه بینالمللی حتی با ایجاد یک دولت
بینالمللی ،نقش خود را خود مدیریت کرد .با ایجاد دستههای نخبه سیاسی ،دولتهای غربی از طریق آموزش امنیت و همچنین
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کارکنان اداری از رژیمهای جدید حمایت میکنند .بنابراین ،به نظر قابلقبول میرسد که مداخله دولتهای خارجی در امور
داخلی یک کشور تأثیر زیادی بر حاکمیت و استقالل کشور دریافتکننده دارد ( .)Wimelius, 2006باوجودی که تغییرات
امور دولتی معموالً به بهانه حمایت از بشردوستانه صورت میگیرد ،پیروی از منافع ملی توسط دولتهای غربی باعث ایجاد این
ترس میشود که تداوم دخالت دولتهای قدرتمند به بهانههای بشردوستانه باعث افزایش پیوند این مداخالت با منافع ملی
دولتهای مداخلهگر شود و این فرایند در رویکرد ایاالتمتحده به عراق بهصورت اساسی نمود پیداکرده است.

یازده سپتامبر  ،2001و پیشزمینههای مداخله ایاالتمتحده در عراق در 2003
حادثه یازده سپتامبر به شکل اساسی منافع هژمونیک 4ایاالتمتحده و ازجمله رویکردهای مداخلهجویانه این کشور را از
خویش متأثر ساخت .مهمترین بعد این مداخله جویی ،گنجاندن مفاهیم حقوق بشری ازجمله مبارزه با تروریسم ،دولتهای یاغی
و دفاع از دموکراسی در خاورمیانه بوده است .دریازده سپتامبر ،فرصتی تاریخی نصیب آمریکا شد تا واقعیات همیشگی را در
قالب یک معادله نوین تغییر دهد .فرصتی که بهواسطه آن بتواند در حیطههای مختلف برتری خود را در شکل دادن به رفتارهای
بازیگران عمده و حاشیهای ایجاد کند (.)Dehsyar, 2002
در رابطه بااینکه حمالت تروریستی  44سپتامبر  3114چه تأثیری بر مداخله بشردوستانه گذاشت است دو دیدگاه برجسته
وجود دارد .اولین موضع شکاکانه است و ادعای آن بر این است که از زمان جنگ علیه تروریسم ،ایاالتمتحده ،منافع
استراتژیک خود را پیش از نگرانی برای حقوق بشر در خارج از کشور و در خانه مدنظر قرار داده است ( .)Bellamy, 2009از
طرف دیگر ،از سال  ،3114سهم غرب در عملیات صلح بهطور چشمگیری کاهشیافته است .در این راستا ،ترس این است که
ایاالتمتحده و متحدان آن درواقع توافق در مورد اقدامات بشردوستانه را با سوءاستفاده از اصول بشردوستانه در توجیه اقدامات
مداخلهگرایی خود ،تضعیف کنند .دیدگاه دوم خوشبینانهتر است .به این معنی است که دولتهای غربی تنها به لحاظ نظامی در
شرایط اضطراری انسانی دخالت میکنند .برای خوشبینان به نظر میرسد که در افغانستان اغلب ارتباطات حیاتی بین دولتهای
شکستخورده و تروریسم وجود دارد .بنابراین ،آنها پیشبینی کردند که جنگ با تروریستها میتواند منافع استراتژیک الزم
را برای ایجاد انگیزه مداخلهای که بر مبنای حقوق بشر و امنیت ملی قابل دفاع باشد به وجود بیاورد (.)Dobos, 2010
بهطور تاریخی این ایده نزد محافظهکاران عمومیت یافت که دموکراسی باید بتوانند بااقتدار کامل دشمنان خود را حتی با
توسل بهزور و قوة قهریه سرکوب نمایند .بهعبارتدیگر دموکراسی باید به هر بهایی حفظ شود .نو محافظهکاران در بخشی از
این ایده خود ملهم از تفکرات لئواشتراوس هستند .براین اساس ایجاد دموکراسی ضعیف نمیتواند به بقای خود ادامه دهد.
بهاینترتیب استفاده از زور برای ایجاد و گسترش دموکراسی و عدالت نهتنها جایز بلکه ضروری است .در این چهارچوب،
جدیترین تهدید به دموکراسی از طرف دولتهایی است که ارزشهای دموکراتیک را نپذیرفتهاند .نو محافظهکاران معتقدند
تغییر رژیمهای خودکامه یا به تعبیر امروزی یاغی ،وسیلهای مطلوب برای حفظ دموکراسی و امنیت امریکا است .این تفکرات
مبنای ایجاد نوعی از دموکراسی شد که به نام «دموکراسی چکمهپوش» معروف گردید (.)Dobos, 2008
نومحافظهکاران همچنین این ایده را از اشتراوس گرفتند که هر رژیم سیاسی نا گریز است برای ایجاد اتحاد ملی ،یک دشمن
بیرونی برای خود ترسیم کند .نومحافظهکاران در دوران ریگان و بوش پسر این توصیه را به کار بستند و به ترتیب «امپراتوری
شیطانی» (منظور شوروی) و «محور شرارت» را بهعنوان دشمنان ملت امریکا تدارک دیدند .همچنین رابطه میان ماهیت رژیم
سیاسی و صلح از دیگر ایدههای اشتراوس بود که موردتوجه خاص نومحافظهکاران قرار گرفت .بر این اساس امکان یا عدم
 4واژه هژمونی از زبان یونانی گرفته شده و به معنای رهبری است ودر روابط بینالملل ،هژمون ،رهبر یا وضعیت رهبری گروهی از دولتهاست .درواقع ،رهبری
ضرورتاً درجهای از نظم اجتماعی وسازمان اجتماعی را مفروض میگیرد که در آن یک واحد ،نقش عمدهتری را به عهده میگیرد.
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امکان صلح از آنها منوط به سرشت رژیم سیاسی هر کشور است .درواقع نومحافظهکاران به کارآمدی سازوکارها و نهادهای
بینالمللی برای ایجاد صلح و ثبات در جهان اعتقاد ندارند؛ چون صلح را مبتنی بر ماهیت رژیمهای سیاسی میدانند .بر همین مبنا
الیوت آبرامز اینگونه اظهارنظر میکند که صلح نه از طریق گفتوگو و یا توسل به ابزارهای بینالمللی ،بلکه از طریق تغییر
رژیم یاغی محقق میشود .ریاست جمهوری ریگان باعث شد نسل اول نومحافظهکاران به کسب قدرت نائل شوند .آنها
بهاینترتیب فرصت یافتند تا ایدههای خود را در قالب سیاستگذاری ملی اجرا کنند .در زمان ریگان بودجه نظامی امریکا
باهدف شکست قطعی شوروی افزایش یافت .در داخل نیز کاهش مالیاتها ،محدود کردن مداخالت دولت و نیز تأکید بر
لیبرالیسم سنتی امریکا موردتوجه قرار گرفت .در زمان ریگان ،نومحافظهکاران محبوبیت و مشروعیت قابلتوجهی کسب نمودند.
نسل دوم نومحافظهکاران آمریکایی که از دهه  4661حضور خود در عرصه قدرت را مطرح نمودند ،با کنترل ابزارهای رسانهای
و مطبوعاتی (وال استریت جورنال ،واشنگتن تایمز ،ویکلی استاندارد و فاکس نیوز) ،فکری (مؤسسات تحقیقاتی دست راستی)
و اقتصادی (بهطور خاص صنعت نفت و تسلیحات) شبکه گستردهتری برای طراحی و تبلیغ افکار خود در اختیار داشتند؛ و
توانستند در آغاز هزارة سوم سرنوشت ایاالتمتحده را در دستگیرند ( .)Miller, 2008مجموعه دیدگاههای نومحافظهکاران در
سلسله اسنادی که در طول دهه  4661منتشر کردند ،کامالً مشهود است .نومحافظهکاران عالوه بر پیوندهای عمیق با صنایع نفت
و نظامی ،در مجموعهای از مراکز تحقیقاتی و فکری مؤثر دست راستی امریکا نیز حضور داشتند .آنها از این طریق نیز بر
فضای سیاستگذاری کالن ایاالتمتحده اثرگذار بودند .نومحافظهکاران همچنان مجموعهای از این نهاد را در کنترل خوددارند.
برخی از این مؤسسات عبارتاند از؛ «بنیاد هریتیج»« ،4مؤسسه هوور» ،3دانشگاه استنفورد (جایی که رایس یکی از پژوهشگران
ارشد آن بود)« ،مؤسسه امریکن انترپرایز» (جایی که بولتون ،ولفوویتز و چنی مدتی در این مؤسسه مستقر بودند و هم اینک
پرل 2و لین چنی 1همسر چنی از ستونهای آن محسوب میشوند)« ،مؤسسه بردلی» 5و« موسسه کتو».)Wimelius, 2006( 9
ایدههای این مراکز قدرتمند علمی دست راستی ،انعکاس وسیعی در فضای سیاستگذاری ایاالتمتحده پیدا میکند .گزارشها و
بررسیهای این گروه از مؤسسات همواره نقشی اثرگذار در تصمیمگیری و جهتگیریهای کالن ایاالتمتحده پیدا میکند.
تقریباً هر ایده ،پیشنویس قانون ،سیاست ملی و غیره نیازمند تحلیل و گزارشی از بنیاد هریتج ،مؤسسه امریکن انترپرایز و مشابه
آنها است .نومحافظهکاران آمریکایی دیدگاههای خود در قبال سیاست خارجی ،امنیت ملی و مسائل خاورمیانه را طی دهه
 4661به صورتی منسجم توسط این مراکز منتشر کردند .پس از کسب قدرت توسط نومحافظهکاران نیز همین ایدهها و
دیدگاهها تبدیل به سیاستهای ملی شده است و در زمان بوش پسر اجرا شد .مجموع دیدگاههای نومحافظهکاران را میتوان در
پنج سند به هم وابسته که یکی پس از دیگری منتشر شدند مالحظه نمود .سند اولیه «راهنمای برنامهریزی دفاعی» 9نام داشت.
پسازآن سند اصلی این گروه منتشر شد که «پروژه قرن جدید آمریکایی» 9نام گرفت .از این سند ،دو سند «بازسازی و نیروی
دفاعی امریکا» و «سیاست ملی انرژی» حاصل شد .نهایتاً تمامی این اسناد در تأمین رهبری مطلق جهانی امریکا نقشی
تعیینکننده داشته است .بسیاری از طرحهای نومحافظهکاران ،در ابتدا در قالب «راهنمای برنامهریزی دفاعی» توسط وزارت دفاع
برای سالهای  4661تا  4666آماده و ارائهشده بود .درواقع «راهنمای برنامهریزی دفاعی» طرحی بود که در سال 4663
ولفوویتز در خصوص بودجه و طراحی سازمانی پنتاگون ،برای رئیس خود دیک چنی که در آن هنگام وزیر دفاع بود تدارک
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دید .طرح ولفوویتز بر اساس برتری دائمی ارتش ایاالتمتحده و سلطه جهانی در چهارچوب نظم نوین جهانی تهیهشده بود
( .)Byman & Pollack, 2008این طرح که در حکم بیانیه اولیه نومحافظهکاران بود ،بهوضوح نقطه کانونی خود را بر تفوق
نظامی امریکا (بدون در نظر گرفتن عنصر مشروعیت) متمرکز کرد .طرح مزبور راه حفظ برتری ایاالتمتحده را دسترسی به
نفت خلیجفارس از طریق استفاده از حضور و اِعمال نیروی نظامی در نظر گرفت .البته تحت تأثیر انتقادات دموکراتها لحن این
گزارش بهخصوص در زمینه برتری جهانی امریکا تعدیل شد.پس از به قدرت رسیدن کلینتون ،چنی و ولفوویتز از قدرت کنار
رفتند .اما بههرحال ساختار این گزارش وارد پروژه شد و در ژوئن سال  4669گروهی که بعدها هسته اصلی نومحافظهکاران
دولت بوش را تشکیل دادند ،سندی را تحت عنوان «اعالمیه اصول» منتشر کردند که در حکم اصول کلی حاکم بر تفکر
نومحافظهکاران بود و یک رهبری مطلق از طریق برتری نظامی و قدرت عریان را برای امریکا در نظر داشت .منتشرکنندگان
این سند به سیاستهای ناهمگن و انزوا گرایی -درونگرایی کلینتون انتقاد کردند .آنها نگران این موضوع بودند که
ایاالتمتحده فرصت کسب رهبری مطلق جهانی را که پس از فروپاشی شوروی فراهمشده است ،از دست بدهد .این گروه در
سند مزبور اشاره میکنند که وعده فواید کوتاهمدت تجاری کلینتون باعث نادیده گرفتن مالحظات استراتژیک شده است
( .)Wright, 2003بر اساس این اصول و در سال 4669کریستول و کگان پروژهای به نام «قرن جدید آمریکایی» را در مؤسسه
امریکن انترپرایز آغاز کردند که به بنیان مبارزات انتخاباتی بوش در سال  3111تبدیل شد .این پروژه به تأیید نومحافظهکاران
دیگری چون چنی ،رامسفلد ،ولفوویتز ،لیبی ،پرل ،آبرامز ،بولتون ،فیث ،زاخیم و خلیل زاد نیز رسید .پروژه مزبور بر تالش برای
رهبری جهانی ایاالتمتحده از طریق قدرت وبرتری نظامی مبتنی بود (.)Zaiter, 2012
سیاستمداران دوران بوش ازجمله نومحافظهکاران بودند و به این جهت دنبالهروی این آموزه لئواشتراوس ،نظریهپرداز خود
بودندکه معتقد بود نظم سیاسی فقط در حالتی میتواند ثبات داشته باشدکه تهدید خارجی آن را متحد کرده باشد .آنها با تاسی
از ماکیاولی میگویند اگر هیچ تهدید خارجی وجود نداشته باشد باید تهدید را ساختهوپرداخته کرد .یازده سپتامبر بدون تردید
فضای مجازی الزم را در اختیار نومحافظهکاران قرارداد تا با تأکید بر آموزههای اشتراوس ،بر بنیان مبارزه با تروریسم ،محیط
رقابتی و خصمانه جدیدی را در ساختار نظام بینالمللی به راهاندازند و از این رهگذر منافع کالن ایالت متحده امریکا را تأمین و
سیادت بالمنازع خود را برجهان تحمیل کنند ( .)Mestekin, 2005با توجه به مستندات ذکرشده میتوان به این نتیجه رسید که
بعد امنیتی – نظامی هژمونی از جایگاه ویژهای در اندیشه نئومحافظهکاران برخوردار بوده است .آنها سعی داشتند با برتریطلبی
امنیتی -نظامی ،هژمونی همهجانبه آمریکا را تأمین نمایند (.)Leffler, 2004
حمله به عراق که در طرح نومحافظهکاران و دولت بوش بهعنوان مرحله نخست ایجاد دگرگونی در ساختار این منطقه تلقی
می شد در جهت تبدیل عراق به یک دولت سرمشق دموکراتیک و لیبرال منطبق با نسخه آمریکایی آن برای تمام کشورهای
خاورمیانه بود .امریکا در مرحله اول حضور در عراق بر آن بود تا شرایط روند دولت ،ملتسازی جدید در این کشور را صرفاً
بر اساس منافع و اهداف خود بهپیش ببرد ( .)Vaezi, 2008آمریکا در این راهبرد به دنبال تفهیم این مسئله بود که حمله به
عراق با منافع حیاتی آمریکا گرهخورده است .بنابراین ،نقطه اصلی تمرکز امریکا در سیاست بینالملل را بر منطقه خلیجفارس و
منابع نفتی آن قرار دادهاند .بوش حتی پیش از ورود به کاخ سفید نیز پروژه قرن جدید آمریکایی را بر اساس سیاست نظامی
خود تبدیل کرد .او بر روی «دفاع موشکی ملی»« ،فنآوریهای تسلیحاتی نوین» و «توانایی اِعمال قدرت» بهویژه در مناقشات
منطقهای دوردست (خلیجفارس) تأکید نمود .منظور از اِعمال قدرت نظامی در نواحی دوردست اساساً جنگهای نفتی منطقهای و
حفاظت از خطوط انتقال انرژی بود .دولت بوش بهاینترتیب ،دو اولویت سیاست خارجی و امنیتی را درهم آمیخت« :افزایش
دسترسی به نفت ماوراء بحار» و «افزایش توانمندیهای اِعمال قدرت نظامی در راستای کنترل عرضه نفت ،که معموالً تحت
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عنوان بخشی از جنگ علیه تروریسم ،بهوسیله نیروهای نظامی امریکا توصیف میشود .درواقع به تعبیر مایکل کلر ،ارتش
ایاالتمتحده در دوران بوش بهنوعی ماشین خدمات جهانی محافظت از نفت تبدیلشده است» (.)Klare, 2007
کمیسیون  46/44در مورد اینکه بعضی از اعضاء تیم ریاست جمهوری آمریکا بالفاصله پس از حمالت  44سپتامبر تالش
کرده بودند که بر عراق فشار آورند ،تأمل و درنگ بسیار و بحث مفصلی کرد .این کمیسیون میگوید وزیر دفاع آمریکا،
رامسفلد به ژنرال مایزر دستور داد که هرچقدر میتواند مدرک جمعآوری و همتاسازی کند که نشان دهد احتماالً صدام باعث
این حمالت بوده است .کمیسیون حتی این مطلب را هم مطرح کرد که پل ولفویتز ،معاون رامسفیلد ،بحث کرده که حتی اگر
صدام به احتمال  41درصد در حمالت  44سپتامبر دست داشته است ،باید به او حملهور شویم .در اوایل سال  3113رامسفلد اظهار
داشت حکومت صدام به تهدیدی بسیار بزرگتر از دسامبر 4669یعنی زمانی که بازرسان سازمان بینالملل از بغداد بیرون آمدند
تبدیلشده است ( .)Mann, 2004این در حالی بود که آمریکا یک حمله دیپلماتیک و تبلیغاتی در محافل بینالمللی و سایر جاها
به راه انداخت تا تائیداتی برای اتهامهایی که بر حکومت عراق میزد ،به دست آورد .همزمان نیز تالش میکرد تا قطعنامه
جدیدی از شورای امنیت درآورد که مجوز جنگ جدیدش بر ضد عراق باشد؛ اما این تالشها با مخالفت شدید متحدان و نیز
رقبای امریکا ،بهخصوص روسیه ،چین ،آلمان ،فرانسه روبهرو شد .قطعنامه  4114شورای امنیت که در  9نوامبر  3113م صادر
شد ،راهحل میانهای برای راضی کردن هر دو طرف بود .اما در ژانویه  3113م رئیسجمهور آمریکا از نیت خود چهره برداشت
که می خواهد جنگ بر ضد تروریسم را وسعت بخشد تا همان اقدامات برای انهدام شبکه القاعده را در کره شمالی ،ایران و عراق
هم انجام دهد .بوش در سخنرانی خود درباره اتحاد در  36ژانویه 3113م ،دیدگاه خود را در مورد تروریسم تشریح کرد و گفت:
تروریسم چند شبکه است ،مثل القاعده که به محور شرارت یعنی سه کشور عراق ،ایران و کره شمالی مرتبط است .دیک چنی
مقامات عربی را قانع کرد که سرنگون کردن صدام باعث هرجومرج در عراق نخواهد شد .دیک چنی سپس یک سری هم به
لندن زد و با تونی بلر ،نخستوزیر انگلستان مباحثاتی داشت (.)Katzman, 2004
دولت امریکا میبایست ربطی بین رژیم عراق با سازمان القاعده نشان میداد .روزنامه لسآنجلس تایمز در این هنگام
اظهاراتی به نقل از یک مقام عالی در دولت بوش نوشت که یک مأمور سرویس اطالعاتی عراق در پراگ مالقات مخفیانهای را
با محمد عطا ،فرمانده تیم تروریستی عامل  44سپتامبر داشته است .سخنرانی بوش در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ
دوازدهم نوامبر  3113م یک نقطه عطف دیپلماتیک برای بحران بود .وی فهرست بلندباالیی از قطعنامههایی را خواند که
دیکتاتور عراق درگذشته آن را زیر پا گذاشته بود .سپس گفت جنگ حتمی است و چنان چه عراق به همه خواستههای سازمان
ملل گردن ننهد ،دشوار بتوان از جنگ پرهیز کرد .پسازآن بود که «کالین پاول» وزیر خارجه وقت امریکا یک سفر دورهای
را آغاز کرد تا برای قطعنامهای که قرار بود از تصویب شورای امنیت بگذرد ،تأیید جمعآوری کند .در برابر این وضع،
حکومت عراق راهی نیافت جز آنکه اعالم کند بدون قید و شرط پذیرایی بازگشت بازرسان است .آنگاه پاریس و مسکو نظر
دادند که نوشتن یک قطعنامه جدید دیگر وجهی ندارد .اما واشنگتن و لندن بر این نظر بودند که عراق با این موضع میخواهد
یک شکافت در بین کشورهای جهان ایجاد کند (.)Eileen & Hoffman, 2005
بوش در آوریل  3113برای نخستین بار گفت که تغیر رژیم عراق برای او یک هدف است .در ادامه استمرار و پافشاری
کالین پاول مبنی بر اینکه جنگ بر عراق باید با اجازه سازمان ملل باشد تا بتواند از کلیه امکانات سازمان ملل استفاده کند به
دنبال جمع آوری اطالعات ضد عراق برای ارائه به سازمان ملل شد .در فوریه  3112م دولت امریکا مهیای حمله به عراق ،با
 4حمالت  44سپتامبر (بیشتر در انگلیسی با  44/6نشان داده میشود که «نهُ ،یازده» به انگلیسی «ناین ایلون» خوانده میشود) عبارت است از؛ سلسلهای از حمالت
انتحاری که در  44سپتامبر  ،3114توسط القاعده در خاک ایاالت متحده آمریکا انجام شد.
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پش تیبانی شورای امنیت شد .این کار به اصرار کالن پاول صورت گرفت .بوش از او خواسته بود که اطالعات جمعآوریشده
توسط سیا در مورد سالحهای کشتارجمعی عراق را به شورای امنیت ارائه کند .دفتر اطالعات تابع وزارت خارجه آمریکا
پیشنویس سخنرانی را که قرار بود پاول ارائه کند ،بررسی کرده و  29ادعای وارده در آن را ضعیف یا بیاساس دانسته بود .به
همین علت 39 ،ادعا از موارد مندرج در آن سخنرانی را حذف کردند .پاول سخنرانی خود در برابر شورای امنیت را در تاریخ 5
فوریه  3112م ایراد کرد و قانعکنندهترین ادلهای که داشت چند قطعه عکس و چند پیام الکترونیک شنود شده توسط سیا بود
که میگفت عراقیها برای پاکسازی اماکن نگهداری سالحهای مظنون خود عجله داشتند که درواقع ،تالش مذبوحانهای از
سوی رژیم عراق بود تا ظن و تردیدها را در مورد خویش برطرف سازد و نشان دهد که نهایت همکاری را با بازرسان میکند.
پاول همچنین گزارشهایی را بیان کرد که اساس آنها اظهارات یک ستیزهجوی القاعده اسیر ،با این محتوا بود که القاعده در
عراق آموزش ساخت سالحهای شیمیایی و میکروبی را دیده است ( .)Prados & Sharp, 2005درنهایت در  49مارس ،3112
جورج بوش با تونی بلیر نخستوزیر انگلستان« ،خوزه ماریا آتنار» نخستوزیر اسپانیا و «خوزه مانوئل بارسا» نخستوزیر
پرتغال دیدار کرد و آن هشدار را داد که صدام و پسرانش باید ظرف  31ساعت عراق را ترک کنند .در ساعت  9شب مورخه
 46مارس این مهلت به پایان رسید ،اندکی پسازآن جنگ شروع شد که آمریکا آن را جنگ آزادی عراق نامید

( & Prados

 )Sharp, 2005و این جنگ به شکل اساسی معادالت سیاسی عراق را از خویش متأثر نمود .مهمترین تأثیرگذاری این مداخله،
شکلگیری منازعات گسترده قومی -مذهبی و کشمکش بین گروههای مختلف عراقی بود .وجوه آشکار این کشمکش بر سر
کنترل جغرافیا و همچنین مرزهای فدرالیسم بین دولت مرکزی و دولت منطقهای از یکسو ،و شیعیان در رأس قدرت با
سنینشین از سوی دیگر بوده است .درنتیجه ،به نظر میرسد که بحرانهای ژئوپلیتیکی در قالب کشمکش بر سر جغرافیا و
مرزهای فدارلیسم سیاسی بین گروههای مختلف عراقی در عصر پساصدام همچنان بهعنوان پویش امنیتی غالب باقی بماند.

جنگ عراق و واقعگرایی هژمونیک
در راستای زمینهسازی برای حمله عراق ،آمریکا اهدافی مانند «عزل دیکتاتور»« ،گسترش دموکراسی»« ،مبارزه با
تروریسم»« ،نابودی سالحهای کشتارجمعی» و «برخورد با ناقض قطعنامههای سازمان ملل متحد» را بهعنوان سرلوحه کار خود
اعالم کرد ( .)Zarvandi, 2011جنگ عراق ،بهرغم مخالفت با واقعگرایی و تجسم برنامههای لیبرال ،بهعنوان یک جنگ
هژمونیک -واقعگرایانه بهروشنی قابلفهم است ،و باوجوداین واقعیت که ممکن است ناشی از کاربرد ضعیف رئالیسم هژمونیک
و در بسیاری از موارد مهم در اجرای آن باشد ،درست است .چنی ،رامسفلد و ولفوویتز همگی کارشناسان ورزیده و باتجربه
گسترده در سیاستهای دفاعی و خارجی بودند .مهمتر از همه اینکه ،هر سه نفر آنها در دهه قبل از جنگ با تالش برای اعالم
یک استراتژی بزرگ آمریکایی پس از جنگ سرد با حمایت از اولویتهای آمریکایی و جلوگیری از ظهور رقبای همکار ،به
هم مرتبط بودند و هر سه ،صدام حسین را بهعنوان یک تهدید برای هژمونی آمریکا در منطقه محوری خاورمیانه و بهویژه
خلیجفارس میدانستند .خلیجفارس با دربرداشتن دوسوم ذخایر نفتی قابل بازیافت ،از دید سیاستمداران ایاالتمتحده برای سیستم
هژمونیک آمریکا بسیار موردتوجه قرار دارد و ایاالتمتحده تالشهای زیادی را برای ایجاد اتحاد ،بهکارگیری مشتریان و
حمایت از رژیمهای دوستانه در منطقه انجام داده است .استراتژی بزرگ هژمونیک آمریکا در خاورمیانه هرگز اهمیتی برای
دموکراتیزه شدن سیاسی نداشته است و ایاالتمتحده روابط نزدیکی با انواع رژیم سلطنتی خودکامه و فئودال داشته است که
بهطورمعمول نقض قوانین غربی و آمریکایی حقوق بشر و پاسخگویی سیاسی بوده است .منابع نفتی خاورمیانه برای متحدان
محوری آمریکا در اروپا و شرق آسیا بسیار مهمتر از خود ایاالتمتحده بوده است (.)Schmidt & Williams, 2008
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عالوه بر این ،مشارکت طوالنیمدت آمریکا در منطقه تا حد زیادی به لحاظ سیاسی برای شرکتها ،بانکها و پیمانکاران
دفاعی آمریکا مفید بوده است .با توجه به همه این موارد ،متفکران امنیت هژمونیک آمریکا حفاظت از این نظم منطقهای از
چالش برانگیزان بهصورت مشکل برانگیز در نظر نمیگرفتند .برای سیاستمداران آمریکایی ،شکی نیست که صدام حسین یک
تهدید تجدیدنظرطلب برای نظم آمریکا در منطقه ایجاد کرد .دولت عراقی به کویت حمله کرده و چشمانداز تثبیت ملی پان
عرب را نشان داده است که برای ریشهکن کردن قوانین پیشین در عربستان سعودی و امارات خلیجفارس بود .عالوه بر این ،در
جنگ خلیجفارس در سال  ،4664که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تنها پیروزی قاطع نظامی ارتش آمریکا بهحساب میآمد،
چنی ،رامسفلد و ولفوویتز نقش برجستهای در آن داشتند .بااینحال ،در اواخر دهه  ،4661این پیشرفت بدون رقیب آغاز شد .با
توجه به منابع نفتی عراق ،تنها بحث زمان در میان بود تا رژیم تهدیدی جدی برای نظم منطقهای ایجاد نماید .اگر عراق در سال
 3113با تحریمهای شدید تحت تأثیر قرار گرفت ،سیاستمداران آمریکایی آن را بهعنوان فرصتی برای از بین بردن یک رقیب
مشخص قبل از بازسازی قدرت خود میدیدند .جای تعجب نیست که چنی ،رامسفلد و ولفوویتز عمالً بیش از یک دهه قبل از
حمله واقعی سال  3112عمالً از سرنگونی رژیم حسین سخن میگفتند .عالوه بر این ،سرنگونی قاطع رژیم عراق ،یکی دیگر از
اهداف نخست وزیران و نمایش برتری ارتش آمریکا و تکنولوژی بود .از میان این سه طرف اصلی طرفدار جنگ ،رامسفلد
بهویژه عالقهمند به نشان دادن توانایی جدید سالحهای پیشرفته متعارف بود که ایاالتمتحده از زمان پایان جنگ سرد ،که با
هزینه بسیار باالیی به دست آورده بود .انتظار این بود که گسیل سریع و قاطع رژیم عراق توسط نیروهای آمریکایی با
فنآوریهای باال و تلفات کم آمریکایی ،یک پیام کلی «شک آور و شگفتیآور» را به دیگر کشورهای بالقوه تجدیدنظرطلب
ارسال کند که ممکن بود منافع گسترده آمریکا را تحتالشعاع قرار دهند ( .)Ikenberry, 2006برتریطلبان فکر میکردند که
تردید دولت کلینتون در استفاده از نیروی کامل مزایای نظامی آمریکا ،اعتبار تعهدات آمریکا را کاهش داده و سبب ایجاد
شک و تردید در مورد عزم آمریکا میگردد .جنگ سریع پیروزمندانه در برابر عراق نهتنها یک تهدید مزمن را در منطقه حیاتی
منطقه خلیجفارس برطرف مینمود بلکه شهرت هژمونیک ایاالتمتحده را نیز در برمیگرفت .ترویج دموکراسی در میان بسیاری
از دالیل نبرد برای ارائه جنگ توسط دولت بوش بود .به دلیل اینکه وضعیت عراق پس از تهاجم بدتر شد ،دولت بهطور فزاینده
بر هدف تبدیل عراق به دموکراسی لیبرال تأکید داشت .منتقدان واقعگرایان-آکادمیک جنگ به این دستور کار دموکراتیک
اجباری بهعنوان شاهدی برای حقیقت اصلی لیبرالی این حمله اشاره مینمودند .این امکان وجود دارد که ارتقاء دموکراسی یک
راهحل پیشنهادشده توسط دولت بوش بود تا همزمان حمایت عمومی از جنگ را حفظ کند و الگویی برای بازسازی عراق پس
از جنگ باشد .دموکراسی هدف اصلی نبود؛ بلکه بهعنوان وسیلهای برای مشروعیت بخشیدن به جنگ و بهعنوان یک برنامه
برای ساخت عراق و یک ستون جدید از حکومت سلطه هژمونیک در منطقه بود ( .)Bozo, 2016درنهایت به نظر میرسد،
قدرت هژمون در جهت مراقبت از هژمونی خود باید از شکلگیری ایدهها و نیروهای ضد هژمون جلوگیری کنند

( Ganbarlu,

.)2006

ژئوپلیتیک انرژی عراق و منافع هژمونیکی ایاالتمتحده
به نظر میرسید با توجه به نقش هژمونیک اقتصادی آمریکا در حفظ جریان آزاد انرژی از خاورمیانه به غرب ،انرژیهای
فسیلی عراق نقش پررنگی در این معادله ایفا نموده است .اجرای دوباره بازی بزرگی که ایاالتمتحده در کشورهای قفقاز و
آسیای میانه در حال اجرای آن بود ،در عراق بسیار دشوار بود جایی که واشنگتن از زمان پیش از عملیات طوفان صحرا ()4664
به بهانه مداخله در کویت برنامهریزی کرده بود .صدام حسین پیشازاین شورش شیعیان و کردها را که توسط سازمان سیا
موردحمایت مالی قرارگرفته بودند و سازماندهی شده بودند را نابود کرد ،که منجر به مرگ هزاران نفر شد .در سال  ،4669پل
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ولفوویتز ،معاون وزیر دفاع آینده در زمان رئیسجمهور جورج دبلیو بوش و زلمی خلیل زاد ،مشاور شرکت  4 UNOCALو
یکی از نویسندگان  ،3PNACمقالهای نوشتند که توسط مجله استاندارد هفتگی 2تحت عنوان "سرنگونی او" منتشر شد .آنها
توصیه به استفاده قابلتوجه از قدرت نظامی برای از بین بردن "صدام و رژیم او" و نیز تحت تعقیب قرار دادن او بهعنوان یک
"جنایتکار جنگی بر اساس جنایات او علیه کردها و شیعیان عراق" و همچنین در برابر مردم کویت نمودند؛ و تصریح کردند
که قراردادهایی که دولت امضا کرده بود ازنظر قانونی صحیح نیست و ایاالتمتحده هرگز اجازه نخواهد داد تا صدام به فروش
نفت به شرکتهای فرانسوی و جاهای دیگر داشته باشد .این مقاله در نتیجهگیری نهایی خود به شرکتهایی که مایل به بهره
بردن از ثروت عظیم نفت بودند هشدار داد که باید خود را با "دولت آزاد عراق" هماهنگ سازند .بهعبارتدیگر ،دولتی که
ایاالتمتحده پس از سقوط صدام حسین بر سرکار میآورد (.)Pillar, 2011
دیک چنی در سال  4666بهعنوان مدیر اجرایی هالی بورن ،پیشازاین تأکید کرده بود که خاورمیانه با دوسوم نفت جهان و
کمترین هزینه ،هنوز مکانی است که جایزه بزرگ برای شرکت بزرگ نفتی در آن خوابیده است .هزینه تولید نفت در عراق
ازجمله کمترین میزان هزینه در جهان بود .برآورد شده است که عراق بهتنهایی دارای  411میلیارد بشکه نفت ذخایر است که
بزرگترین ذخیره در خاورمیانه به همراه عربستان سعودی و ایران است .یک زمینشناس آلمانی که پیش از جنگ جهانی اول
در مورد منطقه موصل و اطراف آن در عراق تحقیق کرده بود بیان نمود که خاورمیانه "بزرگترین منابع توسعهنیافته" نفت در
جهان را در اختیار دارد و پیشبینی کرد که "قدرتی که زمینهای نفتی ایران و بینالنهرین را کنترل میکند درواقع کنترل
بزرگترین منبع تأمین سوخت مایع در آینده را در اختیار خواهد داشت" .او تأکید کرد کنترل آن باید مستقل باشد و هیچگونه
به هیچ منافع خارجی نباید اجازه داده شود که جای پای خود را در آنجا بگذارد ( .)Barr, 2011اما پس از مقابله با آلمان در
جنگ جهانی اول ،انگلیس به دنبال تسخیر این ذخایر و حل مناقشه موصل با فرانسه در توافقنامه نفتی در سن رمو در تاریخ
 35/31آوریل 4631کرد ( .)Hoffmann, 1927موقعیت میادین نفتی ایران و بینالنهرین که توسط دریا به هند و مستعمرههای
شرق دور حمل میشود ،برای منافع بریتانیای کبیر دارای اهمیت فراوانی بود .کاپیتان توماس ای .لورنس ،افسر اطالعات نظامی
ارتش بریتانیا ( )MI5و با عنوان شناختهشدهتر لورنس عربستان ،بهدرستی نوشت که سربازان انگلیسی که به سمت تیگرس
قایقرانی میکردند ،رودخانهای که بین خطوط بینالنهرین با فرات قرار دارد ،باید توسط هزاران نفر به آتش کشیده شود "برای
بدترین مرگها ،نه برای برنده شدن در جنگ ،بلکه برای تصاحب ذرت و برنج و نفت بینالنهرین" (.)Lawrence, 1962
درنهایت ،ایاالتمتحده بعد از جنگ جهانی دوم در پی به عهده گرفتن نقش بریتاینا در خاورمیانه برآمد ،و بااهمیت یافتن نفت
در معادالت جهانی ،این نقش پررنگتر شد .درواقع ،ایاالتمتحده بهعنوان رهبر جهان غرب عالوه بر مقابله بانفوذ کمونیسم،
بهدنبال تسلط بر انرژی خاورمیانه بود .این نقش در عصر پساجنگ سرد ،در قالب نقش ایاالتمتحده برای تضمین جریان آزاد
انرژی از خاورمیانه به غرب صنعتی ادامه پیدا کرد ،و درنهایت با اشغال عراق در  ،3112به یکی از اهداف استراتژیک
ایاالتمتحده در خاورمیانه تبدیل شد.

نتیجهگیری
مداخالت بشردوستانه در عصر پساجنگ سرد به یکی از فرایندهای بینالمللی مهم در نظم جهانی تبدیلشده است .اما به نظر
میرسد که این مداخالت به شکل اساسی با منافع بازیگران مداخلهگر در پیوند بوده است .ازجمله این بازیگران میتوان به
ایاالتمتحده اشاره کرد که به شکل اساسی بعد از پایان جنگ سرد بهدنبال تثبیت منافع هژمونیک خویش در ابعاد امنیتی-
1Union OilCompanyof California
(عضو پروژه قرن جدید آمریکا)2Plan for a New American Century
یک مجله معتبر محافظه کارآمریکایی است چندین بار در سال منتشر میشود3The Weekly Standard.
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 و پیوند برقرار کردن3112  مداخله ایاالتمتحده در عراق در، در این راستا. ایدئولوژیک و اقتصادی بوده است- سیاسی،نظامی
 ایاالتمتحده اشاعه ارزشهای دمکراتیک و حقوق،به بهانه مبارزه با تروریسم جهانی و گسترش ارزشهای لیبرال انجام گرفت
 بهطورکلی ایاالتمتحده بر این باور بود که پس از.بشر را در عراق با توسل بهزور بهمثابه منافع خود در دستور کار قرارداد
فروپاشی شوروی و رهایی از فشار سنگین رقابت امنیتی با شوروی فرصتی یافته است که اشاعه ارزشهای لیبرال را بهویژه در
"خاورمیانه بزرگ" پیگیری نموده و با دگرگون نمودن عراق از دولتی با رژیم سیاسی اقتدارگرایانه تحت زمامداری صدام
حسین به عراقی دمکراتیک بر اساس ارزش های لیبرال سیاست این دولت را به سیاستی منطبق با اهداف هژمونی امریکا تغییر
 مداخله ایاالتمتحده در عراق متأثر از منافع امنیتی در پیوند با امنیت انرژی و هژمونی اقتصادی امریکا محقق شد اما.دهد
ایاالتمتحده از ارزشهای لیبرال و مواضع بشردوستانه بهمثابه پوششی برای مشروع نمودن مداخله بهرهبرداری نمود تا از این
 میالدی در عراق با3112  بنابراین گرچه مداخله امریکا در.طریق هزینههای مداخله با توسل بهزور در عراق را کاهش دهد
مواضع و لفاظیهای مقامات کاخ سفید در گسترش ارزشهای بشردوستانه لیبرال همراه شد این مواضع پوششی برای اهداف
.امنیتی و هژمونیک ایاالتمتحده بود
 پژوهشگر،)مسئول، عزتاهلل عزتی (نویسنده دوم،)%55( ، پژوهشگر اصلی،) زهره حیدر بنی (نویسنده اول:سهم نویسندگان
 حیدر لطفی (نویسنده چهارم) پژوهشگر کمکی،)%31(  محمدرضا حافظ نیا ( نویسنده سوم) پژوهشگر کمکی،)%31( ،کمکی
)%5(
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