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   چکیده

آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیوبوش بر این نظر بوده که مداخله گسترده در مسایل     

 سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان نیازمند قدرت نظامی و خشونت است. پس از یازده سپتامبر،آمریکا

های خود همراه نماید و رویکرد توانست افکار عمومی را در مسیر سیاست نمایی خطر تروریسمبا بزرگ

کاری نومحافظهه بنابراین پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه تأثیر اندیش تهاجمی را دنبال کند.

ابی است؟ در پاسخ میلادی قابل ارزی 1002در آمریکا بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 

کاری در آمریکا پس از یازده به پرسش اصلی مطرح شده، فرضیه این است که تأثیر اندیشه نومحافظه

 گری، جنگگرایی، نظامیگرایی، نخبهمیلادی، منجر به داروینیسم اجتماعی، دولت 1002سپتامبر

جورج دبلیو بوش گردید و های دولت بشر در سیاستحقوق سازی و نقضطلبی، امپریالیسم، جهانی

الملل شد. در این های این دولت در بُعد خارجی منجر به تشدید میزان آنارشی در نظام بینسیاست

ها، کردن طرحمیلادی، فرصت مناسبی را برای عملیاتی 1002رابطه، اجرای سناریوی یازده سپتامبر

نی و نظم نوین جهانی موردنظر آمریکا های دولت جورج دبلیو بوش در راستای هژموها و سیاستبرنامه

شناسی انتقادی روش ازو چارچوب نظری رئالیسم و رئالیسم تهاجمی  ازاین پژوهش در فراهم نمود. 

 استفاده شده است.

 کاری؛ دولت، سیاست خارجی؛ یازده سپتامبر؛ رئالیسم تهاجمی.کاری؛ نومحافظهمحافظه :هادواژهیکل
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 مقدمه

دبلیو بوش، چهل و سومین رئیس جمهور ایالات متحده  اصلی جورجهای برخی سیاست    

مسائل سیاست خارجی و اقتصاد متمرکز  میلادی، بر 1002میلادی تا  1000آمریکا از سال 

است. کاهش مالیات، تصویب قانون هیچ کودکی نباید عقب بماند، برای ارتقای استانداردهای 

امنیتی و  هایهدفتقویت ر زمینۀ مسألۀ مهاجرت و آموزشی در آمریکا و بحث و مذاکره ملی د

از مهمترین مباحث سیاست داخلی وی در دوران تصدی پُست ریاست جمهوری  پلیسی

کاران آمریکا خواهان (. در زمینۀ سیاست خارجی نیز، نومحافظه12: 2821است)واعظی، 

المللی هستند. پس از گرا و قدرتمند برای آمریکا در عرصۀ بینسیاست خارجی فعال، یکجانبه

کار جورج دبلیوبوش، جنگی را به بهانۀ میلادی، دولت نومحافظه 1002رویداد یازده سپتامبر

میلادی و اشغال عراق در سال  1002مبارزه با تروریسم آغاز کرد که اشغال افغانستان در سال 

ه سپتامبر فرصت رود؛ به عبارتی، رویداد یازدمیلادی از نتایج عمده آن به شمار می 1008

کار آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم و حمایت از مناسبی بود تا سیاستمداران نومحافظه

فرد خود در منطقۀ خاورمیانه، بشر در راستای استراتژی برقراری سلطۀ فراگیر منحصربهحقوق

کاران در محافظهبه دخالت نظامی و اشغال افغانستان و عراق اقدام نمایند. بنابراین مواضع نو

 آنآمریکا و بویژه پس از رویداد یازده سپتامبر، دستخوش تحولات و دگرگونی فراوان گردید و 

های جدیدی را در مقابل قطبی و تثبیت رهبری آمریکا، سیاستدر جهت ایجاد جهان تک ها

علیه کشورهای جهان اتخاذ کردند. به دنبال رویداد یازده سپتامبر، جورج دبلیوبوش، جنگ 

و به دنیا اعلام کرد « آینده روشن است»تروریسم را اعلام کرد و به مردم آمریکا اطمینان داد که 

بر این اساس رویداد یازده سپتامبر، فضای لازم را برای  که شما یا با ما و یا علیه ما هستید.

کاران به محافظهکاران آمریکا فراهم ساخت؛ از این رو، نوهای نومحافظهها و طرحاجرای اندیشه

امنیت ملی »عنوان یک جریان و طیف فکری در آمریکا نقش مهمی در تدوین و اتخاذ دکترین 

که  انکارو اعلام آن از سوی جورج دبلیوبوش داشتند. این نومحافظه« ایالات متحده آمریکا

از  های آمریکا بر جهان، از طریق کلیه ابزارهای ممکن هستند، پسمعتقد به حاکمیت ارزش

گرایی و استراتژی پیشدستانه را برای آمریکا تجویز مشی یکجانبهرویداد یازده سپتامبر خط

کردند و بر این اعتقادند که بحران یازده سپتامبر فرصت مناسبی را برای آمریکا فراهم نموده 

تک المللی را بر پایه ساختار است، تا هژمونی و سلطه خود را بر جهان حاکم کند و نظام بین

 قطبی، سامان بخشد. 
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 چارچوب نظری .1

 گرایی(. نظریۀ رئالیسم)واقع1-1      

که گاه به صورت  است المللبین روابط نظری هایرهیافت ترینقدیمی از رئالیسم یکی          

شود. در این برداشت مهمترین مسأله در سیاست مکتب اندیشۀ سیاست قدرت از آن یاد می

 سوی از قدرت و اعمال حفظ کسب، بر رئالیسم اصلی این رو، تمرکزحفظ قدرت است. از 

 الملل را محیطی آنارشیک میها نظام بینها است. بنابراین با توجه به اینکه رئالیستدولت

دانند، ضمن تأکید بر موضوع امنیت، معتقدند که چنانچه دولتی نتواند امنیت خود را حفظ 

اهد بود. تحت این شرایط نیروی نظامی کارآمد برای حمایت کند، قادر به انجام هیچ کاری نخو

(. 853: 2821از دیپلماسی، سیاست خارجی و در نهایت تأمین امنیت ضروری است)قوام، 

ای ذاتی و معلول تلاش برای کسب قدرت و در نتیجه امری مکتب رئالیست، جنگ را پدیده

کشورها باید همیشه به قدرت نظامی ها، در هر صورت، از دیدگاه رئالیست .داندطبیعی می

خویش متکی بوده و در هر رابطۀ متقابل، کسب، حفظ و افزایش قدرت را در نظر داشته باشند. 

گرایی، اصل بقا و اصل خودیاری خلاصه کرد. توان در دولتمحورها و عناصر اصلی رئالیسم را می

ها  تقاد دارند و پافشارانه از آنها اعرئالیستدر مجموع برخی از مبانی، اصول و عقایدی که 

قدرت را تنها  .1؛قدرت مرکز ثقل و هستۀ اصلی سیاست است. 2کنند عبارتند از: جانبداری می

. 8؛توان در برابر قدرت ایستادتوان کنترل و محدود کرد و فقط با قدرت میبه وسیلۀ قدرت می

گاه طبعی بشر هیچ .1؛تار کشورها استالمللی راهنما، انگیزه و معیار رفمنافع ملی در صحنۀ بین

جو و خودخواه  طلب، ستیزهنیکو نداشته و ندارد. برعکس، بشر همیشه جویای نفع خود، قدرت

المللی تأثیر چندانی در حفظ نظم و های بینسازمان دادن جهان از طریق سازمان .5 ؛بوده است

تواند با قدرت ت که میالمللی نخواهد داشت، بلکه تنها قدرت اسهای بینرفع تنش

 .3؛دانندها میترین ارزش دولترا حیاتی اصل بقا .6 ؛(223-222: 2822درآویزد)عامری،

بازیگران نظام ترین و اصلی ترینمهمها دولت .2؛ استآنارشیک  المللنظام بینماهیت 

 .دنآییبه شمار م خردورز الملل بازیگرانی ها در نظام بیندولت .1 و ندالملل هستبین

  گرایی تهاجمی(. نظریۀ رئالیسم تهاجمی)واقع1-2

 چون هایی مفروضه را آن یاصل های مؤلفه کلاسیک، رئالیسم همانند یتهاجم رئالیسم    

 قدرت یتهاجم سمیرئال در. دهند می تشکیل بزرگ های قدرت و یآنارش دولت، امنیت، قدرت،

 یم الملل نیب استیس در یاصل کنندگان نییتع و دارند کننده نییتع و یاصل نقش بزرگ های
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 گاهیجا کسب یبرا و هدف ۀمنزل به قدرت شیافزا بر یتهاجم سمیرئال افتیره در. باشند

. شود یم دیتأک بزرگ های قدرت یاصل رفتار عنوان به الملل نیب نظام در کیهژمون

 بودن کیآنارش لتع به که باورند نیا بر کیکلاس یهاستیرئال همانند یتهاجم یهاستیرئال

 یتهاجم یهاستیرئال. است ریناپذاجتناب المللنیب نظام در کشمکش المللنیب نظام تیماه

 کسب هدفش عمده که دانندیم المللنیب نظام در یاصل کارگزاران و خردورز یگرانیباز را دولت

 که باورند نیا بر ها آن باشد؛یم خود یبقا نیتضم یبرا تیامن به یابیدست منظور به قدرت

 بر یتهاجم سمیرئال(. 280: 2821رزاده،یمش)رودیم شمار به هادولت یبرا یذات یامر تهاجم

 المللنیب نظام در قدرت یسازنهیشیب یبرا کشورها زهیانگ و علت که است استوار مفروض پنج

 مفروض خود تهاجمی رئالیسم یۀنظر ارائه در را اصل پنج مرشایمر. دهدیم حیتوض را کیآنارش

 دارا دوم، الملل؛ بین نظام در آنارشی وجود اول،: از عبارتند اساسی فرض پنج این. دهد می قرار

 های نیت و قصدها از ها دولت اطمینان عدم سوم، تهاجمی؛ نظامی های توانایی از میزانی بودن

 ت؛اس بقا نیتضم و حفظ بزرگ، های قدرت و ها دولت یاصل هدف نیمهمتر چهارم، یکدیگر؛

(. 16-11: 2816 زارع، و یصالح)الملل نیب نظام در بزرگ های قدرت بودن عقلایی پنجم،

 یبرا کشورها که آورندیم وجود به را یطیشرا مفروض پنج نیا مجموع در نیبنابرا

 نظام کیآنارش ساختار در. ندینما اقدام یجهان صحنه در طلبی توسعه و قدرت یسازنهیشیب

 شیافزا یکی: کنند یم دنبال را عمده هدف دو بزرگ های قدرت مر،یامرش نظر از الملل نیب

 بر ب؛یرق گرانیباز و دشمنان مهار و کنترل یگرید خودشان، نفع به قوا موازنه رییتغ و قدرت

 کایآمر گفت توان یم یتهاجم سمیرئال یۀنظر های مفروضه و ها یژگیو به توجه با اساس نیا

 نیب نظام کا،یآمر رابطه، نیا در. باشد یم جهان مختلف قمناط در قدرت شیافزا دنبال به

 که یعقلان گریباز کی عنوان به نیهمچن و داند یم یمرکز اقتدار فاقد و کیآنارش را الملل

 یم بیرق ای و دشمن دگاهید از گرید یکشورها به است یتهاجم ینظام های ییتوانا یدارا

 1002 سپتامبر ازدهی از پس آمریکا یخارج ستسیا  ،یتهاجم رئالیسم یۀنظر یمبنا بر. نگرد

. است داده گسترش را آن و تقویت را خود گرایی مداخله کشور این که دهد می نشان ،یلادیم

 یۀنظر اساس بر سپتامبر ازدهی از پس عراق و افغانستان به  کایآمر یجنگ تجاوز رو، نیا از

 بوش ویدبل جورج یخارج استیس اصول نیبنابرا. است لیتحل و یبررس  قابل یتهاجم سمیرئال

 نییتب توانند یم ها هینظر نیا و دارد یتهاجم سمیرئال و سمیرئال یۀنظر با کینزد یوندیپ

 نیبد. دهند ارائه بوش ویدبل جورج یجمهور  استیر دوران یخارج استیس از تری مناسب
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 قالب در کایآمر یخارج استیس و یداخل استیس یاصل های میتصم در بوش ویدبل جورج سان،

 .است نموده اقدام گرا واقع کی

 

 کـاری)کنسرواتیسـم(. محافظه2

شوود کوه های سیاسی و اجتماعی اطلاق میها و نگرشای از اندیشهکاری به مجموعهمحافظه    

کاری بور شومرد. محافظوهدار را از آنچه نو و نیازموده است، ارزشمندتر مینهادهای کهن و ریشه

ن و نظم، پیوستگی سنت، احتیاط در نوآوری، مالکیوت، خوانواده، موذهب، دولوت و اهمیت قانو

کاری اعتقواد بوه گذارد. هستۀ مرکزی تفکر محافظوهدیگر نهادهای جا افتاده و قدیمی تأکید می

ها است و این که اقلیتی باید نقش هدایت جامعوه را بور عهوده داشوته باشوند و  نابرابری انسان

ن اقلیت برخوردار شود. هر سازمانی غیر از این، از جمله اجرای اصل برابری، را اکثریت از نبوغ ای

توان کاری را میآورند. اصول ایدئولوژی محافظهکاران مخالف منافع جامعه به حساب میمحافظه

 نابرابری طبیعوی انسوان .8؛دفاع از مذهوب .1ضدیت با عقلگرایوی؛ .2صورت خلاصه کرد:این به 

تأکیود بور قودرت و اقتودار سیاسوی فراگیور  .6 ؛نگرش پدرسالارانوه .5 ت مالکیوت؛قداس .1؛هوا

کاری در ضودیت بوا میوراو روشونگری و تجودد و در ضودیت بوا به طور کلوی محافظوه ؛دولت

گرایی پدیدار شده، و در مقابل اندیشۀ آزادی و دموکراسی و برابوری اجتمواعی، لیبرالیسم و عقل

ه مراتب اجتماعی، اعمال کنترل مذهب بر جامعه و دولوت، فضوایل و ها و سلسلاز رسوم و سنت

برخوی تووان میگرایی دفواع کورده اسوت. اخلاق سنتی، پدرسالاری اجتماعی و سیاسی و نخبوه

گرایی، احتورام گرایی، گذشتهکاری را چنین بیان کرد: سنتهای عمدۀ ایدئولوژی محافظهویژگی

اخلاقی سنتی، پدرسالاری اجتماعی و سیاسی، داروینیسوم  به مذهب و مالکیت، تأکید بر فضایل

گرایی، رهبرپوروری، خردسوتیزی، مخالفوت بوا بودعت و نووآوری و گرایی، دولتاجتماعی، نخبه

گرایی و فاشیسوم کاری بوا رمانتیسوم، ناسیونالیسوم، موذهب، نخبوهنواندیشی؛ به علاوه محافظه

ی فکوری عموده در تجودد، از دموکراسوی و هواآمیزش داشته است و در مقابل بوا هموۀ گرایش

لیبرالیسم گرفته تا آنارشیسم، سوسیالیسم و به ویوژه کمونیسوم در تضواد بووده است)بشویریه، 

2828 :221-222 ). 
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 کـاری. انواع و مراحل ایدئولوژی محافظه3

رات تنها در چارچوب پذیرش تغیی -های خودکاری با حفظ اصول و نگرشایدئولوژی محافظه    

های عمده حاکم بر جامعه با ثبات موورد ها و ارزشهایی که در راستای حفظ فضیلتو دگرگونی

های گوناگونی پیدا کرده است. در سوطح کلوان، در گذر زمان متحول شده و جلوه -نظر خویش

 کاری سه شکل اصلی برگرفته از سه مرحلۀ تاریخی را تجربه کرده است.محافظه

که در دوران رواج لیبرالیسم به تودریج از تأکیودش « محافظه کاری لیبرال: »مرحلۀ اوّل. 3-1

بر مالکیت ارضوی و پدرسوالاری اجتمواعی و سیاسوی کاسوت و اصوول اقتصوادی لیبرالیسوم را 

پذیرفت. اگر چه از سنت در برابر انقلاب و نووآوری دفواع کورد؛ اموا هووادار اقتصواد بوازار آزاد و 

کاری تأکیودی را کوه در حقیقت، این نوع از محافظه .اقتصادی بودمداخله نکردن دولت در امور 

شود، تعودیل نموود و کاری برکنش غیرعقلوانی انسوان مویبیشتر در ایدئولوژی عمومی محافظه

 ؛دهدانسان را موجودی معرفی کرد که نفع خود را تشخیص می

گور و بحوران مداخلوه هایکه با پیدایش دولت« کاری پدر سالارانهمحافظه: »مرحلۀ دوم. 3-2

 .در اقتصاد بازاری بار دیگر به اصول پدرسالاری اجتماعی بازگشت و از دولت فراگیر حمایت کرد

در این دیدگاه بر مصلحت عمومی، نقش اجتماعی و اقتصادی دولت، نظارت اجتماعی و اخلواقی 

 تور اسوتاشراف مآب گرا وکاری پدرسالارانه، نخبهشود. محافظهو سلسله مراتب بیشتر تأکید می

آمیوزد. بودین کارانۀ قدیم را با اصول اقتصاد ارشادی و دولت رفاهی در مویو پدرسالاری محافظه

کاری در عمل گرایشوی کینوزی یافوت و بور عودالت اجتمواعی، توأمین ایدئولوژی محافظه ،سان

 (.228-221: 2828)بشیریه، رداشتغال کامل و خدمات رفاهی تأکید ک

که بار دیگر به اصول اقتصاد آزاد بازگشته و در ترکیوب « کاری نومحافظه: »ممرحلۀ سو. 3-3

میلوادی،  2130را پدید آورده اسوت. در دهوۀ « راست نو»ای جدید به نام با نئولیبرالیسم آمیزه

کاری متحول شود؛ بوا بوروز رکوود و توورم در کشوورهای غربوی، در کوارآیی ایدئولوژی محافظه

 لت رفاهی تردید بوجود آمد و در واکونش بوه ایون تحولوات، محافظوههای کینزی و دوسیاست

ایالوات متحوده  کاران به اصول نظام بازار آزاد بازگشتند، تاچریسم در انگلسوتان و ریگانیسوم در

دولوت  کواران نوو، بوازار آزاد وآمریکا مظهر کامل چنین بازگشتی بودنود. شوعار اصولی محافظوه

کردند، که علت اصلی بحران اقتصادی هموان موداخلات دولوت در نیرومند بود. آنان استدلال می

رویوه نقوش گوذاری و افوزایش بویاقتصاد بوده است. برای اینکه موجب کاهش انگیوزه سورمایه

های کارگری شده است. از این دیدگاه، یگانه کار ویژه اقتصادی دولت بایود حفوظ ارزش اتحادیه
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کواران نوو، رشود و رفواه تورم باشد. به نظر محافظه پول و نظارت بر عرضۀ آن برای جلوگیری از

اقتصادی مستلزم نابرابری اجتماعی است و از ایون بابوت نبایود هراسوی داشوت. اندیشوۀ اصولی 

حداقل در امور اقتصوادی بووده سازی و دولت کوچک یا کاران نو، خودگردانی، خصوصیمحافظه

گوذاری خصوصوی را زار آزاد و سورمایهکاران نوو، بوامحافظه (.126-122: 2828)مطهرنیا، است

دهند، اما معتقدند که را نیز مورد تأیید قرار می« انسان اقتصادی»ها نظریۀ  کنند. آنتجلیل می

هوا را های اصلی اقتصاد را در برگیرد نه تمام عرصههای خشک اقتصادی باید فقط عرصهمحاسبه

کاری )مانند دولت نیرومنود سنتی محافظه ای از برخی مفاهیمنو آمیزهکاریمحافظه. شامل شود

  و تأکید بر نظم و قانون( و اصول اقتصاد بازار آزاد است.

 

  . محافظه کاری نو و راست نو )راست جدیـد(4

هایی از های سدۀ بیستم در چارچوب سیاست و حکومت کشورهای غربی رگهآخرین دهه    

« راست نو»د و از محصول این پیوند پدیده کاری با یکدیگر ترکیب شدنلیبرالیسم و محافظه

های غربی در واکنش به بحران اقتصادی دهۀ میلادی بسیاری از دولت 2120بوجود آمد. در دهۀ

های کینزی به سمت جناح راست های کینزی و با ترک سیاستمیلادی ناشی از سیاست2130

است که اصول خود را از  راستی و تهاجمیگرایش پیدا کردند. راست نو، رادیکالیسمی دست

کاران، هر دو به ها و نومحافظهگیرد و در توصیف مواضع نئولیبرالکاری میلیبرالیسم و محافظه

نو شناسایی کرد. مضمون نخست،  توان در درون راستدو مضمون اصلی را می. رودکار می

یت در زمینۀ بازار آزاد حمایت مجدد از اقتصاد لیبرالیسم کلاسیک و به ویژه از عقاید آدام اسم

است. در واقع راست نو، باعث احیای اقتصادی لیبرالیسم کلاسیک شد؛ دومین مضمون راست 

کاران سنتی و به ویژه در زمینۀ حفظ های محافظهنو، نیز از عقاید قرن نوزدهم، اما از اندیشه

ر سیاسی آن تاچریسم راست نو تبلو (.230: 2828گیرد)هیوود، نظم، اقتدار و انضباط، بهره می

نو زمانی در مرکز  کاری و راستدر آمریکا، نومحافظه .در انگلستان و ریگانیسم در آمریکا بود

ها در دهۀ  کاران  روی کار آمدند و با قدرت گرفتن آنتوجه قرار گرفت که نومحافظه

ازده میلادی و سپس راهیابی جورج دبلیوبوش به کاخ سفید و در پرتو ضد رویداد ی2110

در این  .های جهانی را رقم زنندمیلادی، توانستند، عصر جدیدی از سیاست 1002سپتامبر

خاورمیانه، با استفاده از بهانۀ  منطقه های تهاجمی آمریکا در برابر کشورهایرابطه، سیاست

رویداد یازده سپتامبر، بیشتر گردید و باعث شد تا پدیدۀ راست نو، از مقبولیت بیشتری 
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تا به  جورج دبلیوبوش منجر گردید دولت کاری اجتماعیمحافظه ر شود؛ همچنینبرخوردا

های مدنی انجام محدود کردن آزادی اقداماتی در راستایتقویت اقتدار اجتماعی بیندیشد و 

حقوق شهروندی  ندارد یمایلت و پذیردنمیهای اجتماعی را کاستن از نابرابریاین دولت دهد. 

مردم را مستحق دریافت رایگان انواع  هایتوده رف شهروند بودن،را گسترش دهد و به ص

میلادی(،  1000-1002بوش) در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو خدمات دولتی بداند.

های مالیاتی کار آمریکا با شعار سیاست های اقتصادی طرف عرضه در سیستمدولت نومحافظه

دهد، پایۀ بنای الیات که انگیزۀ تولید را افزایش میآمریکا تغییرات ایجاد کرد. با تئوری کاهش م

ای دیگر ، حوادو به گونهرد. بعد از رویداد یازده سپتامبرگذاری کبرنامۀ اقتصادی خود را پایه

بوش در دورۀ اول ریاست جمهوری خود دو جنگ افغانستان و عراق را  رقم خورد و جورج دبلیو

کار دولت نومحافظه های دیگرخ بهره بانکی از سیاستتجربه کرد. آزادسازی تجاری و کاهش نر

راست نو از لحاظ اقتصادی و سیاسی در مجموع (. 55: 2821)واعظی، رودآمریکا به شمار می

کند؛ لیبرال است، یعنی برآزادی اقتصادی، کاهش مالیات، بازار آزاد و دولت محدود تأکید می

های طبیعی، کار است و از حفظ نابرابریفظهولی از نظر اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی، محا

جلوگیری از گسترش حقوق اجتماعی شهروندان، دولت نیرومند، اصول مذهبی و خانواده به 

کند. راست نو وقتی مداخلۀ اقتصادی های کارگری دفاع میمنزلۀ بنیاد جامعه و تضعیف اتحادیه

ال دارد؛ ولی وقتی آن را با تداوم داند، گرایش لیبرهای فردی میدولت را مغایر با آزادی

در واقع در راست نو حکومت . شودکار میبیند، محافظههای طبیعی در جامعه مغایر مینابرابری

 شود؛ اما از نظر سیاسی، یعنی تأمین نظم و امنیت، تقویت میاز لحاظ اقتصادی ضعیف می

 گردد. 

 ریکاکاران ایالات متحده آمای نومحافظه. مبانی اندیشه5

کاران آمریکا باید به های نومحافظهها و سیاستها، هدفها، دیدگاهابتدا برای بررسی اندیشه    

 ها اشاره کرد و در این رابطه گفته شده که نومحافظه های فکری و مبانی ایدئولوژیک آنریشه

نسیس های اندروجکسون، وودروویلسون، لئواشتراوس، فراکاران آمریکا تحت تأثیر اندیشه

 فوکویاما و ساموئل هانتینگتون هستند.

آمریکا از جمله افرادی است کوه  اندرو جکسون، هفتمین رئیس جمهور: . اندرو جکسـون5-1

کاران در آمریکوا، کاران آمریکا تأثیر گذاشته است؛ به عبارتی، نومحافظههای نومحافظهبر اندیشه

گرا و بیشتر مبتنی بر اصول ای واقعدرونمایهتحت نفوذ جکسونیسم قرار دارند. این مکتب دارای 
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 آلیسوتی اسوت. ایودههای منجیانه و اهداف ایدهقدرت است. مکتب جکسونیسم، به دور از آرمان

کاران در آمریکا، همان منوافع آمریکوا اسوت و بورای های جهانی در نزد نومحافظهها و ارزشآل

ن دیوودگاه بووا جکسونیسووم هماهنووگ هووا دفوواع کننوود؛ ایووحفووظ ایوون منووافع بایوود از آن ارزش

( و در برگیرندۀ سه ویژگی مکتب جکسونیسم است کوه عبارتنود از: 181: 2828است)مطهرنیا، 

؛ دوم، تأکید بر حفوظ سیاست و روابط خارجی آمریکا استنخست، منافع ملی به عنوان سکاندار 

رت و هموراه بوودن و گسترش موقعیت آمریکا به عنوان یک ابرقدرت و محور قرار دادن اصل قد

های آمریکایی و واکنش یا پاسخ سوریع در برابور ارزش آن با اصل منافع؛ سوم، تأکید بر امنیت و

 تهدیدها و خطرهای فراروی منافع ملی آمریکا نیز تجویز شده است.

هوای وودرو ویلسوون رئویس برخی از پژوهشگرها معتقدند که اندیشه: . وودرو ویلسـون5-2

کاران تأثیر گذاشته است. مکتب ویلسونیسم، نقطۀ اوج تلواش کا، بر نومحافظهجمهور سابق آمری

باشد. در این مکتب، اصل و اساس، شوالودۀ فکوری و و راهبرد سلطه و نفوذ آمریکا در جهان می

های آمریکایی از طریق مداخلوه و جنوگ تبیوین عملی گسترش و توسعۀ حاکمیت الگو و ارزش

توان گفت، مداخله در جهان برای حاکم کردن الگوو ر این مکتب میتشده است. در تبیین دقیق

گیرد، نه برای کسب منافع زودگوذر و های آمریکایی و آمریکایی کردن جهان صورت میو ارزش

های آمریکا در نقواط مختلوف جهوان بوا منوافع آن نیوز آنی؛ از سوی دیگر، ممکن است مداخله

های آمریکایی کمک کنود، حتوی ی بتواند در تثبیت ارزشسازگار باشد؛ اما چنانچه مداخلۀ نظام

اگر هیچ گونه منافعی نیز در آن منطقه برای آمریکا نتوان ترسیم نمود، این مداخله بایود انجوام 

یواد « دکتورین بووش»بنابراین آنچه که امروزه در سیاست خارجی آمریکا از آن به عنووان . شود

، به عبارت دیگر جورج دبلیوبوش درصدد اسوت توا است« ویلسونیسم در چکمه»شود، نوعی می

 های ویلسون را نهادینه کند. با قوای نظامی خود آرمان

الملول، برخی اندیشمندان و پژوهشوگران حووزۀ روابوط و سیاسوت بوین: . لئواشتـراوس5-3

ا اسواس دیودگاه او ر. داننودکاری در آمریکا میبخش جریان نومحافظهلئواشتراوس را معلم الهام

دهود. وی تشوکیل موی« جویانوهگرایی سوتیزهملی»و « اخلاقی نخبگانحکومت غیر»حمایت از 

ضمن تمایل به دموکراسی و اصول آن، به جامعۀ مبتنی بر سلسله مراتب و متشکل از یک گروه 

رو نخبگان اعتقاد داشت و در عرصۀ حاکمیت نخبگان بر توودۀ اقلیت نخبگان و تودۀ مردم دنباله

دانسوت کوه یچ جایگاهی برای اخلاق قائول نبوود. او نخبگوانی را شایسوتۀ رهبوری مویمردم، ه

اعتقادی به اخلاق نداشته باشند و معتقد به یک حوق طبیعوی در جهوان بوود و آن را حوق بالوا 
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های اشتراوس مبتنی بور بازگشوت دست برای سلطه و حکومت بر زیردست عنوان نمود. اندیشه

ها به خیر و شر است. وی تحت تأثیر افکوار و عقایود ان و تقسیم ارزشهای یونان باستبه اندیشه

ها را به خیر مطلق و شر مطلق نمود و ارزشگرایی را رد میمتفکران یونان باستان هر نوع نسبی

(. 55: 2828هوا قائول نبوود)ولیزاده، بنودی ارزشکرد و شق بینوابینی بورای تقسویمتقسیم می

ر چوارچوب جودایی میوان دوسوت و دشومن)خودی و غیرخوودی( اشتراوس بنیاد سیاست را د

کرد. بنا به نظراشتراوس یک نظام سیاسی زمانی به ثبات و اسوتحکام دسوت تبیین و تعریف می

یابد که در برابر تهدیدهای خارجی متعهد، هماهنگ و متحد باشد. او براین باور بود که حتی می

د، باید تهدید را ساخته و آن را بوجود آورد و برای اگر تهدیدی هم در واقعیت وجود نداشته باش

انجامد. جنگ دائمی و نه صلح دائمی چیوزی اسوت بقا همیشه باید جنگید، صلح به انحطاط می

 گرایوی سوتیزهکه پیروان اشتراوس باور دارند. اشتراوس معتقد به ناسیونالیسم تهاجمی یوا ملوی

وکراسی غربی ضعیف کارآیی ندارد و به کوارگیری جویانه بود. همچنین بنا به نظر اشتراوس، دم

هوای او اسوت. وی معتقود بوود کوه اگور قورار اسوت، زور برای بقای دموکراسی، از جمله نگرش

 دموکراسی غربی قوی و پایدار بماند، باید این دموکراسی را به تمام دنیا گسترش داد. 

-دی است بور اندیشوه نومحافظوهفرانسیس فوکویاما، از جمله افرا: . فرانسیس فوکویامـا5-4

میلادی با پایان جنوگ سورد، پیوروزی 2121کاران آمریکا تأثیر گذاشته است. فوکویاما در سال 

غرب لیبرال را بر شرق به ظاهر کمونیست اعلام کرد. پیروزی غرب به معنای پایان ایون تکامول 

اریخ خود، غرب را همچون یوک بود. فوکویاما در تز پایان ت« پایان تاریخ»ایدئولوژیک و به بیانی 

کنود و معتقود اسوت، جوز سوازی اسوت، معرفوی مویهویت تمدنی که پیشاهنگ فرآیند تمدن

 لیبرالیسم، ایدئولوژی دیگری برای بشریت وجود ندارد و با اتکا براین ایودئولوژی اسوت کوه موی

هوا کویاما، همۀ تلواشتوان مدل مطلوبی برای ادارۀ بشریت ارائه نمود. از این رو، بنا به اعتقاد فو

 باید در این جهت باشد که اندیشۀ لیبرال دموکراسی در سراسر جهان گسترش یابد!

ساموئل هوانتینگتون،  هکاران آمریکا تحت تأثیر اندیشنومحافظه: . ساموئل هانتینگتـون5-5

اندیشمند آمریکایی، نیز هستند. به نظر هانتینگتون، دنیای جدید پوس از پشوت سور گذاشوتن 

المللی نایل آموده کوه در آن نوه کشوورها و ای از مناسبات بیندوران دو قطبی، اینک به مرحله

سازان، نقوش آفرینوان اصولی صوحنه خواهنود بوود. وی ها و فرهنگپردازان، بلکه تمدنسیاست

معتقد است با پایان یافتن جنگ سرد، بر اثر خوارج شودن یکوی از دو طورف درگیور از صوحنه، 

هوای یابد و به دنبال آن، مناقشه اصلی در میان تمدنهای ایدئولوژیک خاتمه میدوران درگیری
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هوا، جنوگ طبقواتی تورین درگیوریجهانی در خواهد گرفت. بنابراین در دنیای جدید، خطرناک

  ها است.ها نیست، بلکه جنگ تمدناجتماعی فقیر و غنی میان قدرت

 

 کاران ایالات متحده آمریکـامحافظههای نوها و سیاست. تبیین برخی از اندیشه6

میلادی به طرز بنیادین و جدی ریشه گرفوت. ایون 2180کاران آمریکا از سالجنبش محافظه    

جنبش در واقع یک حرکت ناسیونالیستی بود و توجه خوود را تنهوا بوه مسوایل داخلوی آمریکوا 

بوه دنبوال تغییور در  کواریهوای اصولی تفکورات محافظوهنمود. بنیانگذاران و مهورهمعطوف می

. نوودکواران نوووین، در دوران ریاسووت جمهووری ریگووان ظهووور کرداسوتراتژی در قالووب محافظووه

کاران، به دنبال ورود جورج دبلیوبوش به کاخ سفید، دوباره در صوحنه ظواهر شودند و نومحافظه

مهمی اشغال نظامی افغانستان و عراق آزمایش  .های مهمی بدست آوردنددر دولت وی، موقعیت

(؛ از این رو، دارا بودن 13-12: 2828)ولیزاده، گروه بودهای این در جهت اجرایی نمودن دیدگاه

کاران در سایۀ یک سیاست خارجی هدفمند برای تحکیم رهبری جهانی آمریکا توسط نومحافظه

از افزایش بودجوه نظوامی و تقویوت ارتوش بورای  آمریکا کاراننومحافظه .باشدتقویت ارتش می

کننود و تهواجم نظوامی بورای ها اسوتقبال مویداخله نظامی در کشورهای دیگر و تغییر دولتم

در  هوا آنداننود. ها را لازمۀ یک سیاست خارجی فعال مویتحقق اهداف خود و حتی تغییر رژیم

بوه انزواگرایوی آنوان  یۀپذیرند و با روحکاران سنتی را نمیههای محافظدیدگاه ،هابسیاری زمینه

برای آمریکا رسالتی جهانی قائل بوده و برای پیشبرد اهداف جهوانی  و هستند مخالف کاملطور 

آمریکوا بوه دیپلماسوی کواران نومحافظوه .افروزی ندارندگری و جنگابایی از نظامی چآمریکا هی

کنود کوه باور دارند. این باور به سودمندی نیروی نظامی، تا حد زیادی روشن موی 2چماق بزرگ

گرایی تمایل دارنود. گرایی بیشتر از چندجانبهکاران به یکجانبهدبلیوبوش و نومحافظه چرا جورج

کاران نیروی نظامی را ابوزار کارآمودی بورای یکی از نکات کلیدی برای فهم اینکه چرا نومحافظه

طلبوی الملل، بور منطوق فرصوتها، سیاست بین دانند، این است که به عقیدۀ آنادارۀ جهان می

های اصلی دیپلماسی آمریکوا بنابراین یکی از شاخص (.511-515: 2826است)مرشایمر،  استوار

 کاران آمریکا شکل گرفته، اعتماد و اعتقاد به حرکت یکجانبه در نظوام بوینکه توسط نومحافظه

گرا، هژمونی جهوانی کاران آمریکا به دنبال عملکرد یکجانبهالملل است. به تعبیر دیگر نومحافظه

بایود « هژمون خیور»در هر صورت، آمریکا به عنوان  .باشندمی« آمریکا -تمام»المللیبین و نظام

                                                                 
1. Big-Strick 
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داری در از حداکثر توان نظامی خویش در جهت اشاعه لیبورال دموکراسوی آمریکوایی و سورمایه

سوازی فرهنوگ آمریکوایی و یکم را در جهوت جهوانی سراسر جهان سود جسته و قرن بیست و

« پایوان تواریخ»هنگ حاکم بر آمریکا ساماندهی نماید. اگور چوه نظریوه همسوسازی جهان با فر

ولی زمان مورد نیاز برای این تبدیل و تغییور  ،کاران بودفرانسیس فوکویاما مورد قبول نومحافظه

سویر »توانود باشود و از ایون لحواظ، بوه جوای کاران مویتدریجی بیش از زمان دولت نومحافظه

با استفاده از حربه قودرت سوخت « استقرار به زور دموکراسی»روش باید از « تدریجی و تکاملی

هوای برداری کرد؛ بدین سان، صبر و انتظار برای تبدیل نظوامافزاری نیروهای مسلح آمریکا بهره

کواران، سیاسوت خوارجی ضوعیفی سیاسی مختلف در فرایند تکاملی تدریجی از منظر نومحافظه

ایی باید سیاست خارجی قوی و ابر قدرت را طراحی و اجرا است، در حالی که اقتدارگرایی آمریک

 (.201-220: 2828نماید)حسینی، 

 سیاستمداراندر نوع خود فرصتی را برای  میلادی 1002سرانجام رویداد یازده سپتامبر     

 خارجی و مسائل بین سیاست ۀفراهم آورد تا بتوانند به اتخاذ راهبردی نوین در عرصآمریکا 

های پیش از دوران کاربرد استراتژی بازدارندگی در روابط معنی که شیوهد؛ بدیندازنالمللی بپر

 شود، به کار گیرند. به اینای که تروریسم خوانده میدو اَبَر قدرت را اکنون در برابر دشمن تازه

 کاران آمریکا، پس از رویداد یازده سپتامبر، بهترین فرصت و شرایط مناسب راترتیب، نومحافظه

های تهاجمی در چارچوب مبارزه با تروریسم به دست آوردند. با توجه به برای اجرای سیاست

اینکه تروریسم، جنبۀ جهانی یافته، آمریکا برای ستیز با آن، استراتژی جنگ پیشگیرانه را در 

اعلام کرد که  رج دبلیو بوشوجدر پی رویداد یازده سپتامبر، . دستور کار خود قرار داده است

است ما تسلط بر جهان از طریق برتری نظامی مطلق و به مبارزه برخاستن با هر دشمن سی

کاران آمریکایی و بالقوه از طریق جنگ پیشگیرانه خواهد بود. در همین رابطه، نزد نومحافظه

طراحان دکترین پیشدستی، حمله بهترین دفاع است. دکترین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا 

گیری آمریکا مطرح سازی و تصمیماران حاکم بر دستگاه طراحی و اجرا، تصمیمککه نومحافظه

 ها شکل گرفته است. بدیناند بر اساس تفوق و سلطه کامل، پیشدستی و تغییر رژیمکرده

ترتیب، پس از رویداد یازده سپتامبر، رهیافت جورج دبلیو بوش و دیگر همراهان او در ادارۀ 

استراتژی امنیت ملی »ای رسمی به نام پیشگیرانه به صدور بیانه آمریکا مبنی بر لزوم جنگ

میلادی منجر گردید. در مجموع  1001از سوی کاخ سفید در سپتامبر « ایالات متحده آمریکا
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دارد این سند به باز تعریف مأموریت آمریکا در جهان امروز پرداخته است و به صراحت بیان می

 .که لازم بداند به طور یکجانبه اقدام خواهد نمود که آمریکا در هر کجا و هر زمان

کار در آمریکا پدید محافظهنوطلبان در واقع رویداد یازده سپتامبر، شرایطی ویژه برای جنگ    

جویانۀ خود را با به کارگیری نیروی نظامی دنبال کنند. تجاوز نظامی به های سلطهآورد تا هدف

ه با تروریسم و بنیادگرایی و نابودی تسلحیات کشتار جمعی، در افغانستان و عراق به بهانۀ مبارز

تراشی دائمی یکی از اصول اساسی چارچوب همین سیاست صورت پذیرفت. بنابراین دشمن

انگیز برای مردم آور و رعبکاران آمریکایی است؛ تلاش در راستای ایجاد فضای ترسنومحافظه

ها رویکرد تهاجمی و  دهد. آنا نشان میکاران رگیری دیگر نومحافظهاست که سویه

بخشند و از طرف دیگر های ارزشی مشروعیت میگیریاستیلاطلبانه خود را از یک سو با جهت

دهند. در اصل استراتژی این گروه از همین منطق تقویت می« شدت»های امنیتی گیریبا سویه

 رو تعیین دشمن استراتژیک میشود و در قالب گفتمان امنیتی، ترسیم استراتژی را در گ  می

تراشی است. میلیتاریسم های بلندمدت آمریکا ادامۀ دشمنترین هدف، از عمدهبر این مبناداند. 

کند که آمریکا به وجدان کاذب مقابله با گری آمریکا ایجاب میو توجیه اجتماعی سلطه

 فرصتی را برای نومحافظه سان، رویداد یازده سپتامبر،دشمنان خیالی نیاز داشته باشد. بدین

راهبردی آمریکا فراهم آورد، تا از طریق مسائلی چون  -های امنیتیکاران در سیاستگذاری

یاغی و  هایالمللی، برخورد با بنیادگرایی، سرنگونی رژیمضرورت مبارزه با تروریسم بین

جدید آن کشور، نابودسازی تسلیحات کشتارجمعی، افکار عمومی آمریکا را همسو با استراتژی 

استراتژی کلان آمریکا در دوران پس از رویداد یازده سپتامبر،  (.221: 2821نماید)امینی،  بسیج

باشد که برخی از های بارزی میکارانه است، دارای ویژگیهای محافظهگرفته از اندیشهکه نشأت

گرایی  ( مطلقسالاری؛ جگرایی تهاجمی؛ ب( جنگها عبارتند از: الف( ضد چند جانبه آن

المللی، بنیادگرایی، سرنگونی کنندۀ این سه عنصر همان مبارزه با تروریسم بیناخلاقی؛ توجیه

های یاغی و شر و نابودسازی تسلیحات کشتار جمعی است که جایگزین مبارزه با کمونیسم رژیم

ش از پیش بر ، بیرویداد یازده سپتامبرپس از  آمریکا گیرندگان دررهبران و تصمیم .شده است

تأثیر  کاران تحتکه نومحافظه گفتتوان می ،رواین از تأکید کردند؛اهمیت قدرت نظامی 

در سخنرانی خود در  رج دبلیو بوشوج ،رویداد یازده سپتامبرباشند. بعد از تهاجمی می رئالیسم

را  ریکاآمسازی است که سرنوشته سپتامبر نقطیازده » شهر چارلستون کارولینای جنوبی گفت:

در این شرایط جدید  آمریکاجهانی خود قرار داده است.  برتریگیری برای در شرایط تصمیم
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(. 238: 2818حضرتی، )طباطبایی و«نیازمند تغییر در شیوۀ رهبری جهانی و تفکر نظامی است

گرایی در آمریکا، تأثیر حقوق گری و  یکجانبهپس از این رویداد، تأکید بیش از حد بر نظامی

-های بینسان، سیاستمداران حاکم بر آمریکا به برخی سازمانالملل را تضعیف نمود. بدینبین

-ای در تحولات بینها، نقش حاشیهالمللی به عنوان عناصر مزاحم نگاه کرده و برای این سازمان

 المللی قائل هستند.

ای ان علیه تروریسم به عنوان بهانهکارنومحافظهل آن جنگ از رویداد یازده سپتامبر و به دنبا    

صنعتی استفاده شد. این  -برای گسترش ماشین جنگی آمریکا و تشدید رشد مجتمع نظامی

رویداد، توجیه سیاسی برای افزایش بودجه نظامی شد. پس از یازده سپتامبر، بودجه نظامی 

های نظامی در راستای تأمین در بودجهآمریکا، به شدت افزایش یافت. این افزایش شدید 

شدن هرچه بیشتر ، نظامی و امنیتیروازهمینآزادی، امنیت ملی و منافع ملی توجیه گردید. 

آمریکا  کارنومحافظه های با اهمیت دولترویداد، یکی از خواسته این المللی پس ازفضای بین

های منسجم و آمریکا، کوشش کارهنومحافظبوده است. بنابراین پس از یازده سپتامبر، دولت 

مندی را در زمینه مهندسی افکار عمومی و بسترسازی روانی در راستای اجرای هدف

با  رج دبلیو بوشوج گرایانه خود، سازمان داده است.راهبردی یکجانبه -سیاستگذاری امنیتی

ه دو قطب الملل در قالب محور شرارت و تقسیم جهان بگرایی در نظام بینطرح یکجانبه

 الملل تحمیل و عملکردی تکآمریکایی و ضد آمریکایی، فضای کلام محورانه را بر نظام بین

رج دبلیو وجالملل دیکته کرد. در این رابطه، محورانه را در حوزه عملکرد آمریکا در نظام بین

میلادی، طی یک سخنرانی،  1001حدود یک سال پیش از حمله به عراق، در ژانویه  بوش

(. 225: 2821ی از کشورها از جمله عراق و کره شمالی را محور شرارت معرفی کرد)امینی، برخ

حملۀ نظامی آمریکا به  الملل وعمیق در عرصۀ بین متعاقب آن تحولات ورویداد یازده سپتامبر 

خاورمیانه افزوده ه قحساس و مهم منط ای بر موقعیتطور فزاینده افغانستان و سپس عراق به

آمریکا برای دستیابی به  کارنومحافظههای دولت آغاز دیگری از تلاش ه، نقطین رویدادا است.

خاورمیانه بود. در واقع رویداد یازده سپتامبر  ههژمونی و گسترش امپریالیسم بویژه در منطق

های مبارزه با تروریسم و نابودی سلاح ههای آمریکا در لفافعطف دیگر برای پوشش هدف هنقط

از این تهدید ساختگی به عنوان یک فرصت برای گسترش رج دبلیو بوش وجمعی شد. کشتار ج

آمریکا استفاده کرد. از آن پس دولت  کاراننومحافظه هطلبانگرایانه و جنگهای یکجانبهسیاست

 هشده خود در منطقهای از پیش طراحیآمریکا، فرصت مناسبی برای تحقق برنامه کارنومحافظه
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بزرگ در پی دستیابی به  هآمریکا با پیش کشیدن طرح خاورمیان ا کرد. بنابراینخاورمیانه پید

آمریکا برای  ههای ناشی از ارادبزرگ در چارچوب ضرورت هاهداف خود است. طرح خاورمیان

ها و محورهای اصلی طرح دستیابی به جایگاه یک قدرت هژمون ریخته شده است. عنوان

ای آزاد و مدرن، عبارت است از توسعه اح ایجاد خاورمیانهبزرگ با هدف به اصطل هخاورمیان

آمریکا کاران سازی(، توسعه علمی و آموزشی و توسعه اقتصادی؛ نومحافظهسیاسی )دموکراتیک

های دموکراتیک موردنظر خاورمیانه به حکومته های منطقمدعی و خواهان تغییر حکومت

گری برای تحمیل دموکراسی زور و نظامی بکارگیری ،کاراننومحافظهآمریکا هستند. این 

منافع جهت تحکیم  به جهان را مشروع دانسته و تقویت ارتش را گامی در موردنظر آمریکا

  دانند.در جهان می آمریکا

های مخفی سازمان سیا در سراسر کاران آمریکا، زنداناز جمله اقدامات دیگر نومحافظه    

میلادی( 1002-1001وان بازداشتگاه، افرادی که در جنگ)جهان است. خلیج گوانتانامو به عن

شود؛ همچنین در رابطه با اند، استفاده میآمریکا و افغانستان و جنگ عراق دستگیر شده

های آمریکایی با اسرای جنگی در عراق، باید به این موضوع توجه شود که بدرفتاری نظامی

آمیزی با اسرای جنگی عراق حشیانه و توهینمیلادی، رفتار و 1001سال  نیروهای آمریکایی در

های مردانه ها، پوشاندن سرآنان با زیرپوش کردن اجباری اسرا و تحقیر جنسی آنبرهنهداشتند: 

های نظامی برای گاز و زنان، بستن افسار برگردن و کشیدن آنان بر روی زمین، رهاکردن سگ

کردن به بدن آنان، بیالکتریکی، سوزن هایگرفتن اسرا، شلاق زدن، واردکردن شوک با باتوم

و غیره؛ البته مردم غیرنظامی عراق نیز  خوابی، ریختن مواد شیمیایی فسفری بر روی زخم اسرا

استفاده شدید جنسی کودکان توسط نیروهای آمریکایی اند. سوءاستفاده قرار گرفتهمورد سوء

ها از جمله ابوغریب درعراق در حبس نیز گزارش شده است. تعدادی از کودکان در برخی زندان

 ها تجاوز شد. در زنداناستفاده قرار گرفته و به تعدادی از دختر بچهمورد سوء ،بردندبه سر می

های نیروهای آمریکایی در افغانستان، بازجویان، انواع وسایل شکنجه را جهت گرفتن اقرار از 

اند؛ به علاوه، رگ تعداد معتنابهی شدههای افغان مورد استفاده قرار داده و موجب م زندانی

ای مبنی براقدام دولت آمریکا در داد و ستد ابزار و کنندهالملل گزارش نگرانسازمان عضو بین

وسایل شکنجه به دیگر نقاط جهان منتشر کرد. این در حالی است که جورج دبلیو بوش و 

  (.285: 2828یم دانش، کاران آمریکا، مدعی حمایت از حقوق بشر هستند)فه نومحافظه
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منابع توسط سیاستمداران آمریکا،  نمایی خطر تروریسمبا بزرگ، پس از رویداد یازده سپتامبر    

صنعتی روی آورده و این در حالی است  -دولتی به تأمین سرمایه برای ساخت مجتمع نظامی

سان ه و بدینفتآموزشی مردم کاهش یا های اجتماعی وهای اختصاصی برای برنامهبودجه که

های دولت تغییریافته و های اجتماعی و آموزشی کاسته شده است. بودجهنیز از حجم برنامه

« مشروعیت تازه»درآمدهای مالیاتی صرف تقویت پلیس و دستگاه امنیت داخلی شده و نوعی 

 در. اندازدرا برمی« حاکمیت قانون»کند و پدید آمده که ساختار نظام قضایی را سست می

عرصۀ مهاجرت به آمریکا نیز، تغییرات مهمی، پس از رویداد یازده سپتامبر، روی داده است. 

ای را از تصویب گذراند، که بر اساس آن میلادی، لایحه1001مجلس سنای آمریکا در آوریل 

ورود اتباع برخی کشورها، از جمله عراق، لیبی، سوریه، سودان و غیره، به این کشور، جز در 

امنیت فراگیر »ستثنایی، به شدت محدود خواهد شد. گفته شده، این لایحه، زیر عنوان موارد ا

در  اقدامات سیستماتیک آمریکا ،ترتیبکالیفرنیا پیشنهاد شد. بدین« مرزی و اصلاح روادید

کاران آمریکا، عملی های مهاجر، از سوی نومحافظهکردن تبعیض نژادی و فشار به اقلیتنهادینه

های مدنی و د یازده سپتامبر، به تغییرات قضایی مهمی در آمریکا منجر شد که آزادیرویدا شد.

حقوق برخاسته از قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داد. نخستین گام در تشدید تدابیر امنیتی، 

)قانون پاتریوت(، را « قانون میهن پرست»، لایحه ضدتروریستی به نامآمریکا کارنومحافظه دولت

خواه، در یک اقدام هماهنگ گره فرستاد، که نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریبه کن

بی.آی به  طبق قانون تازه، اختیارات سازمان سیا و اف. .با اکثریت آرا به آن رأی موافق دادند

های های غیردولتی و اتحادیهیافته که شنود تلفنی روزمره و نظارت بر کار سازمان حدی افزایش

مخفی  هایگیرد. براساس قانون تازه، دادگاهنگاران و روشنفکران را در بر میری و روزنامهکارگ

ها را پنهانی بگردند و نه فقط ها را کنترل کنند و خانهرم، تلفنمجاز خواهند بود در مورد جُ

برای گردآوری اطلاعات خارجی اف.بی.آی. بدون رعایت شرایط لازم اجرای قانون اساسی خواهد 

های الکترونیک مجاز ها را کنترل کند. خواندن گستردۀ نامهتوانست، تلفن افراد و سازمان

خواهد بود، حتی پیش از اینکه گیرنده بازش کند. بسیاری از گفت و شنودها که ربطی به 

پرست که به مهمترین بخش از قانون میهن .شودشخصی یا جُرمی ندارد، شنیده یا خوانده می

دهد، متهمان عملیات بلیوبوش رسید، به وزارت دادگستری آمریکا اجازه میامضای جورج د

های نظامی و با حضور هیأت منصفه نظامی و یک قاضی نظامی محاکمه تروریستی را در  دادگاه

ها برای  آورد. یکی از پرخطرترین آنپرست همچنین، چند جُرم تازه پدید میکند.  قانون میهن
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تروریسم »ورزند، جُرم کاران آمریکا مخالفت میهای نومحافظها سیاستمخالفان و کسانی که ب

 سازی را جُرم میهای مسالمت جویانه ضد جهانیاست. در آمریکا این قانون، اعتراض« داخلی

ُجرم »المللی پول یا سازمان تجارت جهانیبرای نمونه، تظاهرات علیه صندوق بین ؛شمارد

تروریسم داخلی در برگیرندۀ هر نوع » طبق این قانون، شود.شمرده می« تروریسم داخلی

)شوسودوفسکی، «فعالیتی است که به اثرگذاری بر سیاست دولت از راه ارعاب و اجبار بینجامد

2821 :11-12.) 

کار آمریکا، پس از رویداد یازده سپتامبر، وزارت امنیت داخلی را نیز تأسیس دولت نومحافظه    

های مرتبط با ارت امنیت داخلی، ایجاد هماهنگی میان کلیۀ آژانسکرد. هدف از تأسیس وز

این ، بعد از همچنینها در یک نهاد واحد عنوان شده است.  امنیت شهروندان و گردآوری آن

رویداد رویداد، فرماندهی نظامی واحد برای خاک ایالات متحده آمریکا بوجود آمد. تا پیش از 

 لیتمسؤونُه فرماندهی مستقل تقسیم شده بود که هر یک  ، ارتش آمریکا بهیازده سپتامبر 

تأمین منافع آمریکا را در سطح جهان را بر عهده داشت. اما پس از این رویداد، یک فرماندهی 

تأمین امنیت خاک اصلی آمریکا، ایالت  لیتمسؤودار عهده« فرماندهی شمال»واحد به نام 

یک فرد نظامی به عنوان رئیس سازمان سیا نیز،  انتصاب .آلاسکا و کانادا از خلیج مکزیک شد

رود. کار جورج دبلیو بوش به شمار مییکی دیگر از اقدامات حکومت پلیسی دولت نومحافظه

های پس از رویداد یازده سپتامبر، قوانین و مقررات شدیدی در جهت محدود کردن آزادی

 آمریکا، اقدام به بازداشت کارحافظهم نوفردی در آمریکا به اجرا در آمد؛ بر این اساس، دولت 

در این  های فردی ملت آمریکا نمودند.ها و سلب آزادیهای غیرقانونی، استراق سمع تلفن

و اخلاقی مورد علاقه  ، سیاسیتحقق بسیاری از اهداف اجتماعی رابطه، قابل بیان است که

آرمان لیبرالی دولت حداقل  گر است و این البته باکاران مستلزم دولتی قوی و مداخلهمحافظه

کاران محافظهنو گیرد. در عمل نیزیا امتناع دولت از دخالت در اقتصاد در تضاد قرار می

 ریگان ورونالد را در دوران ریاست جمهوری  ویژگی کنند و این اند دولت را کوچکنتوانسته

بوش آمریکا را  دبلیوسان، گفته شده جورج . بدینتوان مشاهده کردمی جورج هربرت واکر بوش

 ،ترتیب(. بدین823: 2828پلیسی نموده است)میرلوحی،  -تبدیل به یک کشور دیکتاتوری 

خواه در حالتی آشکار کاران به سرعت به سوی نظامی تمامیتهای نومحافظهآمریکا با سیاست

رتباط با یکدیگر در ا رود که در آن نهادهای جنگ، سرکوب پلیسی و سیاست اقتصادیپیش می

فریب افکار عمومی است و دموکراسی یک توهم و  های اساسی این نظام،یکی از پایههستند. 
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کار آمریکا، باید بدل به حقایق دولت نومحافظه« های ساختگیواقعیت»فریب بسیار بزرگ است. 

در  آورد.ای گسترده را پدید میزایل نشدنی و پایا شود، که بخشی از اتفاق نظر سیاسی و رسانه

تاز است. این رسانه از همان آغاز، ای در اختیار این نظام یکهاین خصوص، رسانه شرکتی وسیله

در مورد  بسیاری از مردمهر نوع درک واقعی را از رویداد یازده سپتامبر نادیده گرفته است. 

ار آمریکا کاند؛ در حالی که دولت نومحافظهها و پیامدهای رویداد یازده سپتامبر گمراه شدهعلت

 از سندهای رسمی به تفصیل تأیید می یکند، شواهدرا اجرا می« جنگ علیه تروریسم»نقشۀ 

ها همدستی کرده و به  المللی پشتیبانی و با آنهای پیاپی آمریکا از تروریسم بینکند که دولت

 (. 231-235: 2821اند)شوسودوفسکی، ها پناه داده آن

تر شدن این سیاست آمریکوا ده سپتامبر ، وقوع تحولاتی از جدیپس از رویداد یازدر مجموع     

تعریف و گسترش اندیشوۀ  .1افغانستان؛  مداخله در .2کنند. این تحولات عبارتند از: حکایت می

 .8جدید در مقابله با تروریسم در خاورمیانه، جنووب شورقی آسویا، آسویای مرکوزی و جنووبی؛ 

 .1ه عنووان محوور شورارت؛ بورای نمونوه، کوره شومالی؛ ها ب تهدید برخی کشورها و معرفی آن

مخالفت با پیمان کیوتو و خروج از این پیمان زیست محیطی؛ گفته شوده آمریکوا در حوالی کوه 

ای در دنیوا را تولیود درصد گاز گلخانوه 15دهد، درصد جمعیت کرۀ زمین را تشکیل می 1تنها 

کنود و آن را انکوار اس پروتکل کیوتو عمل نمینماید. ولی با این وجود از قبول تعهدها بر اسمی

های کنتورل تسولیحات؛ بورای نمونوه المللی و رژیمهای بینفاصله گرفتن از معاهده .5کند؛ می

اعمال فشار بر کشورها، به منظور ایجاد مصوونیت  .6های بالستیک؛ خروج از معاهده ضد موشک

 هوا بوه دادگواه جنوایی بوین و عدم تحویل آنها، در مقابل اقدامات خلاف قانون برای آمریکایی

(؛ 151: 2825)سوینگ، المللی را نپذیرفتکار آمریکا، دادگاه جنایی بینالمللی؛ دولت نومحافظه

وتوی تمدید مأموریت نیروهای ویژه سازمان ملول  تهدید شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر .3

 .2سوربازان آمریکوایی در بوسونی؛ در بوسنی در صورت عدم پذیرش در خواست مصونیت برای 

بلژیوک در موورد تغییور  تهدید .1؛ WTOافزایش عوارض بر واردات فولاد به آمریکا و نقض مفاد 

هوای ایون مقر ناتو در صورت عدم تجدیدنظر در قانون محاکمۀ جنایتکاران جنگی توسط  دادگاه

، بودون دریافوت حملوه بوه عوراق .22گسترش حضور نظوامی در آسویای مرکوزی؛  .20کشور؛ 

 نادیده گرفتن نقش سازمان ملل و تضعیف قدرت آن. .21 ؛المللیمجوزهای بین

هایی همچون برتری دادن کار آمریکا با مفاهیم و مؤلفهبنابراین سیاست خارجی دولت نومحافظه

توجه به الملل عمومی و بیهای حقوق بینبه مناطق ژئوپلیتیک، عدم پذیرش محدودیت
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گرایی تهاجمی، استفاده از قدرت نظامی گری، یکجانبهالمللی، مداخلهنهادهای بین ها وسازمان

 پایان با تروریسم، تغییر رژیم، سلطهو خشونت، اقدام پیشدستانه)جنگ پیشگیرانه(، جنگ بی

برخی از  ،ترتیبگذاری شده است. بدینگری، هژمونی، رهبری و استثناگرایی آمریکا پایه

آمریکا  .2کاران ایالات متحده آمریکا عبارتنداز: های نومحافظهها و سیاستهای اندیشهویژگی

 .1یگانه مظهر اقتدار، اخلاق و تمدن در جهان است و باید رهبری جهان را به عهده بگیرد؛ 

 الگوها و ارزشحاکم کردن  -8 ؛هستند های جهان شمول و همگانیارزشآمریکایی های ارزش

 ارزش . 1و استقرار دموکراسی مورد نظر آمریکا با زور و قدرت نظامی؛ های آمریکایی و ترویج

کاران، همان منافع آمریکا است که باید برای حفظ این منافع از های جهانی در نظر نومحافظه

ها دفاع کرد و در این راستا باید به پاسداری و گسترش منافع آمریکا در سرتاسر جهان آن ارزش

گسترش موقعیت آمریکا به عنوان یک ابر قدرت و همراه بودن آن با اصل  حفظ و .5اقدام شود؛ 

کاران به برتری همه جانبه آمریکا است؛ یعنی هم به لحاظ ارزشی و اعتقاد نومحافظه .6منافع؛ 

اهمیت بالایی برای استفاده  کاراناستفاده از قدرت نظامی؛ نومحافظه .3هم به لحاظ قدرت برتر؛ 

-زنی با کشورهای شرور و یاغی بیسیاست بازدارندگی و چانه .2 ؛هستندائلاز قدرت نظامی ق

 .1 ؛معنی است؛ از این لحاظ، بهترین شیوه، اقدام غافلگیرانه و جنگ پیشدستانه خواهد بود

و  همواره یک دشمن فرضیآمریکا  کاراننومحافظه تراشی و دشمنان فرضی و ساختگی؛دشمن

ملت آمریکا، ملتی استثنایی و دارای رسالت تاریخی  .20؛ نندکبرای خود ترسیم می ساختگی

ایالات متحده آمریکا، نمونه و سمبل خیر مطلق است که باید آن خیر بر کل جهان  .22است؛ 

گیرند و آنرا در نظر می ،کاران آمریکا، جهان را به مفهوم هابزی آننومحافظه .21سیطره یابد؛ 

کنند، کنند، از استانداردهای دوگانه حمایت میا تقسیم میبه خیر و شر و متمدنان و بربره

دهند و بر سر هم های ثروتمندان و زورمداران را معیار عمده عملکرد سیاسی قرار میخواسته

نمایندۀ منافع نخبگان ثروتمند جهان هستند که در نظام زیر سرکردگی آمریکا، بیشترین 

ان آمریکا، تفکراتی شبیه تفکرات حاکم بر مردم یونان کارنومحافظه .28احساس امنیت را دارند؛ 

باستان دارند؛ به این معنا که آمریکا باید نظمی را در جهان و از طریق به کارگیری قدرت 

سازی به نوین جهانی و جهانی کاران آمریکا در راستای نظمنومحافظه .21نظامی برقرار نماید؛ 

توری بزرگ جهانی به شکل مدرن با قدرت هژمونی دنبال آمریکایی کردن جهان و یک امپرا

های یازده سپتامبر، سیاست کاران آمریکا بعد از رویدادآمریکا هستند. بنابراین نومحافظه

 ای عملی نمودند. خواهانه را در عرصۀ داخلی و خارجی به طور گستردهتمامیت
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ای از حملات انتحاری که در یازده شده عملیات یازده سپتامبر، عبارت است از سلسله گفته    

هجری شمسی( توسط گروه القاعده در خاک ایالات  2820شهریور  10میلادی) 1002سپتامبر 

براساس مطالب اعلام شده توسط آمریکا، این حملات توسط گروه  متحده آمریکا انجام شد.

طالبان انجام شده است. ولی بر اساس تحلیل دیگر، اقدامات مذکور توسط  القاعده و با پشتیبانی

شده حاصل اند تا اهداف از پیش تعیینهای مذکور مجریان آن بودهآمریکا طراحی و گروه

(. بنابراین در مورد اینکه بازیگران اصلی رویداد یازده سپتامبر 222-221: 2812)محسنی، شود

ظرهای بسیاری مطرح شده است. یکی از نظرها این است که گروه ها و نچه کسانی بودند بحث

 .ریزی و اجرا کرده استالقاعده متهم اصلی این رویداد بوده و این عملیات را به تنهایی برنامه

اند و با اهداف خاصی از کار آمریکا در این رویداد دست داشتهنظر دیگر اینکه، دولت نومحافظه

از دیدگاه برخی از افراد، رویداد یازده سپتامبر، ساختگی . اندنکردهوقوع این حملات جلوگیری 

بوده است و معتقدند هیچ کشور، دولت، سازمان و گروهی توان سازماندهی و اجرای چنان 

 و نمایدای را در آمریکا ندارد. سختی انجام چنین عملیاتی، ساختگی بودن آن را اثبات میحمله

توانند چنین عملیاتی را انجام دهند؛ از این رو، در مریکا میآ حاکم بر فقط سیاستمداران

 .خصوص رویداد یازده سپتامبر گفته شده که این رویداد یک سناریوی از پیش طراحی شده بود

اند که آمریکا خود عامل رویداد یازده محققان با استناد به دلایل متعدد گفتهبرخی از بنابراین 

 اروش، کاندیدای سابق ریاست جمهوری آمریکا، یکی از تحلیلسپتامبر بوده است. لیندون ل

گران مسایل سیاسی و اقتصادی مدعی شد رویداد یازده سپتامبر از سوی برخی سیاستمداران 

کار جورج دبلیو بوش در کار آمریکایی به منظور کانالیزه کردن و قرار دادن دولت نومحافظهکهنه

بیان نمود رویداد یازده سپتامبر به هیچ عنوان روش لامسیر خاص طراحی و اجرا شده است. 

های تواند کار یک گروه و یا سازمان خارجی باشد؛ زیرا با توجه به نحوۀ کارکرد سیستمنمی

های امنیتی داخل آمریکا و آن هم در سطح امنیتی، آن رویداد تنها توسط گروهی در سازمان

ها توسط افراد یر است. در واقع کنترل اصلی حملهپذهای امنیتی امکانبالای افراد دارای مقام

 (.822-821: 2828های امنیتی آمریکا هدایت شده است )سلیمی بنی، طراز اول سازمان

 حیلۀ ،1002سپتامبر22» عنوان کتابی تحتدر میسان پژوهشگر فرانسوی، تیری    

رویداد یازده  )دروغ بزرگ( مدعی است مدارک فراوانی دربارۀ ساختگی بودن «وحشتناک

  های امنیتی آمریکایی وجود دارد. میسان در کتابسپتامبر و کارگردانی آن به وسیلۀ سرویس
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کند که در قضیۀ یازده سپتامبر، اول اینکه، هواپیمای مسافربری بوئینگ دروغ بزرگ بیان می

یمای و یا هیچ هواپ –دالاس به لوس آنجلس 33پرواز شمارۀ  -شرکت امریکن ایرلاینز 353

دیگری به ساختمان پنتاگون اصابت نکرده است و آن تخریب در اثر انفجاری هدایت شده رخ 

مرکز تجارت  –داده است؛ دوم اینکه، دو هواپیمایی که به دو آسمان خراش دو قلوی نیویورک

بوستون به لوس  22شرکت امریکن ایرلاینز)پرواز شمارۀ  363اند، بوئینگ کرده اصابت –جهانی

زمانی  ،(. نکتۀ دیگر اینکه21-25: 2828شدند)میرلوحی، ( از روی زمین هدایت میآنجلس

گردد و هواپیماهای شود اطلاعاتی به صورت کد به برج مراقبت ارسال میهواپیمایی ربوده می

های فرستنده به برج کنند که از طریق دیسکغیرنظامی نیز از یک شماره شناسایی استفاده می

شود و گردد و در حقیقت به این صورت ردیابی چنین هواپیمایی میسر مییمراقبت ارسال م

شود هواپیمای دشمن است و علایم هشدار کند فرض میزمانی که هواپیما علایمی را صادر نمی

های دو قلوی مرکز تجارت جهانی شود، ولی در مورد هواپیمایی که بر برجدهنده داده می

لایم وجود نداشت. یکی دیگر از نقاط قابل تأمل در رویداد یازده اصابت کرد هیچ کدام از این ع

های مرکز تجارت های متعلق به ساختمانلان شرکتمسؤوکدام از سپتامبر این بود که هیچ 

(؛ از سویی دیگر، این پرسش مطرح شده است 52-58: 2828آیین، اند)پاکجهانی قربانی نشده

کردند، ولی در روز یازده قلو تعداد زیادی یهودی کار میهای دو که چرا به رغم اینکه در برج

آیا مرخصی این همه  سپتامبر، به دلیل عدم حضور در محل کار خود، آنان کشته نشدند؛

های بزرگ پذیر است؟ همچنین قابل ذکر است تمام فرودگاهکارمند بدون هماهنگی قبل امکان

باشند. قبل از می لان مربوطهمسؤوران و در آمریکا به طور کامل تحت نظارت و کنترل مأمو

های ها و روشها را به شکل سوار شدن مسافران به هواپیما، مأموران فرودگاه، مسافران و بار آن

دهند. در هر ها، مورد بازرسی و تفتیش قرار میترین دستگاهترین و پیشرفتهمختلف با مدرن

گروهی در مدت بسیار کوتاهی از یک یا چند به هیچ وجه امکان ندارد که یک فرد و یا  ،صورت

هیچ مشکلی با مسافر و یا بدون فرودگاه، چند فروند هواپیمای مسافربری بویینگ را بدون 

به اجرا  لانمسؤوگونه هماهنگی با مسافر به پرواز در آورند و چنان عملیاتی را بدون هیچ

 (. 25: 2828گذارند)میرلوحی، 

انده بازنشسته مقر فرماندهی امنیتی و اطلاعاتی ارتش آمریکا، احتمال آلبرت استابل باین فرم    

گوید: آن روز، هیچ هواپیمایی با داند و میای در آمریکا را منتفی میاجرای چنین نقشه پیچیده

پنتاگون برخورد نکرد. هیچ هواپیمایی در شنکسویل سقوط نکرد. هواپیماهایی هم که ادعا شده 
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برخورد کردند، نوعی تصاویر ساختگی به روش هولوگرافی بودند که دولت های دو قلو به برج

ها استفاده کرد. در این میان جامعه مهندسان  کار آمریکا برای فریب مردم از آننومحافظه

توانسته باعث که برخورد هواپیماها نمی ها را زیر سؤال برده و معتقدندآمریکا این حمله

گران و کارشناسان از تخریب جارت جهانی شود. برخی تحلیلهای تفروپاشی کانل ساختمان

های بسیار قوی که با استفاده از ها، همزمان با برخورد هواپیما با استفاده از دینامیتساختمان

اند. برخی از خلبانان آمریکایی نیز اعلام کردند تکنولوژی نانو ساخته شده بودند خبر داده

تر از های مرکز تجارت جهانی حساب شده و بسیار پیچیدهه برجبرخورد هواپیماهای مسافربری ب

های زمینی هواپیماهای آن بوده است که خلبانان مبتدی با چند ماه آموزش از روی دستگاه

های مسافربری بتوانند آن را انجام دهند و چنین اقدامی بدون اطلاع و هماهنگی و حمایت رده

در بیانیه خلبانان آمریکایی آمده است، دولت  .استعالی امنیتی و سیاسی کشور غیرممکن 

العاده پیشرفته و جدیدی برخوردار است که توانایی هدایت هواپیماها های فوقآمریکا از دستگاه

 توانند هواپیماها را بدون دخالت خلبانان به سمت هدفها میاز راه دور را دارند و این دستگاه

رو، گفته شده تخریب دو ساختمان دو قلو در همین های موردنظر خود هدایت نمایند. از

به طور کامل طراحی شده و ساخته و پرداختۀ  ،نیویورک و یا بخشی از ساختمان پنتاگون

های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا با کمک و آمریکا و سازمان کارسیاستمداران و دولت نومحافظه

به طور کلی در مورد  (.21: 2828حی، همراهی برخی برخی کشورهای متحد آمریکا است)میرلو

های متفاوتی مطرح شده است. ها و تحلیلبینیمیلادی، پیش 1002رویداد یازده سپتامبر

دلایل و مدارک فراوانی دربارۀ ساختگی بودن رویداد یازده سپتامبر و کارگردانی  ،علیرغم اینکه

کار جورج دبلیو ولت نومحافظههای امنیتی و سیاستمداران آمریکایی و دآن به وسیلۀ سرویس

های گروهی هنوز مانع از کنار بوش منتشر کردند، اما حجم سنگین تبلیغات دروغین رسانه

های هر چند در مورد تئوری ؛امنیتی شده است -های نیرنگ بر این سناریوی سیاسیرفتن پرده

را به طور توان صحت و کذب بودن آن امنیتی نمی -توطئه در خصوص یک رویداد سیاسی

ها از رویداد یازده سپتامبر، معماها و نظرها پیرامون این  قطعی تأیید کرد. با گذشت سال

رویداد هنوز ادامه دارد و پژوهشگران و محققان در تلاش هستند به این پرسش پاسخ دهند که 

ر ساختگی آنچه در این روز اتفاق افتاد رویداد تروریستی بود، یا انفجار مهندسی شده و یا تصاوی

 1002توان گفت رویداد یازده سپتامبرمی ،هر صورت امنیتی؟! در -بر اساس سناریوی سیاسی

های هالیوودی به کارگردانی امنیتی است که به سبک فیلم -میلادی، سناریویی سیاسی
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کار جورج دبلیو های امنیتی آمریکا و دولت نومحافظهمشترک نخبگان، سیاستمداران و سازمان

با مشاوره و همکاری برخی کشورهای متحد آمریکا ساخته شده است. بنابراین سناریوی بوش و 

 های جهان معاصر است. میلادی، یکی از بزرگترین دروغ 1002یازده سپتامبر

  

 نتیجه گیـری 

کاری، فلسفه و نگرشی سیاسی و اجتماعی است که به طور کلی به حفظ و حراست محافظه    

یافته و مخالف با تغییر بنیادین، و بهترین چیزهای یک جامعه ثبات شتهمیراو مطلوب گذ از

به بلکه ، کاران آمریکا خواهان حفظ وضع موجود نیستندمحافظهمتمایل است. درحالی که، نو

بیشتر کاری کاران از محافظهدنبال تغییر جهان و نظم نوین جهانی هستند. نگرش نومحافظه

با آغاز ریاست جمهوری جورج  سیاسی فعال و تهاجمی است. کاری اجتماعی ونوعی محافظه

مناسبی برای میلادی، فرصت و فضای  1002دبلیو بوش و اجرای سناریوی یازده سپتامبر

کاران آمریکا پس از اجرای شد؛ نومحافظهکاران آمریکا فراهم فعالیت گسترده نومحافظه

و به خصوص سیاست خارجی و اتخاذ سناریوی یازده سپتامبر، نقش مؤثری در سیاست داخلی 

های سیاسی داشتند. در همین راستا، تغییر در نظام« امنیت ملی ایالات متحده آمریکا»دکترین 

های این کشورها را کار آمریکا قرار دارد و ملتموجود در خاورمیانه، در دستور کار نومحافظه

ه و معتقدند تأمین منافع این کشور تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقۀ خاورمیانه تلقی نمود

، طرح بر این مبنادر گرو برقراری دموکراسی غربی موردنظر آمریکا، در کشورهای منطقه است. 

کاران آمریکا نومحافظهخاورمیانۀ بزرگ در چارچوب همین اهداف سیاسی ارائه شده است. 

-با توجه به سیاست د وتحت سیطره کامل آمریکا قرار گیرن بایدمعتقدند که کشورهای جهان 

، خصوصدر این  ایجاد شود.ثباتی مرج و بی هرج و در برخی کشورها نیز باید های آمریکا

 کشورها، ثباتیمرج و بی ها برای هرج وهای تروریستی و حمایت از این گروهسیس گروهتأ

، امپریالیسم، . بدین سان، ترور، ناامنی، وحشت، خشونت، کشتارستا هابرگرفته از همین اندیشه

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، ارمغان استعمار، استثمار، اسارت و بحران

 1002در همین رابطه، سناریوی یازده سپتامبر حضور آمریکا در منطقۀ خاورمیانه است.

میلادی، دستاویزی برای آغاز جنگی بدون مرز شد. این سیاست پنهانی شامل گسترش مرزهای 

ریکا در سطح جهان بود تا بدین ترتیب هم کنترل کامل بر خارج از آمریکا و هم ایجاد آم

کاران آمریکا پس از سناریوی یازده حکومت پلیسی در داخل آن آسان شود. دیدگاه نومحافظه
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گرایی گرایی تمام عیار و بکارگیری توأمان رویکرد مداخلهسپتامبر، به شدت به سوی یکجانبه

ای پیچیده از  های آمریکا، شبکهسیاست ،یافته است. بر این اساست نظامی سوقمتکی بر قدر

ها به پذیرش  ها که هدف آن فریب دادن مردم آمریکا و سایر نقاط جهان و واداشتن آننیرنگ

های سیاست رو،از همین کند.رویکردی نظامی است که آیندۀ بشریت را تهدید می

سالاری نیست. یکی از اهداف اصلی ای جهانی آزاد و مردمآمریکا در راست کاراننومحافظه

آمریکا، استقرار نظام تک قطبی و ایجاد امپراتوری آمریکا در سراسر جهان با  انکارنومحافظه

بنابراین با توجه به پرسش اصلی مطرح شده، که چگونه تأثیر  .استفاده از قدرت نظامی است

 1002لت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر کاری در آمریکا بر دواندیشه نومحافظه

کاری در آمریکا پس از میلادی قابل ارزیابی است؟ پاسخ این است که تأثیر اندیشه نومحافظه

 گرایی، نظامیگرایی، نخبهمیلادی، منجر به داروینیسم اجتماعی، دولت 1002یازده  سپتامبر 

های دولت جورج بشر در سیاستحقوق سازی و نقضطلبی، امپریالیسم، جهانیگری، جنگ

های این دولت در بُعد خارجی منجر به تشدید میزان آنارشی در دبلیو بوش گردید و سیاست

میلادی، فرصت مناسبی  1002الملل شد. در این رابطه، اجرای سناریوی یازده سپتامبرنظام بین

ورج دبلیو بوش در راستای های دولت جها و سیاستها، برنامهرا برای عملیاتی کردن طرح

های نهایت باید گفت که ویژگی هژمونی و نظم نوین جهانی موردنظر آمریکا فراهم نمود. در

 نماید. خواه را در ذهن تداعی میآمریکا، اندیشه، ایدئولوژی و نظامی تمامیتکاراننومحافظه
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