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Abstract 
Objective: The purpose of this study is to identify US policies and objectives of the expansion of 

American democracy in the Islamic countries of the Middle East, and to explain the conflict between 

American democratization in these countries and the idea and concept of democracy.  

Method: The theoretical framework of the research is "realism" and aggressive realism and research 

methodology is critical. The research method is qualitative and the analysis of collected data is based 

on analytical-descriptive method.  

Findings: The most important scientific findings of the research are based on the main research 

question: How can the spread of American democracy in the Islamic countries of the Middle East 

be evaluated? Some of the strategic and long-term policies and goals of the United States- including 

militarism, warlordism, globalization, imperialism, colonization and exploitation of the nations of 

the region and creating divisions and conflicts between them, creating and spreading terrorism, 

insecurity, killing, terror, violence and destruction of the opposition, securing US interests, 

development of American culture, secularism, and the monopolized organized capitalist economy, 

and self-made crisis management- are pursued through the project of the creation and expansion of 

American democracy using the power of hardware and software in the direction of hegemony and 

absolute domination and the new world order that the United States seeks in the Islamic countries of 

the Middle East. 

 Conclusion: Democracy cannot be exported; True democracy is not a form, but a stage in the 

growth and independence of society that society must be educated to achieve. Unless a nation with 

sufficient knowledge and will in a civil society steps in this direction, a people's government is 

impossible. Therefore, American democracy in the Islamic countries of the Middle East will not be 

established through unilateralism, militarism, belligerence, globalization, imperialism, colonialism, 

exploitation, division, and so on. 
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 چکیده

ها و اهداف آمریکا از گسترش دموکراسی آمریکایی در کشورهای اسالمی سیاست هدف پژوهش، شناسایی هدف:
سازی آمریکا در این کشورها با اندیشه و مفهوم دموکراسی خاورمیانه و تبیین تعارض و تضاد دموکراسی همنطق

 است.
ی و از نوع کیف و انتقادی شناسی تحقیق،روشاست.  رئالیسم تهاجمی، رئالیسمپژوهش،  نظری چارچوب روش:

 توصیفی است.  –آوری شده، براساس روش تحلیلی های جمعداده هتجزی

، بر اساس سؤال اصلی تحقیق که چگونه گسترش دموکراسی آمریکایی های علمی پژوهشترین یافتهمهم ها:یافته
اهداف ها و سیاستبرخی عبارت است از این که خاورمیانه  قابل ارزیابی است؟  هدر کشورهای اسالمی منطق

-سازی، امپریالیسم، استعمار و استثمار ملتطلبی، جهانیگری، جنگاز جمله نظامی ؛مریکاآمدت بلندراهبردی و 

ها، ایجاد و گسترش تروریسم، ناامنی، کشتار، وحشت، خشونت و نابودی های منطقه، ایجاد تفرقه و درگیری بین آن
داری مایهسراقتصاد یی، سکوالریزم ومریکاآگسترش فرهنگ توسعه و  مخالفان، تأمین و تضمین منافع آمریکا،

ایجاد و گسترش دموکراسی آمریکایی  ههای خودساخته، در پوشش پروژ، مدیریت بحرانانحصاری هیافتسازمان
مطلق و نظم نوین جهانی موردنظر  هافزاری در راستای هژمونی و سلطافزاری و نرمبا استفاده از قدرت سخت

 .شودخاورمیانه دنبال می هیکا در کشورهای اسالمی منطقآمر
توان صادر کرد. دموکراسی واقعی یک شکل نیست، بلکه یک مرحله از رشد و دموکراسی را نمی گیری:نتیجه

استقالل جامعه است که جامعه را باید برای رسیدن به آن درجه تربیت نمود. تا زمانی که یک ملت با شناخت کافی 
مدنی، در این راه گام برندارند، حکومت مردمی غیرممکن و محال است. بنابراین  هالزم خود در یک جامع هو اراد

، بیطلگری، جنگگرایی، نظامیجانبهخاورمیانه، از طریق یک هدموکراسی آمریکایی در کشورهای اسالمی منطق
 هد شد.سازی، امپریالیسم، استعمار، استثمار، تفرقه و ... ایجاد نخواجهانی

 دموکراسی، آمریکا، خاورمیانه، اسالم، یازده سپتامبر، تروریسم کلیدی: واژگان

 پژوهشی نوع مقاله:

 
 7/7/0011تاریخ پذیرش نهایی:    62/3/0011تاریخ دریافت مقاله:
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 مقدمـه

بحران در جهان بوده  ههای عمدخاورمیانه در طول تاریخ خود همواره یکی از کانون همنطق
ناکارآمد عمل نموده است و ای حاکم بر غرب آسیا اغلب واقعیت آن است که نظام منطقهاست. 

ملی، فراملی، (های متضاد ای پیچیده از هویتمجموعه هساختار قدرت و روابط در آن به واسط
های خانوادگی و میراث های برآمده از دولتهای رقیب، رژیم، ایدئولوژی)قومی و مذهبی

یکی  (. بنابراین،31: 0333مرادی، )دهشیری و شاهژئوپلیتیکی دوران استعمار، شکل گرفته است 
 همنطقتحوالت در آن از سایر نقاط جهان بیشتر است،  ها وبحران از نقاط مهم جهان که وقوع

اهمیت  هدر سای برخی کشورهای استعمارگراست.  کشورهای اسالمی این منطقه بویژهو  خاورمیانه
کامل ط جهان تسل تا بر این بخش از در تالش هستنداقتصادی، نظامی و ژئوپلتیکی این منطقه، 

 هدر کشورهای اسالمی منطق بارهای خشونتها و جنگها، درگیریها، رقابتتنش. یابندو مطلق 
؛ از جمله آمریکا و انگلیس غربی خصوصبهکشورهای استعمارگر  همین دخالت هنتیج خاورمیانه،

صورت مفهومی همیالدی که شعار مبارزه با تروریسم ب 6110پس از رویداد یازده سپتامبر  .است
پردازان آمریکا با ایجاد پیوستگی غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا درآمد، سیاست

گرایی و بنیادگرایی اسالمی با تروریسم، عالوه بر توسل به نیروی نظامی و و همبستگی بین اسالم
اسی سی –ماعی قوه قهریه، در صدد اصالحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجت

. المللی نیز برآمدندعنوان خاستگاه تروریسم بینمذهبی جوامع خاورمیانه به –و اصالح دینی 
ترین روندهای صورت یکی از مهمهای پس از جنگ سرد، اسالم سیاسی بهبنابراین، در سال

فی بود عط هنقطآمده است و بویژه رویداد یازده سپتامبر، یکم در جهان درو فکری در قرن بیست 
خاورمیانه را بیش از پیش در معرض دید قرار داد و  هگرایی در منطقکه از نگاه آمریکا، اسالم

بزرگ برای استقرار  ههای سخت و نرم از سوی این کشور را در چارچوب طرح خاورمیانحلراه
یرامونی پ هزاقتصادی و اجتماعی به طوری که منطقه را در حو هو گسترش روند دموکراسی و توسع

داری و در نظام اقتصاد سیاسی جهانی ادغام کند، ضروری ساخت. در پی رویداد یازده سرمایه
بال های گوناگونی را دنخاورمیانه، شیوه هسپتامبر، آمریکا با شعار گسترش دموکراسی در منطق

ا را هکرد. بکارگیری مشت آهنین برای پیشبرد و دستیابی به دموکراسی در کشورهایی که آن
ترین سان، دکها است. بدینکشورهای یاغی نامیده است؛ مانند افغانستان و عراق یکی از این شیوه

 هدولت جورج دبلیو بوش بر اهمیت گسترش دموکراسی بویژه در کشورهای اسالمی منطق
خاورمیانه تأکید دارد. در این راستا، عراق اولین گام بود، اما این آخرین گام برای ترویج 

آید. این رویکرد، نوعی مهندسی اجتماعی در مقیاس گسترده بود که بر موکراسی به شمار نمید
: 0332رسید )مرشایمر، اساس منطق بند واگن؛ یعنی الحاق کشورها به اردوی پیروز، به انجام می

ر د شود، بنابراین ایجاد دموکراسیبا توجه به این که تغییرات در عراق به آنجا محدود نمی(. 533
 زعم سیاستمدارانکند. بهخاورمیانه سرایت می هآن مثل یک بازی دومینو به دیگر نقاط منطق
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آمریکا، سیاست جدید ایاالت متحده، پیشبرد راهبردی آزادی در این منطقه است و ایجاد یک 
ساالری خواهد خاورمیانه، تحولی گسترده در انقالب جهانی برای مردم هعراق آزاد در قلب منطق

 بود.

 رئالیسم تهاجمی. چارچوب نظری: رئالیسم و 1

ترین مسأله در سیاست، مهم و کندبر قدرت و منافع تأکید می : رئالیسمرئالیسم ه. نظری1-1
 .ها استبر کسب، حفظ و اعمال قدرت از طرف دولت رئالیسم . تمرکز اصلیحفظ قدرت است
: 0336الملل برخالف محیط داخلی، ماهیتی آنارشیک دارد )قوام، ها، محیط بینبنا بر نظر رئالیست

ای ذاتی و معلول تالش برای کسب قدرت است و مسائل (. از دیدگاه رئالیسم، جنگ، پدیده357
رد. در کباید ارزیابی المللی را با معیار قدرت و با توجه به منافع میهای بینجهانی و اغتشاش

نگرش رئالیستی، برداشت از اخالق و عدالت ابزاری است. از دیدگاه سیاست به معنی حفظ 
 ه؛ حتی ممکن است الزم«کندهدف وسیله را توجیه می»شود و قدرت، همه چیز وسیله تلقی می

حفظ حکومت، وجود میزانی فقر، بیداد، ترس، هراس و اضطراب در بین مردم هم باشد )بشیریه، 
گرایی، اصل بقا و اصل خودیاری. (. عناصر اصلی رئالیسم عبارتند از: دولت35-30: 0330

ترین لیو اص ترینمهمها، گرایی است. از دیدگاه رئالیستمرکزی رئالیسم، دولت هبنابراین هست
الملل، آن است. در سیاست بین هکنندبازیگر، دولت عنوان گردیده و حاکمیت، ویژگی بارز و متمایز 

تواند دف برتر و اصلی، بقا است و بر اساس اصل خودیاری، هیچ دولتی برای بقای خویش نمیه
به ضمانت دولت دیگری متکی باشد. رئالیسم، در طول زمان شکل خود را تغییر داده است. با 

ام محوری، آنارشی نظتوان اصول مشترکی را در رئالیسم یافت؛ اصولی مانند: دولتاین وجود، می
 .قوا، وضعیت طبیعی، عقالنیت و بقا ه، منافع ملی، موازنالملل، قدرت، امنیتبین

ا و هاساس آموزه دستگاه فکری خود را بر، رئالیسم تهاجمی رئالیسم تهاجمی: ه. نظری1-2
های که در چارچوب پیروان این مکتب، ضمن این .بنیان نهاده است تیهای رئالیسمفروضه

ناسند، بر شالملل به رسمیت میروابط بین هعنوان بازیگران اصلی صحنها را بهرئالیستی، دولت
-بین هایهستند و سیاست المللبین بازیگر اصلی در سیاست ،های بزرگاین باورند که قدرت

 اشند.بهای بزرگ میالملل، قدرتکنندگان اصلی در سیاست بینو تعیین دهندمی المللی را شکل
که به علت آنارشیک بودن ماهیت  معتقدند کالسیکهای همانند رئالیستهای تهاجمی رئالیست
آنارشی نظام . بنا بر نظر مرشایمر، ناپذیر استالملل اجتنابدر نظام بین کشمکش ،المللنظام بین

اقتدار و هژمونی  هالملل است تا به وسیلها در سیاست بینجهانی باعث رفتار تهاجمی دولت
ها را افزایش های تهاجمی، هدف دولتسان، رئالیستبدین .ا تأمین کنندبتوانند امنیت خود ر

 الملل پیدا کند )آجیلی ودانند تا دولت، موقعیتی هژمونیک در نظام بینبیشتر قدرت می

ی هامرشایمر، قدرت دیدگاهالملل از در ساختار آنارشیک نظام بین(. 022-027: 0337رضایی،
 ،و تغییر موازنه قوا به نفع خودشانکنند: یکی افزایش قدرت میدو هدف عمده را دنبال  بزرگ
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هاجمی، های تاز نظر مرشایمر و رئالیست . همچنینو بازیگران رقیب مهار دشمناندیگری کنترل و 
 های بزرگ، از پنج فرضآمیز در راستای کسب قدرت بین قدرتعلل و توجیه رفتارهای رقابت

لملل انظام بیناول؛  شود. این پنج فرض اساسی عبارتند از:می المللی ناشیمتأثر از نظام بین
ا هعدم اطمینان دولت سوم؛های نظامی تهاجمی. دارا بودن میزانی از توانایی. دوم؛ آنارشیک است

های بزرگ، حفظ ها و قدرتترین هدف اصلی دولتچهارم؛ مهم های یکدیگر.از قصدها و نیت
 .المللبین نظامدر  های بزرگعقالیی بودن قدرتو تضمین بقا است. پنجم؛ 

ند، عمل کگرایی تهاجمی دیکته میها باید بر اساس آنچه واقعکند که دولتمرشایمر تأکید می
از، سهای امنیتپس سخن گفتن از مباحثی چون دموکراسی و صلح دموکراتیک و همکاری کنند.

-فروضهم و هااست.   بنابراین با توجه به ویژگی های بزرگتنها پوشش رفتارهای تهاجمی قدرت

جهان  گوناگونقدرت در مناطق  افزایش در پیآمریکا  توان گفتمی ،رئالیسم تهاجمی هنظریهای 
ب ای را در قالهای ویژه، استراتژیکشوری قدرتمندعنوان در راستای بقای خود به آمریکا،. است

رئالیسم  هد. بر اساس نظریبرو بازیگران رقیب، بکار می مهار دشمنانکنترل و  ،افزایش قدرت خود
 افزایش داده است. گرایی خود راآمریکا مداخلهمیالدی،  6110، پس از یازده سپتامبر تهاجمی

رئالیسم تهاجمی عنوان کرد؛ تروریسم که منشأ آن خاورمیانه  هدر واقع، آمریکا در راستای نظری
-می گردد و امنیت کشورهای جهان را به خطرالملل میبین هاست، باعث آنارشیک شدن عرص

باشد که آمریکا بر اساس منافع خود صورت دقیق همین میها نیز به. قالب فکری رئالیستاندازد
باشد و در این میان، تنها دنبال امپراتوری میای و گاهی اوقات هم حتی بهدنبال هژمونی منطقهبه

خود را به نوامپریالیسم و استعمار نو داده است. مطابق این  امپریالیسم و استعمار سنتی جای
خاورمیانه است تا بتواند هژمونی خود را تقویت  همنطق سرزمینی در هدنبال سلطآمریکا بهدیدگاه، 

-آمریکا در جهت بیشینه ،در نتیجه(. 063: 0332پور وموسوی منور، )حسنم بخشد کرده و تداو

رئالیسم تهاجمی، حالت  و در چارچوب رئالیسم جهانی خویشسازی قدرت و تثبیت هژمونی 
 .هجومی به خود گرفته است

 طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا -2

عنوان یک قدرت جهانی، خواهان گسترش نفوذ در مناطق مهم جهان است تا از این بهآمریکا 
گاه جای دلیلخاورمیانه به  هبنابراین، منطقطریق، به منافع و اهداف بلندمدت خود دست یابد. 

هم ممسائل امنیتی  ههمواره در حوز اکنون،خود از گذشته تا  هسیاسی و اقتصادی ویژ ی،تاریخ
، سیاستمداران آمریکا با میالدی 6110پس از رویداد یازده سپتامبر  شود.محسوب می آمریکا

وریسم ه در خاورمیانه، و ترگرایی و بنیادگرایی، بویژاعالم ارتباط مستقیم و پیوسته میان اسالم
ترین تهدید علیه منافع غرب بخصوص آمریکا، خود عالوه بر در پیش عنوان بزرگترین و مهمبه

 هجانبه علیه مواضعی در منطقدستانه و تهاجم نظامی گسترده و همهگرفتن عملیات پیش
قه ذهبی( این منطم -خاورمیانه، خواستار اصالحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )دینی
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. در این رابطه، دموکراسی آمریکایی شدندعنوان منشأ و خاستگاه تهدید منافع آمریکا و لیبرال به
. بوش اعالم گردیدجورج دبلیومیالدی، از سوی دولت  6113طرح خاورمیانه بزرگ در نوامبر 

 همنطق درطرح مزبور، شامل دو بخش است: بخش اول؛ به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی 
 خاورمیانه بزرگ همنطقانجام اصالحات اقتصادی در  هخاورمیانه اختصاص دارد. بخش دوم؛ برنام

بزرگ، ایجاد و گسترش دموکراسی، فراهم  ه. گفته شده  است که هدف از طرح خاورمیاناست
منظور تشویق کشورهای منطقه به های رشد اقتصادی، توسعه حقوق زنان و ... بهآوردن زمینه

های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، آموزشی و اقتصادی و در زمینه هانجام اصالحات وسیع در کلی
ا و گرکثرت همدنی و تشکیل جامع ههای معتدل در منطقه، ایجاد جامعنتیجه، تأسیس حکومت

(. براساس این طرح، 060: 0333، زادهولیهای اقتصادی، اعالم شده است )گسترش فرصت
 های یکدست، در صدد ایجاد و گسترش دموکراسی در منطقایجاد خاورمیانهآمریکا با هدف 
آمریکا قصد  کشورهای منطقه است. ه، سناریوی تجزیطرح خاورمیانه بزرگ خاورمیانه برآمد.

ای که هریک ، کشورهای کوچکی به وجود آورد. کشورهای وابستهپروژهتا با اجرای این  دارد
همچنین  مایند.نبرقرار  خدمتگزاری کامل هرابط آمریکا و متحدانش، برای گرفتن امتیازات بیشتر با

یجاد ا و درگیری باشند.طور دائم با یکدیگر در منازعه به ،مسائل قومی و مناقشات مرزی به دلیل
های منطقه با هدایت آمریکا که با موضوعات اختالف افکنیو  ها و مردم منطقهاختالف میان دولت

ری از اند که بسیابخشی از این پروژه بوده ،بی و دینی تاکنون اتفاق افتادهسرزمین، قومی، مذه
خاورمیانه را از بین برده است و حاصل بسیاری از  همنطقشد رهای منابع، انرژی و فرصت

 ت.بوده اس بویژه در عراق و افغانستان ها در منطقهماندگیعقب
طور کلی گفته شده، طرح خاورمیانه بزرگتر از سه خأل و فقدان در کشورهای اسالمی سخن به

: 0333)حسینی، فقدان توانمندی زنان  -3فقدان دانش  -6فقدان آزادی  -0به میان آورده است: 
انرژی  هانتقال آزادان -0عبارتند از:  اهداف آمریکا از ارائه طرح خاورمیانه بزرگ(؛ برخی از 032

کامل  هخاورمیانه به غرب و تثبیت سلط هاز منطقصدور نفت ، بویژهتضمین تداوم جریان انرژی و
جلوگیری از  -6خاورمیانه؛  هخلیج فارس و کل منطق هجانبه بر منابع عظیم انرژی منطقو همه

مخالفان  مقابله با رشد -3ای چالشگر با آمریکا و مهار کشورهای مخالف؛ ظهور هژمون منطقه
 گراییهای اسالمجریان مدیریت کشورهای اسالمی و -0ها؛ آن سرکوبهای آمریکا و تسیاس

های کار آوردن رژیم تالش برای روی-5های امپریالیستی؛ و اسالم سیاسی در راستای سیاست
خاورمیانه در نظام اقتصاد سیاسی جهان و ایجاد همسویی  هادغام منطق -2؛ سکوالر در منطقه

کامل  هبرقراری امپراتوری و استقرار سلط -7عد جهانی و نظم اقتصادی لیبرال؛ اقتصادی در بُ
رد؛ المللی بعد از جنگ سآمریکا و حفظ آن در مقابل رقیبان بالفعل و بالقوه در نظام جدید بین

آمریکا برای دستیابی  ههای ناشی از ارادبزرگ، در چارچوب ضرورت هطرح خاورمیانبنابراین 
طرح  ،بسیاری از نیروهای سیاسی منطقهبه جایگاه یک قدرت هژمون طراحی شده است. 
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طرح . بدین سان، داننددموکراتیک می هبزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهر هخاورمیان
 ها بر منطقکامل آمریک هسلطحفظ در راستای  کهاستعماری است طرح ، بزرگ هخاورمیان

 گردیده است.طراحی در راستای نظم نوین جهانی آمریکا  خاورمیانه

 طلبی آمریکاجنگ -3

خشونت و جنگ برای نظام آمریکا یک ارزش بسیار باال است و به بقای نظام آمریکا کمک 
نمود  کاران آمریکا فراهمکند. رویداد یازده سپتامبر، بستر و شرایط مساعدی را برای نومحافظهمی

 خود را در قالب استراتژی امنیت هطلبانجویانه و جنگافراطی و سلطه هگرایانتا تفکرات راست
اجرا گذاشته و با تأکید بر خطر تروریسم و  هملی و بر اساس پروژه قرن جدید آمریکا، به مرحل

-جنگ هگرایانهای کشتار جمعی کشورهای مخالف سیاست آمریکا، الگوی مداخلهتهدید سالح

به « برالیتحمل لی»مشی از تر نمایند. توجیه این تظاهر، به تغییر خطاین کشور را تهاجمی هطلبان
نامند، این است که در یازده سپتامبر، آمریکا می« دفاع قاطع از آزادی و دموکراسی»آنچه اکنون 

ن علیه پایابیقربانی تروریسم جهانی گردید و در واکنش به آن، ناچار به اعالم جنگی نامحدود و 
-های بین(. پیامد رویداد یازده سپتامبر، جدا از تمام بازتاب02: 0335تروریسم شد )مزاروش، 

لت دو هدستاناستراتژی تهاجمی و سیاست پیش هبخشی به گزینالمللی آن، در مشروعیت
مریکا ای داشت و این رویداد، نقش قاطعی در رفتار جهانی آکار آمریکا، اهمیت عمدهنومحافظه
گیری ماشین جنگی این کشور در دیپلماسی و سیاست خارجی آمریکا داشته است؛ از و قدرت

همین رو، پس از رویداد یازده سپتامبر، جنگ آمریکا علیه تروریسم و نابودی تسلیحات کشتار 
 هایی برای گسترش ماشینعنوان بهانهجمعی و ترویج و استقرار دموکراسی مورد نظر آمریکا به

صنعتی استفاده شد. بر این اساس، آمریکا شعار  –گی آمریکا و تشدید رشد مجتمع نظامی جن
« ائتالف برای جنگ»کشورها را به پیوستن به  هبخش خواند و همجنگ را تنها راه نجات

هایی تقسیم کرد و به جمله« خیر و شر»و « خوب و بد»فراخواند، جهان و جهانیان را به 
، «هرکس با ما نیست، دشمن ماست»یا « یکا نباشد، حامی تروریسم استهرکس حامی آمر»نظیر:

 (.7: 0330اشاره کرد )واعظی، 
کاران آمریکا نیز در ظاهر بر این باورند که کاربرد نیروی نظامی از سوی آمریکا، به نومحافظه

 گسترش آزادی، صلح و دموکراسی مورد نظر آمریکا در سراسر جهان بویژه کشورهای اسالمی
خاورمیانه، بلکه در  هها نه تنها خواهان جنگ در منطقخاورمیانه کمک خواهد کرد. آن همنطق

 هسراسر جهان هستند. ولی با شعار آزادی، صلح و دموکراسی و گسترش آن به اقدامات جنایتکاران
بخشند. تالش آمریکا برای برقراری دموکراسی به مفهوم آمریکایی آن در خود مشروعیت می

ا که هایی رتحمیلی، موانع گوناگون و تناقض هخاورمیانه، آن هم با زور و خشونت به گون همنطق
در راه اجرای این سیاست توتالیتری وجود دارد، آشکار ساخته است. در آغاز جنگ افغانستان، 

میالدی، دولت آمریکا با حمایت کامل و پشتیبانی نظامی انگلیس، دست به  6110در اکتبر سال 
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-زند. نیروهای متحد آمریکایی و انگلیسی بدون توجه به نگرانیالمللی میکار قوانین بیننقض آش

عالوه، دولت های هوایی و موشکی خود را به افغانستان آغاز کردند. بهالمللی، حملههای بین
بدون کسب مجوز از شورای  6113آمریکا و نیروهای ائتالف بویژه انگلیس، در مارس سال 

 هنظامی آمریکا و نیروهای ائتالف به عراق در ظاهر سه بهان هعراق حمله کردند. حملامنیت، به 
فقدان دموکراسی  -3نابودی تروریسم؛  -6نابودی تسلیحات کشتار جمعی؛  -0مشخص داشت: 

فاقد  گونه وانمود کرد که عراقو ترویج و استقرار دموکراسی؛ حداقل به لحاظ تبلیغاتی آمریکا این
 تواند باعث ترویج تروریسم در جهان شود. های کشتار جمعی، میصاحب سالح دموکراسی و

میالدی،  6110بنابراین از زمان تجدید انتخاب جورج دبلیوبوش به ریاست جمهوری در سال 
-گری، دلیل دیگری را نیز به دالیل پیشین برای توسعه و بزرگمدافعان سرسخت جنگ و نظامی

 هدور هکه جورج دبلیوبوش در سخنرانی افتتاحیند. این دلیل، چناناارتش افزوده هسازی پیوست
است. حال معلوم « ساالری به سراسر نقاط جهانگسترش مردم»ریاست جمهوری خود گفت: 

افزارهای کشتار شده است که ادعاهای دولت جورج دبلیوبوش در این مورد که رژیم عراق، جنگ
طلب نگهای جاند، گروهمرتبط بوده است، ساختگی بوده جمعی در اختیار داشته و یا با تروریسم

کنند که حمله به افغانستان و اند و چنین استدالل میساالری را تراشیدهمردم هاین دولت، بهان
ی مؤثر هایشدن گام نظر از آن که از دیدگاه کسی موجه باشد یا نباشد، باعث برداشته عراق، قطع

: 0333زاده، ر این کشورها و در جاهای دیگر شده است )حسینساالری ددر جهت ایجاد مردم
طلبی آمریکا، مشتمل است بر گسترش نظام بازار جهانی و در عین حال، (. از سویی، جنگ353

های آمریکایی و انگلیسی. در جریان شرکت هگشودن مرزهای اقتصادی جدید به روی سرمای
از سود برندگان اصلی جنگ بودند. همچنین از  جنگ افغانستان و عراق، صنایع نظامی و نفتی،

ها، دهد؛ بویژه از نظر بازسازی شهرها، بندرها، جادهطلبان، جنگ بیشتر معنی سود را مینظر جنگ
آب و غیره. به همین جهت،  ههای تولید برق، تسهیالت ذخیرها، تأسیسات صنعتی، کارخانهپل

نعتی ص  –های نظامی انحصاری مالی و نفتی و مجتمعداری سرمایهمداران آمریکا، نخبگان سیاست
آمریکا  نظامی هطلبی نیاز دارد و با افزایش بودجتراشی و جنگمعتقدند که آمریکا به این دشمن
عنوان مثال در عراق و در هر جای دیگر، استقرار یک نظام موافق هستند. هدف آمریکا، به

انحصاری آمریکا باشد تا غارت منابع  هیافتازمانداری سخواه است که در خدمت سرمایهتمامیت
طبیعی آن کشور را ممکن سازد، نه برقراری آزادی و دموکراسی. بر این اساس، دموکراسی را 

توان با نیروی نظامی و جنگ به وجود آورد و حفظ کرد. دموکراسی واقعی در صورت ایجاد، نمی
گرایی و دروغ عملی نخواهد شد. نبهجاطلبی، یکوقت از طریق زور، خشونت، جنگهیچ

دموکراسی با جنگ، کشتار، اشغال، اسارت و استعمار تناقض دارد و از خارج ایجاد و تحمیل 
گیری دموکراتیک هستند. گردد. در هر صورت، اعمال زور و خشونت، مغایر اشکال تصمیمنمی

ا، یاسی حاکم بر آمریکطلبی نیست. ولی نظام سایجاد و حفظ دموکراسی واقعی، مستلزم جنگ
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نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان و عراق،  هطلبی است. بنابراین، حملدارای ویژگی جنگ
 با اندیشه و ایدئولوژی دموکراسی مغایرت دارد. 

 امپریالسیم آمریکا -4

امپریالیسم، در ساختار نظام سیاسی آمریکا نهادینه شده و آمریکا با امپریالیسم رشد کرده 
سم و...، طلبی، امپریالیگری، استیال، قدرتطلبی، سلطهگری، جنگ، تسخیر، برتریاست. نظامی
نظام حاکم بر آمریکا بوده است و بویژه پس از به قدرت رسیدن جورج دبلیوبوش  ههمواره شالود

کشتار  ام،عو وقوع رویداد یازده سپتامبر، امپریالیسم آمریکا همانند امپریالیسم قرون گذشته، قتل
سان بعد از این رویداد، ای برای رسیدن به هدف دنبال کرد؛ بدینها را وسیلهو نابودی ملت

المللی، نابودی های دروغین؛ از جمله نابودی تروریسم بینکاران آمریکا به بهانهنومحافظه
دند. کر نظامی هتسلیحات کشتار جمعی، ترویج و استقرار دموکراسی، به افغانستان و عراق حمل

امپریالیسم آمریکا، عالوه بر استفاده از ابزارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی، اکنون در 
قرن بیست و یکم، تسخیر سرزمینی بار دیگر در دستور کار امپریالیسم قرار داد. یکی از اهداف 

روع ان شای است که از خلیج فارس و پاکستآمریکا از جنگ در افغانستان، شکل دادن به منطقه
یابد. این منطقه، انرژی عظیمی را در بطن خود جای داده و از شده و تا مرزهای روسیه امتداد می

ه نظامی آمریکا ب هشده، بعد از حمللحاظ اهمیت استراتژیکی بسیار مهم است. همچنین گفته 
ر افت. دافغانستان و استقرار دموکراسی ظاهری مورد نظر آمریکا، تجارت مواد مخدر افزایش ی

درصد هروئین جهان از آن  75میالدی، تولید تریاک در افغانستان هشت برابر شد که  6116سال 
(؛ 365: 0335رفت )سینگ، درصد واردات هروئین انگلیس به شمار می 31شود و تأمین می

نظامی آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور نیز تسلط  هعالوه، یکی از اهداف اصلی حملبه
جریان آزاد انرژی مورد نیاز صنایع  هامن بر منابع غنی انرژی نفت و گاز این کشور و تضمین ادام

غرب بوده تا از این طریق، بر رقبای اقتصادی خود و برخی کشورهای صنعتی اروپای غربی 
وابسته به نفت عراق، بتواند کنترل بیشتری داشته باشد. کنترل نفت عراق، برتری و قدرت 

المللی افزایش خواهد داد. آنچه مسلم است این که جنگ عراق بین هیسم آمریکا را در حوزامپریال
نظامی آمریکا به  هها، حملهای آمریکا و انگلیس تمام شد. عالوه بر اینبه سود تمامی شرکت

افزارهای آمریکایی از جنگ ههای بزرگ نظامی سازندافغانستان و عراق، منجر شد که شرکت
هید مارتین، بوئینگ، ریثون، نورثروپ گرومان و ... سود فراوانی بدست آورند. از این جمله: الک

لحاظ، تمرکز جدید بر امپریالیسم نظامی، مزیتی برای پیمانکاران دفاعی آمریکا محسوب گردیده 
گرایی امپریالیسم آمریکا، متکی بر ابزارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی است، است. گرچه جهان

های فرهنگی آمریکایی نیز است. امپریالیسم آمریکا، گرایی مبتنی بر نگرشن جهانولی ای
ریکا کلی در مورد امپریالیسم فرهنگی آم هباشد. بر این اساس، سه جنبامپریالیسم فرهنگی نیز می

 گیر شدن فرهنگشناسایی شده است که عبارتنداز: گسترش تجدد غربی، گسترش و جهان
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بر  فرهنگی هرو، آمریکا به دنبال ایجاد سلطجهانی شدن فرهنگ آمریکایی. از اینداری و سرمایه
ی فرهنگ هخاورمیانه است. آمریکا، برای سلط هتمام جهان بخصوص بر کشورهای اسالمی منطق

های فرهنگی مختلفی را در نظر دارد. در این خاورمیانه، برنامه هبر کشورهای اسالمی منطق
توان آن را در قالب یک هایی است که میبزرگ از جمله برنامه هخصوص، طرح خاورمیان

-خاورمیانه ارزیابی کرد. بدین هآمریکا بر منطق ههمه جانب هاستراتژی کالن و مدون برای سلط

ساالری کمابیش همیشه نمای ظاهری سیاست خارجی امپریالیستی ترتیب، ادعای ترویج مردم
کنندگان سیاست خارجی آمریکا، آن را با ساالری که تعیینآمریکا بوده است. تظاهر و ادای مردم

خود  نظامی هگرایانجانبههای یکدهند و دلیل اصلی تازشحق به جانب پی در پی شعار می هقیاف
توان آن را به درستی دستاویز نهایی برای اعمال ساالری واقعی نیست و میدارند، مردماعالم می

داران بزرگ و رهبران قبایل با آمریکا تا وقتی که شاهان، زمینسیاست خارجی آمریکا نامید. 
متحد، سازگار و دارای کاربرد باشند، ضرورتی در کار نخواهد بود که حتی نامی از انتخابات به 

گونه حکمرانان را بدون کاربرد و بدون استفاده کند، میان آورده شود. اما وقتی که سیر تاریخ این
نان را با جوید تا جای آای توسل مییستی آمریکا به انتخابات کنترل شدهسیاست خارجی امپریال

ساالری، مادام متحدانی به همان نسبت سازگار پر کند، ولی در ظاهر انتخاب شده از طریق مردم
تنها  ها توفیق یابد، این اغلبگونه انتقال قدرتکه امپریالیسم در تنظیم و یا در اعمال نفوذ در این

(. از 321-320: 0333زاده، کند و نه گوهر آن )حسینساختار کنترل است که تغییر میشکل یا 
-این رو، دموکراسی ادعایی آمریکا است که از دموکراسی دو چهره و ریاکارانه در خود آن سرزمین

ایدئولوژیک برای نفوذ و حضور امپریالیستی است. در  –سیاسی   هگیرد؛ در واقع ارابها مایه می
 توسعه، در جهان امروز و درورت گفته شده، با حضور روابط امپریالیستی در کشورهای کمهر ص

توان یک دموکراسی صوری و معطوف به گذشته نیز امکان برقراری دموکراسی میسر نیست. می
های مردم را برقرار کرد، اما دموکراسی واقعی با حضور اعتنا به منافع تودهساالری نخبگان بینخبه

(. بنابراین، در حال حاضر یکی از 073: 0333دانا، طور قطع ناممکن است )رئیسریالیسم بهامپ
خاورمیانه بخصوص افغانستان و عراق،  هدالیل عدم ایجاد دموکراسی در کشورهای اسالمی منطق

 حضور امپریالیسم آمریکا در این کشورها است.

 تروریسم آمریکا -5

مبارزه با خطر کمونیسم، توانستند یک اتحاد در میان  هبهانزمانی سیاستمداران آمریکا به 
های داخلی و خارجی را نابود کنند، ولی با فروپاشی غرب به وجود آورند و از سویی مخالفت

نظام دو قطبی، خطر کمونیسم ارزش خود را از دست داد. پس از رویداد یازده سپتامبر، آمریکا 
است. این رویداد، زمینه و دلیل « تروریسم»دشمن جدید،  توانست دشمن اصلی را پیدا کند. این

یز ن مناسبی را برای آمریکا فراهم آورد تا تروریسم جایگزین کمونیسم شود و رسالت آمریکا
بعد از یازده سپتامبر، تأمین منافع آمریکا در چارچوب مبارزه با مبارزه با آن تعریف شود. 
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قابل توجه این است که اگر در دوران جنگ سرد  هته نکتتروریسم، مشروعیت جهانی پیدا کرد؛ الب
عنوان دشمن به سیاست خارجی آمریکا و مبارزه با کمونیسم، اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن به

دادند، این بار در مبارزه با تروریسم، خاورمیانه و بویژه کشورهای اسالمی؛ از جمله جهت می
دیدگاه از  رسپتامب یازدهبنابراین، پس از رویداد  کنند.ایفا میافغانستان و عراق این نقش اصلی را 

 هطقمن در کشورهای اسالمی ریشه و خاستگاه اصلی چالش تهدیدات تروریستی ،آمریکا دولت
راشی تاست؛ در همین ارتباط است که آمریکا برای ایجاد دموکراسی ظاهری باید دشمنخاورمیانه 

ه پیمانانش ببیافریند. پس از اشغال افغانستان، آمریکا و همکند و مخالفان و دشمنان خود را 
ار های کشتهای ساختگی و دروغین؛ از جمله این که رژیم عراق در پی دستیابی به سالحبهانه

جمعی است و با سازمان تروریستی القاعده و طالبان ارتباط دارد و در عین حال، عدم دموکراسی 
المللی، خودسرانه به عراق ارد، بدون دریافت مجوزهای بینو نقض حقوق بشر در عراق وجود د

« المللیمبارزه با تروریسم بین»آشکار این است که این جنگ،  هنظامی کردند. اما نکت هحمل
افراد بشر  هنیست، بلکه جنگی برای استیالی آمریکا است و پیامدهای خانمان براندازی برای آیند

ای از عبارت هیچ دغدغهاند. در آغاز، آمریکا بیمریکا را خوردهدارد و مردم آمریکا فریب دولت آ
ان های غیرنظامی در افغانستهدف ههای گستردنه تنها برای توجیه بمباران« جنگ علیه تروریسم»

« یجنگ داخل»منظور و عراق، بلکه برای الغای حقوق قانون اساسی و حکومت قانون در کشور به
(. در هر صورت، جنگ علیه تروریسم 00: 0330)شوسودوفسکی،  علیه تروریسم استفاده کرد

 آغاز این جنگ به کلی ساختگی است. هشمار، بهاندروغ است. بنا بر مدارک بی
خواه گرفته تا دموکرات، همواره شعار حمایت از حقوق بشر و های آمریکا از جمهوریدولت

شود، این بوده که عمل مشاهده می هواقع در صحناند، اما آنچه بهمبارزه علیه تروریسم را سر داده
های تروریستی، یکی از ابزارها و راهکارهای پیشبرد اهداف تروریسم و حمایت از گروهک

ا هسیاست خارجی آمریکا بوده است؛ البته شکل و رویکرد حمایت از تروریسم در این دولت
 در تشکیل و سازماندهی گروه تروریستی داعش گفته شدهدر همین موضوع،  متفاوت بوده است.

 هش، بویژه برخی کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقآمریکا و متحدان، هاو حمایت از آن
 عمارامپریالیسم و استواقع این گروه تروریستی برای اجرای مقاصد  نقش داشتند و در خاورمیانه

 هها تبدیل شده، ساخته و پرداختغربی هگروه تروریستی داعش که به دغدغ بنابراین، .سیس شدأت
-برای دامن زدن به بحران منطقهخاورمیانه بوده و  هنطقنش و برخی از کشورهای ممتحدا ،آمریکا

ذهبی های مدر جهان اسالم با راه انداختن جنگ افزایش تنش ،افکنی بین شیعه و سنیای، تفرقه
 آمریکابار دیگر بدین ترتیب،  .(0330)میرطاهر،  و مخدوش کردن چهره اسالم ایجاد شده است

در  شانگروه تروریستی داعش را که خود و متحد چارچوب یک نبرد تبلیغاتی و سیاسی، در
گیری و تقویت آن نقش اصلی را ایفا کردند، تهدیدی بزرگ برای امنیت جهان و منافع غرب شکل

ظاهر به جنگ با این گروه تروریستی در سوریه و عراق معرفی کرده و با تشکیل ائتالف، به
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 ،شواهد زیادی حاکی از آن است که تشکیل ائتالف برای مبارزه با داعش ،با این همه ند.برخاست
یان . قابل بدنبال اهداف دیگری استیک اقدام نمایشی است و آمریکا در پس این اقدام، بهفقط 

  ساختگی و نمایشی ائتالفهایی ایجاد نمودند که دولتداعش را همان  است که گروه تروریستی
شورهای و برخی ک های غربیالمللی دولتتشکیل ائتالف بینکیل دادند و مقابله با آن تش برای 
و، ر؛ از همینفریب افکار عمومی است ،به رهبری آمریکا برای مقابله با داعش خاورمیانه همنطق
 ساخته و در اصل،ای را که نباید از نظر دور داشت این است که گروه تروریستی داعش نکته

نواع ابدون  ،داعش گروه تروریستیگیری و گسترش ن آن است. شکلآمریکا و متحدا هپرداخت
 هبویژه برخی کشورهای منطق کشورها دیگر از برخی و متحدانش و آمریکاهای ها و حمایتکمک

 . امکان نداشتخاورمیانه 
 ن،آحمایت از  و داعشتشکیل گروه تروریستی  و غرب در آمریکااهداف  بنابراین، برخی از

خاورمیانه در جهت اهداف، منافع و  هثباتی در منطقایجاد بحران و بی -0 ز:عبارت است ا
تسلط و کنترل بر منابع  -6؛ های آمریکا و برخی کشورهای غربی و کشورهای منطقهسیاست

 ادامه جریان و امنیت تضمین و تأمین خاورمیانه و هغنی انرژی نفت و گاز و منابع دیگر منطق
افزایش تنش  در راستای سازی در جهان اسالمبحران -3صدور انرژی مورد نیاز صنایع غرب؛ 

 و یا جنگ این شیعه و سنی بین های مذهبیجنگو ترویج با راه انداختن  کشورهای اسالمیدر 
-ونتبه خش هراسی با استناداسالم هتکمیل پروژو  پیگیری -0های دیگر؛ مذاهب با مذاهب و فرقه

 همنطقدر آمریکا و متحدانش حضور نظامی و مستقیم  -5دولت اسالمی؛  های داعش تحت عنوان
سازی برای زمینه -2 ؛برخی کشورهای منطقه خطر انداختن مرزهای امنیتی  بهو  خاورمیانه

داعش که درواقع یک تروریستی گروه  سان،. بدینطرح خاورمیانه بزرگ و اجرای سازیپیاده
 همنطق در آمریکا هامپریالیستی و استثمارگراننمایشی است، برای تحقق اهداف  – گروه نظامی

سیاست خارجی آمریکا،  درواقع، تروریسم در .است شدهجهان اسالم تشکیل خاورمیانه و بویژه 
برای تقویت سیاست خارجی این کشوراست. به  پسندای عامهنقش یک موتور محرک و بهانه

علیه تروریسم در جهان را دارد، خود یکی از بزرگترین  نبرد هآمریکا که داعیعبارت دیگر؛ 
شود. این واقعیت، برخواسته از ماهیت اهداف و اصول حامیان و پشتیبانان تروریسم محسوب می

ذرد گها از مسیر اشغالگری و تروریسم میسیاست خارجی این کشور است که راه رسیدن به آن
های گروه تشکیلاصلی  در هر صورت، آمریکا از عوامل .(5-2: 0330 و دیگران، بایبوردی)

رو، یکی دیگر از موانع ایجاد حکومت مردمی در سراسر جهان است. از همین در تروریستی
ر این د های تروریستیگروه خاورمیانه بویژه افغانستان و عراق، تشکیل هکشورهای اسالمی منطق

 کشورها توسط آمریکا و متحدانش است.
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 حقوق بشرآمریکا -6

 .یکی از کشورهایی که بیشترین رفتارهای ضد انسانی را در جهان معاصر دارد، آمریکا است
ر و بشآمریکا، از زمانی که به وجود آمده به نام دموکراسی، آزادی، برابری، عدالت، صلح، حقوق 

عام کرده است و کشورهای مختلف جهان را غارت و ویران کرده ها را استثمار و قتل غیره، ملت
گفتمان  ،زبان حقوق بشر .کندپسندد، تعریف میآمریکا، حقوق بشر را آن گونه که خود می است.

 خود بر هکند به سلطسازی است که ایاالت متحده از طریق آن تالش میقدرت نرم آمریکایی
 ،المللی چون سالحی کاریهای بینرابطه، بسیاری از سازمان در این جهان مشروعیت بخشد.

پس از جهان در اختیار آمریکا و متحدانش از جمله انگلیس است.  ههای زجر دیدعلیه ملت
 فشارهای تبلیغاتی و روانی، افزایش ؛ از جملهمریکا به اشکال مختلف، آسپتامبررویداد یازده 

ای هسازیمریکا به دلیل مشابهتآ ستیزی را در داخل و خارج از این کشور رواج داده است.اسالم
رش نقش غیرقابل کتمانی در گست ،های تروریستیمستقیم و غیرمستقیم میان مسلمانان و گروه

نام ه . آمریکا بها پیرو دین اسالم داردهراسی در جهان و بالطبع نقض حقوق انسانی میلیوناسالم
ای هالملل را نادیده گرفت و به افغانستان حمله کرد و با دروغجنگ با تروریسم، حقوق بین

افزارهای کشتار جمعی، نبرد علیه تروریسم، ترویج و استقرار بزرگی؛ از جمله وجود خطر جنگ
 هردگستهای فجیع و عام؛ عالوه بر قتل دموکراسی، به جنگ عراق رفت و آن کشور را ویران کرد

های این کشور نابود گردید. اشغالگران آمریکایی در طول افراد غیرنظامی، بسیاری از زیرساخت
های ای، گلولههای خوشههای شیمیایی، بمبهای غیرمتعارفی چون سالحاشغال عراق، از سالح

عی اشده استفاده نمودند که باعث شد پیامدهای انسانی و اجتمفسفر سفید و اورانیوم ضعیف 
اصطالح دموکراتیک در آمریکا، کمترین آن که نهادهای بهبی شدیدی بر این کشور وارد گردد، 

های غیرنظامی در افغانستان و عراق اهمیتی به این اقدام ضد بشری بدهند. همچنین بمباران مکان
 های بارز نقص حقوق بشر است.ها بویژه زنان و کودکان، از نمونهو کشتار غیرنظامی

کار آمریکا در قالب طرح جنگ علیه تروریسم ، دولت نومحافظهسپتامبراز رویداد یازده  پس
 هایمریکا و تعهدآدادرسی در داخل  هنامبرای خالصی از مقررات دست و پاگیر آئینو آمریکا، 

در خصوص رعایت حقوق اسرای جنگی، زندان گوانتانامو  ،ژنو 0303المللی اصول کنوانسیون بین
در جنوب شرقی جزیره کوبا ایجاد کرد.  گوانتاناموآمریکا در خلیج ایگاه دریایی ارتش را در پ

اد در زندان بدنام ابوغریب در عراق ایجها وضعیتی به مراتب بدتر از زندان گوانتانامو، برای زندانی
هنه، موکراسی برعراقی نبود، بلکه این دهای زندانیزندان ابوغریب، تنها محل برهنگی  شده بود.

چنان که برهنگی دموکراسی و واقعیت کار آمریکا بود؛ آندولت نومحافظهدنظر عریان و عیان مور
آمریکا را برای همگان به تصویر کشید  بزرگ هتی و اقتصادی طرح خاورمیانراهبردی، امنی

دولت آمریکا این است که ر از دیگر موارد نقض حقوق بشر د(. 67-63: 0333)حسینی، 
در  ،سپتامبررویداد یازده و کنگره در فضای احساسی و روانی ناشی از کار آمریکا نومحافظه
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)قانون  یپرستعنوان قانون میهنرا به تصویب رساندند که به راستای مبارزه با تروریسم، قانونی
و  مریکاآاز قانون اساسی هایی در تعارض آشکار با بخش ،این قانون .شناخته شد پاتریوت(

میالدی، آمریکا از حامیان اصلی  6105در سال  عالوه،به .حقوق بشر قرار گرفت ههمچنین اعالمی
سعود است. یکی از پیامدهای اصلی های آلجنگ عربستان علیه یمن و شریک جنایت

زیرا  است؛تر شدن بحران دریمن آمریکا به عربستان، وخیم های فروش تسلیحات نظامیقرارداد
کرد را در جنگ علیه یمن به هایی که از آمریکا دریافت میعربستان سعودی بخشی از سالح

سازمان  هکه این موضوع نیز بر وخامت اوضاع در یمن افزوده است. بنا به گزارش ساالنگرفته کار
ز عربستان سعودی به یمن، بسیاری ا همیالدی، به دنبال حمل 6105الملل در سال عفو بین

ها، مدارس، بازارها و ... مورد تخریب قرار گرفت های غیرنظامی؛ از جمله بیمارستانزیرساخت
گزارش، عربستان سعودی و نیروهای  اینو بسیاری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. بنا به 

 نساخت آمریکا و انگلیس که باعث تخریب و تلفات بیشتر غیرنظامیا ههای پیشرفتائتالف، از بمب
شدت مانع واردات و تأمین ها، بهندریایی آ هاند. حمالت ائتالف و محاصرشده است، استفاده کرده

های بشردوستانه و سوخت و دیگر کاالهای ضروری، ممانعت از دسترسی به غذا، آب، کمک
در . (60: 0333)الفتی و دیگران، تجهیزات پزشکی و در نتیجه، تشدید بحران انسانی شده است 

هایی در کشورهای بشر؛ مانند جنایتشماری از نقض حقوق آمریکا موارد مختلف بی صورت، هر
ای مزدور هنشاندهطور غیرمستقیم توسط دستخاورمیانه، به هدیگر بویژه کشورهای اسالمی منطق

از حقوق بشر در چارچوب قدرت  طور مستقیم مرتکب شده است؛ حال آن که آمریکاو یا خود به
اده خاورمیانه استف هاسالمی منطق عنوان اهرم فشار علیه کشورهایپوشانی بههم هیک رابطنرم در 

 .کندمی
بشر است. بزرگترین کشوری که ادعای سردمداری  حقوق سرشار از نقض بنابراین آمریکا

های حقوق بشر در جهان است. نظام سیاسی آمریکا کنندهدموکراسی دارد، خود از بزرگترین نقض
 هعنوان نیرنگی برای کسب وجهبشر به های گوناگون، از اصل حقوقهای آن در دورهدولتو 

ها  و گرفتن امتیاز در نالمللی، دخالت در کشورهای دیگر و به چالش کشیدن حاکمیت آبین
ای برای جنگ با کشورهای مخالف خود و در راستای امپریالیسم، ها، یا وسیلهمذاکره از آن

ای هسان، آمریکا اگرچه اغلب تجاوزها و لشگرکشی. بدینسلطه استفاده کرده استاستثمار و 
، دهد، اما در واقعبشر و پیشبرد دموکراسی انجام می خود را تحت عناوینی؛ نظیر دفاع از حقوق

تام و تمام خود و تأمین منافع  هها نسبت به سیطرها و ملتحکومت هدنبال تابع کردن همبه
و طنز تاریخ این  (005-002:0330اقتصادی و سیاسی خویش است )زرشناس،  هسودانگاران

ر بش است که در حالی که آمریکا به مردم سراسر جهان درس دموکراسی، آزادی، برابری و حقوق
آمریکا،  در نتیجه، سازد.دهد، اقدامات خودش، توخالی بودن ادعاهایش را آشکار میمی

قوق های حکنندهترین نقضداری دموکراسی دارد، خود از بزرگبزرگترین کشوری که ادعای سردم
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بشر در جهان است. حقوق بشر، از شعارهای دیگر آمریکا است که خود به طور دائم آن را نقض 
های اندیشه و ایدئولوژی دموکراسی، حقوق بشر ترین ویژگیکند؛ در حالی که یکی از مهممی

 است.

 سازی آمریکادموکراسی -7

 مردم است؛ به تعبیر دیگر، دموکراسی هحکومت به وسیل هایدئولوژی دموکراسی، به معنای ادار
یعنی حکومتی که در آن حاکمیت در اختیار مردم است و دموکراسی، حکومتی است که در آن 

مسائل مهم سیاست عمومی هستند. باید به این نکته  هگیری دربارقدرت نهایی تصمیم همردم دارند
گرایی ارزشی و اخالقی است و از این لحاظ، هیچ جه کرد که دموکراسی مستلزم نسبینیز تو

 های دیگر تحمیلگروهی حق ندارد در جایگاه حکومت، فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروه
 «غیرآمریکایی»عنوان دیگران بینی نظام آمریکا، در اصل چیزی بهآن که، در جهانکند؛ حال 

اهمیت آمریکا وجود ندارد و بی هها، چیزی غیر از ایاالت متحدر نگاه آمریکاییوجود ندارد و د
(. در همین مورد، راهبرد دولت آمریکا بر استقرار 315: 0333است )سردار و وین دیویس، 
سازی مورد نظر آمریکا و پرورش آن از طریق جنگ و اعمال زور امپراتوری نظامی و دموکراسی

نان، آ هجویاناران آمریکا اغلب مدعی هستند که سیاست خارجی ستیزهاستوار است. سیاستمد
ساالری و آزادی در سراسر ساالرانه و تمایل شدید به گسترش مردمهای مردمبرگرفته از آرمان

 هجهان است. البته آشکار است که این ادعا چیزی بیش از یک تظاهر قالبی برای گمراه کردن تود
ها نیست؛ این در حالی است که نظام آن هجانبهای نظامی یکاجراجوییمردم و دفع انتقاد از م

ه قدرت ای است کای از جامعهگرایی است.آمریکا، نمونهسیاسی حاکم بر آمریکا نیز بر اساس نخبه
آن در اختیار نخبگان است. در عین حال، نظام حکومتی آمریکا در ظاهر دموکراتیک ولی 

یگر، در آمریکا به صورت شکلی، ساختارها و نهادهای سیاسی دعبارت غیرمردمی است؛ به
جمهوری، دموکراسی و لیبرالیسم ایجاد شده، حال آن که گروهی اندک از نخبگان در آمریکا حاکم 

استفاده از زور برای کنند؛ در حالی که از دیدگاه سیاستمداران آمریکا، هستند و حکمرانی می
 .ضروری است جایز، بلکه تنهانه ایجاد و گسترش دموکراسی

های موجود حتی در صورت لزوم خاورمیانه، رژیم هبنابراین، با گسترش دموکراسی در منطق
-متمدعی و خواهان تغییر حکو ،آمریکاکاران قهریه، باید تغییر کنند. نومحافظه هبا استفاده از قو

 ،کاراننومحافظهند. این های دموکراتیک مورد نظر آمریکا هستخاورمیانه به حکومت ههای منطق
ه به جهان را مشروع دانست مورد نظر آمریکاگری برای تحمیل دموکراسی بکارگیری زور و نظامی

 هیکی از اهداف حمل دانند.در جهان می منافع آمریکاجهت تحکیم  و تقویت ارتش را گامی در
شورای  هر بدون اجازمیالدی و تصرف این کشو 6113کاران آمریکا به عراق در مارس نومحافظه

ازی سملل، تبدیل عراق به سرمشق توسعه و ترویج دموکراسی و ایجاد دموکراسیامنیت سازمان 
 هاز نوع آمریکایی در منطقه بوده است. این طرح نیز رویکرد سیاسی آمریکا در چارچوب آموز
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عریف یی آمریکا تگراجانبهسازی نظم تازه با رهیافت یکدستانه است که برای زمینهپیش هحمل
 آمریکا در کشورهای خاورمیانه هشود و حتی تالش دارد با گسترش دموکراسی باز تعریف شدمی

با اصل قدرت و زور، مقاومت ناشی از رویکردهای سیاسی ضد آمریکایی را مهار کند. در این 
ز تان و عراق اهای خود برداشت و در افغانسهای دروغین، پرده از سیاستراستا، آمریکا به بهانه

های مورد نظر خود را سرکار آورد. در همین خصوص، فوریه سال زور استفاده کرد و دولت
آمریکا در بزرگداشت وینستون چرچیل تصریح  همیالدی، جورج دبلیوبوش در محل کنگر 6110

 ان،سبدین«. دموکراسی، امری رئالیستی و در جهت منافع ملی ایاالت متحده است هاشاع»داشت؛ 
تفاده از با اس« استقرار به زور دموکراسی»کاران آمریکا بر این اعتقادند که باید از روش نومحافظه

ها، دموکراسی در برداری کرد. از دیدگاه آنافزاری نیروهای مسلح آمریکا بهرهقدرت سخت هحرب
 خواهند که درکاران آمریکا میترتیب، نومحافظهیابد. بدینبطن قدرت نظامی امکان تداوم می

سراسر جهان، به زور نظامی، دموکراسی مورد نظر آمریکا را برقرار کنند. در مورد ایجاد و گسترش 
های مردمی کار کند. اگر به گوید: آمریکا نتوانسته است با رژیمدموکراسی، نوام چامسکی می

 و در آمریکای التینپیمانان و دوستان آمریکا در خاورمیانه، خلیج فارس، آفریقا، شرق آسیا هم
ها از کدام از آنگردد هیچخواند، دقت شود، مشاهده میها را مزدوران آمریکا میکه چامسکی آن

هد دهای چندملیتی، ترجیح میهای مردمی برخوردار نیستند. دولت آمریکا، مانند شرکتحمایت
ها، حمایت نوع حکومتهای قوی و پرقدرت در اتاق دربسته مذاکره کند و هر چقدر این با آدم

را ها مذاکره کرد؛ زیشود با آنمردم خود را بیشتر از دست بدهند، از نظر امتیاز گرفتن، بهتر می
 (. 32: 0336پذیرند )میشل و شوفل، ها برای حفظ قدرت خود هر شرطی را میآن

، منابع خاورمیانه اهمیت دارد هآمریکا در منطقخصوص، یکی از اهدافی که برای  در همین
ت که از ترویج دموکراسی، موضوعی اس» گوید:گر سابق سیا، میکریستین، تحلیلنفتی است. بیل

سوی دولت جورج دبلیو بوش برای عراق پس از رژیم بعثی مطرح شد. گسترش دموکراسی مورد 
ن ه ممکخاورمیانه مهم است، اما این کار با اعمال قهری هنظرآمریکا در عراق و بتدریج در کل منطق

بایست از جانب اکثریت مردم دموکراسی، موضوعی است که می»گوید: وی در ادامه می«. نیست
یک کشور پذیرفته شود. به نظر من، این جنایت است که ما به اطراف دنیا برویم و آنچه را که به 

ن ویج آشود، با توسل به زور و قتل عام مردم در پی ترها، دموکراسی خوانده مینظر آمریکایی
های غیردموکراتیک، این باور را برای مردم باشیم. حمایت بیش از نیم قرن آمریکا از دولت

دف ای برای هوجود آورده است که طرح این قبیل مسائل، پوشش و بهانهکشورهای فقیر و من به
یکا آمر -0به نظر بیل کریستین، دالیل اصلی جنگ علیه عراق عبارتند از: «. واقعی آمریکا است

 هبنای اولیه کنترل بر منابع نفتی کل منطقسنگ ههای نفت عراق به منزلبه دنبال کنترل بر چاه
 -3سازد؛ این اقدام، امکان کنترل و هژمونی آمریکا بر کل جهان را میسر می -6خاورمیانه است؛ 



 503/انهیمنطقة خاورم یاسالم یدر کشورها ییکایآمر یدموکراس یبررس

    

 513-533( : 33)3ماره ، شدهم، سال 5011،  پاییز  مطالعات سیاسی جهان اسالم، مقاله پژوهشیفصلنامه علمی 

 هلرحبسیاری از سیاستمداران حکومت بوش، در همکاری با اسرائیل، تسخیر عراق را اولین م
 (.30-35: 0330دانند )داد درویش، خاورمیانه می هدهی استراتژیک کل منطقتغییر برای شکل
مرشایمر نیز ترویج دموکراسی با استفاده از نیروی نظامی، راه مؤثری برای ایجاد از نظر جان

 (. 210: 0332دیگر نیست )مرشایمر،  هدموکراسی در عراق یا هر منطق
 هآمریکا در نظر دارد ابتدا دموکراسی آمریکایی را در عراق به مرحلدر هر صورت، به ظاهر 

اجرا در آورده و سپس با توجه به الگوی عراق، آن را به کشورهای دیگر منطقه نیز تحمیل کند. 
نیروهای نظامی، به گسترش دموکراسی به زور  هاز دیدگاه سیاستمداران آمریکا، باید به وسیل

ای هصورت دومینو و پشت سر هم، رژیمعنوان کشور الگو، بهعراق به پرداخته و با تغییر رژیم
 سان، در سیاست خارجیبدینخاورمیانه را دگرگون نمود.  هقسیاسی و فرهنگی جهان اسالم و منط

 هآمریکا به توسعه و گسترش دموکراسی آمریکایی بر اساس منطق دومینوی دموکراتیک در منطق
این سیاستمداران، بر اساس تئوری دومینو، چنانچه در عراق  هگفت خاورمیانه تأکید شد. بنا بر

 هعنوان گام نخست، موفق به برقراری یک سیستم دموکراسی از نوع آمریکایی بشوند، بقیبه
ها نیز اصالح خواهد شد. از همین کشورهای منطقه از آن متأثر گردیده و ساختار حکومتی آن

سازی، هتک حرمت، شکنجه، ابوغریب، در خصوص برهنهرو، آنچه در عراق بویژه در زندان 
منظور تفریح و سرگرمی و یا تحقیر، تخریب و تخطئه برای دریافت ها بهایذاء و آزار جنسی زندانی
ترین شکل تجلی دموکراسی برهنه و برهنگی دموکراسی مورد نظر اطالعات رخ داد، نمادین

انه است. این الگوی رفتاری که مورد تأیید مراجع خاورمی هو ترویج در منطق هآمریکا برای اشاع
ارشد نظامی و سیاسی آمریکا در عراق و واشنگتن قرار گرفته بود، حکایت از آن داشت که 

-خاورمیانه وجه و گرایشی راهبردی و امنیتی هآزادی و دموکراسی در منطق هگفتمان اشاع
های عراقی بودند که به اجبار ن زندانیاطالعاتی و اقتصادی دارد. اگرچه در زندان ابوغریب، ای

به برهنگی و انجام اعمال منافی عفت وادار شدند، اما در واقع، این تمامیت اهداف و آمال دولت 
 هآمریکا بود که لباس تزویر و ریا از تن برکَند و دموکراسی برهنه و عریان تحمیلی خود را به منص

غریب، خود را به نمایش گذاشت تا برهنگی ظهور رسانید. دموکراسی برهنه در زندان ابو
طور عینی و عملی خاورمیانه به هدموکراسی در معرض دید افکار عمومی جهانیان و بویژه منطق

آمریکا  کارانهای نومحافظهقرار گیرد. این برهنگی دموکراسی و دموکراسی برهنه، بر اساس نظریه
ایجاد  برای« تخریب سازنده»ز طریق فرایند و الگوی رفتاری برای استقرار نظم امپراتوری و ا

اجرا گذاشته شده است. بر این  هخاورمیانه به مرحل ههای بنیادین در منطقتغییرات و دگرگونی
بویژه قدرت نظامی و خشونت در  ابزار اجبارآمیز هبه وسیلآمریکا  سازیدموکراسیاساس، 

 ژی دموکراسی در تعارض و تناقض است. خاورمیانه با اندیشه و ایدئولو هکشورهای اسالمی منطق
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 آمریکا سازیجهانی -8

ایدئولوژی دموکراسی، خواستار آزادی انسان از استبداد و فقر، از میان برداشتن استثمار و 
جوامع و صیانت از حق حیات  همردم در هم هوجود آمدن حکومت مردم و مالکیت هماستعمار، به

منظور بنای شده، بهای طراحیآن که آمریکا بر اساس ایدئولوژیو حرمت انسانی است؛ حال 
 و هااست که جهان را مطابق برنامه نیبه دنبال ا کایآمرجهانی نو، در پی فتح این جهان است. 

د و بساز کجانبهیو... به صورت  یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یهانهیخود در زم اهداف
 شیطرح از پ نی. ادیشده، تابع خود نما-جهان ساخته نیا سرتاسر در را هادولت و هاملت

 کایآمر گریپروژه است نه پروسه؛ به عبارت د کی جهان،سلطه بر  یبرا کایآمر یاز سو شدهنییتع
کردن جهان در سازی آمریکا، درواقع آمریکاییجهانی ( است.Globalism)یسازیبه دنبال جهان

عنوان قدرت جهانی به راستای یک امپراتوری بزرگ جهانی است. در چنین شرایطی، آمریکا به
فکر تسلط کامل بر جهان افتاده و با مطرح ساختن دکترین نظم نوین جهانی، در صدد سازماندهی 

دند آمریکا معتقکاران نیروها و امکانات، برای رسیدن به این هدف برآمد. بر این اساس، نومحافظه
عنوان هژمون خیر باید از حداکثر توان نظامی خویش شمول است و آمریکا بهکه لیبرالیسم، جهان

لیبرالیسم و دموکراسی مورد نظر آمریکا در تمام نقاط جهان اقدام نماید. بدین  هدر جهت اشاع
ولی شممریکایی و جهانالمللی واحد آهای آمریکا، ایجاد نظام بینها و سیاستترتیب، از برنامه

طلبی و کشورگشایی آمریکا نیز نگاهی جهانی داشته و در صدد های آمریکایی است. جنگارزش
ی سازی آمریکا به نوعتسخیر جهان و تسلط ایده و افکارشان بر بشریت است و درواقع، جهانی

ائمی و گری، جنگ دسازی آمریکا همراه با نظامیعبارتی، جهانیخواری است. بهجهان
شمولی ایدئولوژی لیبرالیسم و دموکراسی مورد نظر آمریکا برای ایجاد امپریالیسم، برای جهان

سازی، ناامنی اقتصادی و نابرابری امپراتوری جهانی آمریکا است. به همین جهت، این جهانی
خته اگری و جنگ، امنیت نسبی جهان را به مخاطره انداجتماعی را تشدید کرده است و با نظامی

جهانی  هسازی جامعکاران آمریکا در راستای یکپارچهعینی آن، اقدامات نومحافظه هاست. نمون
آن به عراق کشیده شده است و گذشته از کشتار  هنظامی به افغانستان آغاز و دامن هاست که با حمل

نیمهزاران تن از شهروندان این کشورها، سبب تخریب محیط زیست انسانی، گسترش فقر و ناا
آمریکا در افغانستان و عراق و دیگر کشورهای  هکارانهای گسترده شده است. از اهداف نومحافظه

سازی و تسهیل شرایط برای های خودساخته در جهت جهانیخاورمیانه، مدیریت بحران همنطق
سازی فرهنگ اش است. سیاستمداران آمریکا هرگونه مقاومت در مقابل جهانیهژمونی جهانی

کردن فرهنگ جهان را استبداد، تروریسم و مخالفت با دموکراسی و قوانین  ایی و آمریکاییآمریک
کنند. از این رو، سیاستمداران حامی داری مطرح میدموکراسی سرمایهشمول لیبرالجهانی و جهان

ا هتراشی کنند. به بیان دیگر؛ آنسازی آمریکا، برای ایجاد توهم دموکراسی، باید مخالفجهانی
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ن ها را تأمیآن هوجود بیاورند و مشتاق وجودشان باشند و هزینباید مخالفان سیاسی خود را به
 (.077: 0330کنند )شوسودوفسکی، 

ورت صنوین جهانی، آمریکا را به کاران آمریکا، نظمپس از رویداد یازده سپتامبر، نومحافظه
 های اصلی وخاورمیانه یکی از جایگاه هعملیاتی درآوردند. پرواضح است که در این میان، منطق

طبی قکننده برای آمریکا در جهت رسیدن به این هدف بزرگ؛ یعنی امپراتوری و جهان تکتعیین
است. در این مورد، تجاوز نظامی به عراق، سرنگونی رژیم بعثی، اشغال این کشور و کنترل 

دولت الگو و سرمشق که بر های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب استقرار یک جریان
های سیاسی، اساس آن خاورمیانه، شمال آفریقا و جهان اسالم را وادار به تغییر و تعدیل رژیم

سازی، همراه و همگام امنیتی نماید.   جنگ و جهانی –فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی 
یمانکاران آمریکایی و پ -های نفتی انگلیسیاستریت، کارتلهای تشکیالت مالی والهستند. قدرت

دفاعی، این دو به نحو انکارناپذیری در پس این پروژه هستند که شامل گسترش مرزهای نظام 
سازی آمریکا متکی بر (. بنابراین هر چند جهانی026: 0330بازار جهانی است )شوسودوفسکی، 

یی است. در همین های فرهنگی آمریکاابزارهای نظامی است، ولی این پروژه مبتنی بر نگرش
میالدی  6113بزرگ در نوامبر  هکار آمریکا، طرح خود را برای خاورمیانرابطه، دولت نومحافظه

ه و نیافت طور رسمی اعالم کرد. از دیدگاه سیاستمداران آمریکا، برای نائل آمدن جهان توسعهبه
ی، ر کند، اما تغییر فرهنگجهان اسالم به مدل آمریکا، نظام فرهنگی و ارزشی این جوامع باید تغیی

 ها و نخبگان مقتدر و توانمندسازی توسط دولتامری بطئی، تدریجی و تکاملی و مستلزم ملت
انه، خاورمی هنیافته و بویژه برخی کشورهای منطق است؛ در حالی که در اکثر کشورهای توسعه

ها را بر سر کار ، آنهای اروپایی و آمریکاییها اموری جعلی و ساختگی هستند که قدرتدولت
دهند. از این رو، اساس گفتمان مدرنیته و اند و با حمایت آنان به حیات خویش ادامه میآورده

نوسازی که بر مشروعیت، مشارکت عمومی و رفاه زندگی و اخالق شهرنشینی و هویت مدنی 
ست. ه شدن نی)فرهنگ مدنی( شکل گرفته، اصوالً در این جوامع و کشورها قابل پیگیری و پیاد

های مستقر مقتدر مستقل و نخبگان با نفوذ است. سازی توسط دولتاین فرایند، مستلزم ملت
 دلیل ساختارهای خاصبه« فرهنگ محورگرایان»نیافته و بویژه جهان اسالم از منظر جهان توسعه 

وابسته،  هایاند و از سوی دیگر، دولتنیافتگی شدهافتادگی و توسعهفرهنگی و ارزشی دچار عقب
سازی تکاملی و ایجاد هویت نیز عاجز از ملتتوان و بیضعیف و غیرمشروع و نخبگان کم

 (.010-013: 0333متکی بر تکثر، مشارکت و مشروعیت هستند )حسینی، « فرهنگ مدنی»
خاورمیانه برای آمریکا  هسازی و نظم نوین جهانی آمریکا، منطقبنابراین، در چارچوب جهانی

ترین اهداف آمریکا در بزرگ، برخی از مهم هبااهمیت است و با توجه به طرح خاورمیانبسیار 
تسلط بر منابع انرژی خاورمیانه  -0خاورمیانه بویژه عراق، عبارتند از:  هکشورهای اسالمی منطق

احیای بازار مصرف کاالهای تولیدی در غرب  -6و تضمین صادرات نفت و گاز منطقه به غرب؛ 
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تغییر تدریجی  -3های بزرگ داخل آمریکا؛ روش تسلیحات تولید شده در کارخانهو بخصوص ف
ای تقویت جایگاه منطقه -5سازی آمریکایی در خاورمیانه؛ دموکراسی -0ژئوپلیتیک خاورمیانه؛ 

های رادیکال محلی مبارزه با خطر گسترش گروه -2ها؛ متحدانش و تأمین و تضمین منافع آن
رویارویی با کشورهای مخالف منافع آمریکا و مهار این  -7تروریسم؛ عنوان جنگ با تحت

کسب حیثیت و اعتبار  -3اعمال هژمونی جهانی آمریکا و رهبری نظام جهانی؛  -3کشورها؛ 
ردن زندگی آمریکایی و آمریکایی ک هالمللی برای آمریکا و تبلیغ و گسترش فرهنگ و شیوبین

های آتشی که دولت آمریکا توان گفت؛ شعلهرو، میخاورمیانه. از همین هکشورهای اسالمی منطق
خاورمیانه روشن کرده است، کشورهای دیگر منطقه را در بر  هدر برخی کشورهای اسالمی منطق

زند. این خطر بزرگی است که های این منطقه میترین ضربه و صدمه را به ملتگیرد و بزرگمی
 هخواهد جهان را بر اساس طرح و نقشکند. بنابراین، آمریکا مید میخاورمیانه را تهدی همنطق

سازی آمریکا، خودشان پاکسازی کند، بسازد و نظم جدیدی را مستقر نماید. از اهداف جهانی
سازی در جهت دستیابی به منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ها و مستعمرهتصرف سرزمین

ها شده و حاصل آن سازی آمریکا منجر به جنگجهانی فرهنگی و نظامی است. در این مورد،
ها بوده است. در دوران معاصر، با نگاه به اقدامات های آنها و ویرانی سرزمینمرگ مردم و ملت

جهان وطنی اگر به طریق  هتوان گفت که اندیشسازی، میو عملکردهای آمریکا در مورد جهانی
م بر مردم سراسر جهان تحمیل شود، منجر به توتالیتاریسم طور مداوآمیز و امپریالیستی بهخشونت

-آن که، ایدئولوژی دموکراسی با جهانی(؛ حال 066: 0330جهانی خواهد شد )نانسی و هرسیج، 

 کند.سازی آمریکا در تعارض و تضاد است و بر جهانی آزاد و برابر تأکید می

 گیـری نتیجه

و غالب شو. این سیاست، همواره در تاریخ بشر با تفرقه بیانداز و حکومت کن و یا جدا کن 
گر و انحصارطلب معادل بوده است. آمریکا، های استعماری سلطهطلبان بزرگ و قدرتنام جنگ

اند و از طریق انگلیس و برخی کشورهای دیگر، همواره این دستور کار مهم را مد نظر داشته
ر این اند. ببه فتح و غلبه بر آنان دست یافتهها به آسانی ها و قدرتسرزمین هجداسازی و تجزی

طور کلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  و به هاساس، پس از پایان جنگ سرد، منطق
های آمریکا و اروپا مطرح شدند. در این های استعماری و چالشاسالمی، کانون اصلی طرح

 راتیکدموک هامپریالیستی با چهرو  های نواستعماریطرح خاورمیانه را باید یکی از طرحخصوص، 
های جدید در شرق و حضور نظامی استعمارگران غربی در این دانست که به دنبال ایجاد جنگ

، فرصت مناسب نمایی خطر تروریسمبزرگمیالدی، با  6110. رویداد یازده سپتامبر باشدمنطقه می
 رویداد یازدهآمریکا، تالش کرد . های دولت آمریکا ایجاد کردو فضای الزم را برای اجرای طرح

خاورمیانه  هکشورهای اسالمی منطقرا ابزاری برای دستیابی اهدافش در سطح جهان بویژه سپتامبر 
درت استفاده از ق استراتژی تهاجمی و هبخشی به گزینرویداد، در مشروعیت این تبدیل نماید.
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ی ارویداد، امنیت داخلی آمریکا، پدیدهبا توجه به این  ای داشته است.اهمیت عمده نظامی آمریکا
بیرونی شد و این موضوع باعث گردید تا آمریکا با ادعای استقرار و تأمین امنیت خود، اقدام به 

عنوان کشورهای حامی تروریسم نماید. عملیات نظامی و جنگ با افغانستان و سپس عراق به
 نفی از شرق به رهبری اسالم بود.مهمچنین این رویداد، یک فرصت سیاسی برای تصویرسازی 

را  دهگستر هراسیستیزی و اسالمدور جدیدی از اسالم ،سپتامبر بر این اساس، رویداد یازده
هراسی را به شکل مریکا، اسالمآبا این حال، آنچه که سبب شد تا  به راه انداخت. جهاندر 

ن که، آحال د؛م با دین اسالم بوسیستماتیک و هماهنگ به مورد اجرا گذارند، پیوند زدن تروریس
ه ب  از بزرگترین حامیان و پشتیبانان تروریسم خود که مدعی مبارزه علیه تروریسم است،آمریکا 

 تمام نقاط های تروریستی درگروهآید و از عوامل اصلی  و نقش اساسی  در تشکیل شمار می
ته اند، ساخهای تروریستی معرفی شدهعنوان گروههایی که بهجهان را دارد؛ به عبارتی، این گروه

آمریکا و متحدانش در سراسر جهان است. بنابراین، جنگ آمریکا و متحدانش علیه  هو پرداخت
تروریسم، دروغ است. این جنگ، جنگ ساختگی است. آمریکا دور دنیا راه افتاده و به نام 

ز آمیهای توهمبه جای  این واژه کند و ها را استثمار میدموکراسی، آزادی، برابری و عدالت، ملت
ای هثباتی، غارت منابع و ثروت و نابودی سرمایهو دروغین، جنگ، کشتار، ترور، وحشت، بی

خاورمیانه به  هانسانی و ساختاری را برای برخی مناطق جهان بویژه کشورهای اسالمی منطق
حمله آمریکا به عراق در  هگانهای سهها و بهانهارمغان آورده است. برای نمونه، یکی از توجیه

های کشتار جمعی، استقرار دولت سرمشق در این کشور برای کنار نبرد علیه تروریسم و سالح
توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه بر اساس منطق دومینوی دموکراتیک اعالم گردید. اکنون 

ی واقعی آمریکا از اشغال عراق هادانند که یکی از انگیزهافراد روشنفکر بجز نادانان و ابلهان، می
به کنترل درآوردن منابع نفتی این کشور است. ایجاد دموکراسی و صدور آزادی به عراق و 

 .های واقعی آمریکا استخاورمیانه، تنها شعاری برای مخفی کردن انگیزه هکشورهای اسالمی منطق
کرده مستبد حمایت می خاورمیانه، از حاکمان همنطقهای حضور خود در آمریکا در طول سال

های اعالمی توجهی نموده است. آمریکا برخالف ارزشمنطقه بی اینو به افکار عمومی مردم 
ی هاخاورمیانه ایستاده و مانع تحقق حکومت همنطقنشانده خود، در کنار حکام مستبد و دست

د اختالف میان های آمریکا همچنان ایجایکی از استراتژی؛ در عین حال، گرددساالر میمردم
یل ترین دالگیری ازاین اختالفات، یکی از اصلیبرای بهره شها و مردم منطقه است و تالدولت

باشد. بنابراین، از اهداف آمریکا در کشورهای می خاورمیانه همنطقثباتی در استمرار بحران و بی
آمریکا و متحدانش  وه،عالهای خودساخته است، نه حل آنها. بهخاورمیانه، مدیریت بحران همنطق

های ها بدیلهمچنان در میان نخبگان جدید کشورهای اسالمی نفوذ کرده و ضمن شناسایی آن
رایی گکند که به آسانی اسالممناسب و وابسته به خود را برای حکمرانی آینده، تربیت و حمایت می

ی جدید حکومتی که ترتیب، الگوهابدین را مدیریت کند. خاورمیانه همنطق کشورهای اسالمی
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کند، با خاورمیانه که برای طراحی و اجرای آن تالش می هآمریکا در کشورهای اسالمی منطق
 های اقتصادیهای مستقل و مردمی، تأمین هدفگیری الگوی نظامهدف مبارزه و مخالفت با شکل

ن است ایگیرد. نکته قابل توجه و تسهیل شرایط برای هژمونی جهانی و سلطه مطلق صورت می
ار داند و بسیمردم می هکه آمریکا، سیستم حکومتی خود را، حکومت مردم برای مردم و به وسیل

دهد و همواره از دیگر کشورها مغرورانه و مکارانه خود را مهد دموکراسی در جهان نشان می
دارد ن خواهد دموکراتیک باشند. با این وجود، به اعتقاد بسیاری، دموکراسی در آمریکا وجودمی

بنابراین نظام حکومتی آمریکا در ظاهر  است.و دموکراسی آمریکا یک خدعه و نیرنگ 
رغم تصور عمومی، فاقد خصلت دموکراتیک دموکراتیک، ولی غیرمردمی و نابرابر است و علی

 ،هآن ککنند؛ حال قدرتمند حکومت می هاست؛ زیرا به جای حکومت مردم بر مردم، اقلیتی نخب
انه است. خاورمی هگری گسترده، به دنبال دموکراتیزه کردن کشورهای اسالمی منطقنظامیآمریکا با 

سازی را در گری، دولت و ملتاز دیدگاه دولت آمریکا، این ابرقدرت نظامی باید با زور نظامی
طور کلی جهان اسالم به انجام برساند و دموکراسی خاورمیانه و به هکشورهای اسالمی منطق

 مورد نظر خویش را به هر شکل ممکن و تحمیلی مستقر سازد.آمریکایی 
با این فرض که نظام دموکراسی به »شود، این است که اکنون پرسشی که در اینجا مطرح می

تواند نظام دموکراسی را به کشورهای شکل واقعی در یک کشور به وجود بیاید، آیا آن کشور می
ه گونه که در تئوری عنوان شده است، بام دموکراسی آن، ابتدا بایدگفت، نظ«دیگر ترویج نماید؟!

کنند و معنای اصلی آن حاکمیت مردم است و دموکراسی شود که مردم حکومت مینظامی گفته می
توانند گیرد و حتی حاکمان جامعه نمیدر بطن یک جامعه از پایین، در بین مردم شکل می

رند؛ این در حالی است که دولت آمریکا که دموکراسی را به زور در یک جامعه به وجود بیاو
گونه اعتقادی به ایدئولوژی دموکراسی، آزادی، برابری، عدالت، حقوق بشر و غیره ندارد، از هیچ

خاورمیانه آمده و با زور و جنگ ویرانگر، در صدد ترویج و استقرار  هآن سوی جهان به منطق
ده، دموکراسی واقعی یک شکل نیست، بلکه دموکراسی مورد نظر آمریکا است! حال آن که گفته ش

یک مرحله از رشد و استقالل جامعه است که جامعه را باید برای رسیدن به آن درجه تربیت کرد. 
شود صادر کرد، طور که تمدن و فرهنگ را نمیدموکراسی مانند تمدن و فرهنگ است؛ یعنی همان

دگاه سیاستمداران آمریکا، دموکراسی شود صادر کرد. در حالی که از دیدموکراسی را هم نمی
رو، آمریکا در ظاهر مدعی مبارزه یابد. از همینمورد نظر آمریکا در بطن قدرت نظامی دوام می

آن  برای حکومت مردمی، آزادی و رفاه در سراسر جهان و رسیدن به صلح در تالش است. حال
 خواه، خودکامه ودیکتاتوری، تمامیت هایقرن اخیر خود از رژیمنیم هسابق هکه، آمریکا به واسط

گر که هیچ اعتقادی به انسانیت، حقوق بشر، آزادی و برابری ندارند، حمایت کرده است. سرکوب
های حقوق بشر در جهان است و از سوی کنندهبر این اساس، آمریکا خود از بزرگترین نقض

حقوق بشر هستند، مورد حمایت و  هکنند نقضهای کشورهای مختلف که دیگر، بسیاری از دولت
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تبد و های مسآمریکا از رژیم ههای پنهانی و گستردپشتیبانی آمریکا هستند؛. به هر حال، حمایت
خاورمیانه، ادعای این کشور در حمایت از دموکراسی، حقوق سیاسی،  همزدور منطق هنشانددست

دموکراسی  هروبرو ساخت. اشاعاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این منطقه را با موانع جدی 
خاورمیانه، منجر به چالش و بحران در  هآمریکا از طریق زور و اشغالگری نظامی در منطق

کشورهای اسالمی شده است. برقراری دموکراسی پس از استبداد با توجه به شرایط ساختاری 
و عملی نیست و خاورمیانه، امری محال است؛ زیرا دموکراسی تزریقی، کارساز  هکشورهای منطق

الزم خود در یک جامعه مدنی در این راه گام  هتا زمانی که یک ملت با شناخت کافی و اراد
 هایبحرانتوجه به  بابرندارند، حکومت مردمی، غیرممکن و توهم است. این در حالی است که 

فت که وان گتمی ،توزیع استسیاسی که شامل بحران هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و  هتوسع
 ؛نمونه برای. خاورمیانه حداقل با چند بحران در این زمینه درگیر هستند همنطقبیشتر کشورهای 
عنوان یکی از مشکالت مهم امنیتی در ترین بحران این منطقه است که بهمهم ،بحران مشروعیت

بانی پشتی از اغلبکه  خاورمیانه همنطقهای دولتدر هر صورت،  .شودبیشتر کشورها محسوب می
بویژه تغییراتی که در راستای ایجاد حکومت جدید  از هر تغییر جدی، باشندمردم برخوردار نمی

و محورخاورمیانه، دولت هدر این میان، سیاست آمریکا در منطق و وحشت هستند. هراس باشد، در
جدی  های واقعی مردمی، باعث بروز مشکالتمحور بوده است و روی کار آمدن دولتنه مردم

های مردمی غیروابسته آمریکا، انگلیس و دیگر برای آمریکا خواهد شد. با روی کار آمدن دولت
یابد و این امر باعث ایجاد خاورمیانه به آمریکا کاهش می هی منطقکشورها، وابستگی کشورها

 ای جدید ضدآمریکایی در منطقه خواهد شد.نظم منطقه
شده که چگونه گسترش دموکراسی آمریکایی در  بنابراین با توجه به پرسش اصلی مطرح

ا و هبرخی سیاست خاورمیانه قابل ارزیابی است؟ پاسخ این است که هکشورهای اسالمی منطق
سازی، امپریالیسم، طلبی، جهانیگری، جنگاز جمله نظامی ؛مریکاآمدت بلنداهداف راهبردی و 

رگیری بین آنها، ایجاد و گسترش تروریسم، های منطقه و ایجاد تفرقه و داستعمار و استثمار ملت
ناامنی، کشتار، وحشت، خشونت و نابودی مخالفان، تأمین و تضمین منافع آمریکا، توسعه و 

یریت ، مدیافته انحصاریسازمانداری سرمایهاقتصاد یی، سکوالریزم و مریکاآگسترش فرهنگ 
دموکراسی آمریکایی با استفاده از های خودساخته، در پوشش پرژوه ایجاد و گسترش بحران

مطلق و نظم نوین جهانی مورد نظر  هافزاری در راستای هژمونی و سلطافزاری و نرمقدرت سخت
شود. در هر صورت،  ایجاد و گسترش خاورمیانه دنبال می هآمریکا در کشورهای اسالمی منطق

ابی است، اما این مهم از طریق بسیار جذ هخاورمیانه، گزین هدموکراسی در کشورهای اسالمی منطق
سازی، امپریالیسم، استعمار، استثمار، تفرقه، ، جهانیطلبیگری، جنگگرایی، نظامیجانبهیک

گسترش تروریسم، کشتار، ناامنی، وحشت، خشونت و ... عملی نخواهد شد؛ در حالی که اندیشه 
. از این لحاظ، در تحلیل نمایدو ایدئولوژی دموکراسی بر حکومت و حاکمیت مردم تأکید می
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ها، قدرت و اقتدار خود را مفهوم دموکراسی، مردم مالکان حکومت و حاکمیت هستند. حکومت
آورند و مردم توانایی تغییر حکومت را دارند و دارای مردم بدست می هاز خواست و رضایت عام

 اقتدار غایی و نهایی هستند.

 کتابنامه

رئالیسم تدافعی و تهاجمی )چارچوبی تئوریک برای »، (0337آجیلی، هادی و نیمارضایی )
 .025-033(: 67) 3 ،فصلنامه امنیت ملی، «تحلیل وقایع و رخدادهای حوزه خلیج فارس(

دکترین مسئولیت حمایت شورای »(، 0333الفتی، آزاده و فرزاد رستمی و قدرت احمدیان ) 
فصلنامه مطالعات روابط بین ، «امنیت در بحران یمن و ساز و کارهای قدرت در خاورمیانه

 .3-00(: 03)03، الملل
بررسی سیاست »(، 0330رضایی )کابک خبیری و محمدحسن شاه بایبوردی، اسماعیل و 

، «مان امنیتی کابل واشنگتنخارجی آمریکا در مبارزه با تروریسم: اهداف و پیامدهای پی
 .0-66(: 31) 3، المللمطالعات روابط بینفصلنامه 

، تهران: آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی(، 0330بشیریه، حسین )
 نگاه معاصر. همؤسس

بررسی رئالیستی سیاست خارجی آمریکا »(، 0332منور )پور، طاهر و سیدایوب موسویحسن
-030(: 5)6، فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی،  «خاورمیانه و راهکا مواجهه با آندر 

003. 
پرویز امیدوار، تهران:  ه، ترجمگری آمریکااقتصاد سیاسی نظامی(، 0333زاده، اسماعیل )حسین

 نشر نی.
، ریکا(طرح خاورمیانه بزرگتر )القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی آم(، 0333حسینی، حسن )

 المللی ابرار معاصر تهران.تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین
گزیده تحوالت جهان ، «جدید سیاسی آمریکا برای خاورمیانه هنقش» (،0330)داد درویش، رضا 

 المللی ابرار معاصر تهران.فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین ه، تهران: مؤسس(12)
کننده در نظم امنیتی غرب آسیا عوامل تعیین»(، 0333مرادی )شاهحسین دهشیری، محمدرضا و 

-013(: 03)03، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل،  «جانبهبر اساس نظریه موازنه همه
75. 

 انتشارات نگاه. هتهران: مؤسس سازی قتل عام اقتصادی،جهانی(، 0333رئیس دانا ، فریبرز )
 ، تهران: کتاب صبح.پنهان آمریکا هنیم(، 0330زرشناس، شهریار )

عظیم  هترجم ،چرا مردم از آمریکا متنفرند؟(، 0333سردار، ضیاءالدین و مریل وین دیویس )
 فضلی پور، تهران: انتشارات اطالعات.
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عبدالرضا مهدوی، تهران: نشر پیکان.  ه، ترجمدنیا از دیدگاه واشینگتن(، 0335سینگ، پاتوانت )
 

، سپتامبر 11 ههای پشت پردسازی، واقعیتجنگ و جهانی(، 0330شوسودوفسکی، میشل )
 جمشید نوایی، تهران: نشر نی.   هترجم

 ، تهران: سمت.المللاصول سیاست خارجی و سیاست بین(، 0336قوام، سید عبدالعلی )
 ،«کارینومحافظههانس جی مورگنتا و جنگ عراق: رئالیسم در مقابل »(، 0332مرشایمر، جان )

 .530-210(: 3)01، فصلنامه مطالعات راهبردی
، ازستا دو راهی سرنوشت« قرن آمریکا»یاسوسیالیسم یا بر بریت از (، 0335مزاروش، ایستوان )

 مرتضی محیط، تهران: نشر اختران. هترجم
، قابل مشاهده «ائتالف نمایشی علیه داعش»(، 0330) سیدرضا ،میرطاهر
   http://www.siasi.aja.irدر:
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