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فصلنامه بين



راهبرد غيرنظامي ديپلماسي اجبار به جاي توسل جستن بـه جنـگ، تـالش    

در . خـود بـاز دارد  

شكسـت   منزلـه 

تحقيق حاضر نتايج حاصل از اعمال ديپلماسي اجبار 

نشـان   1990-

بـال عـراق در ايـن    

زماني فاقد توازن الزم براي كسب موفقيت بوده است، اين عـدم تـوازن   

طور مشخص به عدم تناسب ميان اهـداف و ابـزار در   

گـذاري  تأثيرسـو و همچنـين فقـدان    

در مـارس   امريكـا 

  .كند ، آشكارا از شكست ديپلماسي اجبار در قبال عراق حكايت مي

، اقنـاع، اسـتراتژي   

  چكيده

راهبرد غيرنظامي ديپلماسي اجبار به جاي توسل جستن بـه جنـگ، تـالش    

خـود بـاز دارد  كشور هدف را از انجام اقـدامات   ،سازي كند تا با اقناع مي

منزلـه  بـه  جانبـه  همـه اين راهبرد توسل جستن بـه اقـدام نظـامي    

تحقيق حاضر نتايج حاصل از اعمال ديپلماسي اجبار . ديپلماسي اجبار است

2003ي هـا  سـال بر كشور عراق در خـالل   امريكااز سوي را 

بـال عـراق در ايـن    در اعمال ديپلماسي اجبار در ق امريكااستراتژي  .دهد مي

زماني فاقد توازن الزم براي كسب موفقيت بوده است، اين عـدم تـوازن    ةباز

طور مشخص به عدم تناسب ميان اهـداف و ابـزار در    ه، بامريكادر استراتژي 

سـو و همچنـين فقـدان     استراتژي دولت مجبوركننـده از يـك  

امريكـا امي حمله نظـ . گردد متقابل ميان رفتارهاي طرفين بازمي

، آشكارا از شكست ديپلماسي اجبار در قبال عراق حكايت مي2003

، اقنـاع، اسـتراتژي   ، عـراق امريكاديپلماسي اجبار،  :هاي كليدي واژه
      اجباركننده
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چكيده

راهبرد غيرنظامي ديپلماسي اجبار به جاي توسل جستن بـه جنـگ، تـالش    

مي

اين راهبرد توسل جستن بـه اقـدام نظـامي    

ديپلماسي اجبار است

را 

مي

باز

در استراتژي 

استراتژي دولت مجبوركننـده از يـك  

متقابل ميان رفتارهاي طرفين بازمي

2003
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. باشـد  تحقيق حاضر در پي انطبـاق نظريـه ديپلماسـي اجبـار بـر كشـور عـراق مـي        
طباق ديپلماسي اجبار بر اين كشور طراحي شده اسـت تـا   
. از طريق آن نتايج حاصل از انطباق اين نظريه بر مصداق مـورد نظـر، بررسـي شـود    

گيـرد كـه بـه     قـرار مـي  
ه از انجـام  كند تا كشور هدف را قانع سازد كـ 

ابزار الزم براي اقناع كشور هدف، تهديـد  
  .به مجازات آن در صورت نپذيرفتن شرايط دولت اجباركننده است

يي هـا  دولـت تغيير رفتار 
نـد، از طريـق ديپلماتيـك در سياسـت     
راهبردهاي ديپلماتيك 

توانـد بـه    اي پيچيده از زور و ديپلماسي است، مـي 
ضـيه  فر. منتهي شود امريكا

 دليـل  بهديپلماسي اجبار در عراق 
الزم به ذكـر اسـت   . ، با شكست همراه بوده است
  .باشد مي 2003

د كـردن بـه   يـ است كه توسط تهد
د به انـدازه  يد باين تهد

                                        

1. Non-Compliance 

  

تحقيق حاضر در پي انطبـاق نظريـه ديپلماسـي اجبـار بـر كشـور عـراق مـي        
طباق ديپلماسي اجبار بر اين كشور طراحي شده اسـت تـا   منظور الگويي براي ان

از طريق آن نتايج حاصل از انطباق اين نظريه بر مصداق مـورد نظـر، بررسـي شـود    
قـرار مـي   امريكامفهوم ديپلماسي اجبار در زمره راهبردهاي غيرنظامي 

كند تا كشور هدف را قانع سازد كـ  جاي توسل يافتن به جنگ، تالش مي
ابزار الزم براي اقناع كشور هدف، تهديـد   .اقدامات و منويات خود، صرف نظر نمايد

به مجازات آن در صورت نپذيرفتن شرايط دولت اجباركننده است
تغيير رفتار : توان بيان نمود ميگونه  اين حاضر را به مفروض نوشتار

نـد، از طريـق ديپلماتيـك در سياسـت     كن كه برخالف منافع اياالت متحده حركـت مـي  
راهبردهاي ديپلماتيك  كارگيري بهشكست در . خارجي اين كشور در اولويت قرار دارد
اي پيچيده از زور و ديپلماسي است، مـي  و از جمله ديپلماسي اجبار كه آميزه

امريكاگزينه تغيير رژيم در سياست خارجي دستور كار  ي
ديپلماسي اجبار در عراق  كارگيري به: توان برشمرد ميگونه  اين را نيز به

، با شكست همراه بوده استامريكاعدم توازن در استراتژي دولت 
2003تا  1990كه بازه زماني در نظر گرفته شده براي اين تحقيق از 

  نظري چهارچوب

است كه توسط تهد يدرخواست از يبانياجبار، پشت يپلماسيد ي
ن تهديرد و ايپذ يانجام م يو 1يف در صورت نافرمانيمجازات حر

                                                                 

 

  

  

  

  مقدمه

تحقيق حاضر در پي انطبـاق نظريـه ديپلماسـي اجبـار بـر كشـور عـراق مـي        
منظور الگويي براي ان بدين

از طريق آن نتايج حاصل از انطباق اين نظريه بر مصداق مـورد نظـر، بررسـي شـود    
مفهوم ديپلماسي اجبار در زمره راهبردهاي غيرنظامي 

جاي توسل يافتن به جنگ، تالش مي
اقدامات و منويات خود، صرف نظر نمايد

به مجازات آن در صورت نپذيرفتن شرايط دولت اجباركننده است
مفروض نوشتار

كه برخالف منافع اياالت متحده حركـت مـي  
خارجي اين كشور در اولويت قرار دارد
و از جمله ديپلماسي اجبار كه آميزه

يريقرارگ
را نيز به تحقيق

عدم توازن در استراتژي دولت 
كه بازه زماني در نظر گرفته شده براي اين تحقيق از 

چهارچوب

يده كليا
مجازات حر



ف را به انجام آنچه از او خواسته شده است، قـانع  
 يرنظـام يغ ين اسـتراتژ 
ر ييتغ يف برايهنگام مواجهه با تالش حر

George and Simons, (. 
هـا و   اسـت كـه در مواجهـه بـا تـالش     

: افـت ياجبار دسـت   
 يبـرا  ينياسـت كـه جانشـ   

ـ پلماتيد ياجبار راهبرد ك بـا  ي
 يپـردازد كـه بـه جـا    

ب خـود، آن را قـانع كنـد تـا از اقـدام خـود       
د يـ ق تهديـ ن مهم از طر

. رديپـذ  يصـورت مـ   
ب را قانع سازند كـه  

ـ تبع يهـا  ت كـردن از  ي

اجبـار، الزم   يپلماسـ 
 يبررسـ  يرنظـام ين راهبـرد غ 
ه و عمل زده و يان نظر

ات موجـود در ديپلماسـي   
. كنـيم  يمـ ارائـه   رهـا را 

دهـد و   يدولت مجبوركننده را در كانون توجه خود قـرار مـ  
و اقتصـاد دولـت    ياست داخل

                                        

1. Potent 

2. Credible 

3. Defender 

4. Defnsive 

ف را به انجام آنچه از او خواسته شده است، قـانع  يباشد تا حر 2و معتبر 1مؤثر
George, 1992: 4(. ن اسـتراتژ ياز چنـد  يكـ يها اجبار تن يپلماسيد

هنگام مواجهه با تالش حر 3»كننده دفاع«است كه ممكن است توسط 
8 :1994 ( وضعيت موجود به نفع خودش به آن توسل جسته شـود 

اسـت كـه در مواجهـه بـا تـالش      4يتـدافع  ياجبار، راهبرد يپلماسيدر واقع د
  .شود يف به كار گرفته ميحر يها
 يپلماسيف از مفهوم ديتوان به اين توص ين اساس، ميبر ا
اسـت كـه جانشـ    يرنظاميو غ يتدافع ياجبار از جمله راهبردها ي

اجبار راهبرد يپلماسيد در واقع. كند يارائه م ياتكا به اقدامات نظام
پـردازد كـه بـه جـا     يبه اعمال فشار م ياز اجبار محدود است و در حالتي 

ـ متوقف كردن رق ياستفاده از زور برا ب خـود، آن را قـانع كنـد تـا از اقـدام خـود       ي
ن مهم از طريا. را كه انجام داده است، بازگرداند يا عمليمنصرف شود و 

 يكـردن و  ينب در صورت نافرمايه رقيبه اعمال مجازات و تنب
ب را قانع سازند كـه  ي، مؤثر و معتبر باشند كه رقيد به اندازه كافيز بايدات ني

ـ    يهـا و مخـاطرات نافرمـان    هـا  نـه يش از هزيبـه مراتـب ب
  .قدرت اجباركننده است يها درخواست
پلماسـ يدراهبـرد   يبرا يليتحل چهارچوبك الگو و يارائه  براي

ـ ا كـارگيري  بهرا در  يروزيا پياست عوامل شكست  ن راهبـرد غ ي
ان نظريم يم پليسازد تا بتوان ين عوامل ما را قادر ميا يبررس
ـ با الهـام از ادب . مييم نمايان آنها را ترميشكاف م ي ات موجـود در ديپلماسـي   ي
رهـا را يمورد نظر خود را در قالب دو مجموعـه از متغ  ياجبار الگو

دولت مجبوركننده را در كانون توجه خود قـرار مـ   يمجموعه اول، استراتژ
است داخليدولت هدف در دو بعد س يپذير آسيبمجموعه دوم 
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مؤثر يكاف
4( دينما

است كه ممكن است توسط 
وضعيت موجود به نفع خودش به آن توسل جسته شـود 

در واقع د
ها تيفعال

بر ا
يپلماسيد

اتكا به اقدامات نظام
ي ا هدرج

استفاده از زور برا
منصرف شود و 

به اعمال مجازات و تنب
ين تهديا
هـا و مخـاطرات نافرمـان    نهيهز

درخواست
براي

است عوامل شكست 
بررس. ميينما

يتا حد
اجبار الگو

مجموعه اول، استراتژ
مجموعه دوم 
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ـ ا موفقيـ عه در شكست  ت ي
 يپلماسـ يج كاربرد اعمال د
دو مجموعـه   براسـاس 

دولـت مجبوركننـده و   
رفتن زور و درخواسـت  

از  يد ناشـ يـ شتر از فوا
 يپلماسـ يد يدر اسـتراتژ 
اعتبـار  «و  2»متقابـل بـودن  

مـورد   يت اهـداف مـورد و ابزارهـا   
د شز اشاره ين نيش از ا
رش و يپـذ  يها نهيشتر باشد، هز

شتر شـده و از طـرف   
ز يـ دولـت اجباركننـده ن  

ولـي الزم   ــ  گويد ممكن است
ديپلماسي اجبار از تهديد به استفاده عملي از نيروي نظامي هم فراتر بـرود،  

شـده باشـد تـا بـه      اما اگر از نيروي نظامي استفاده شد بايد كـامالً محـدود و كنتـرل   
محدود بـودن ذاتـي   . 

سـازد تـا اهـداف و ابزارهـا بـا هـم       

                                        

1. Proportionality 

2. Reciprocity 

3. Coercive Credibility

عه در شكست هر دو مجمو .)Jentleson and Whytock, 2005: 50( هدف را
ج كاربرد اعمال ديز نتايق نين تحقيدر ا. دارند ياتياجبار نقش ح ي

براسـاس ران يو ا يبينسبت به سه كشور عراق، ل امريكااجبار از جانب 
  .قرار خواهد گرفت ير مذكور مورد بررس

  اجباركننده ياستراتژ

دولـت مجبوركننـده و    يت اسـتراتژ يـ ن احتمال موفقيرشتي، بگفته شدكه  طور
رفتن زور و درخواسـت  ينپـذ  يهـا  نهياجبار زماني است كه هز يپلماسيدطوركلي 

شتر از فوايدولت هدف ب يرش آنها برايد پذين فواياجباركننده و همچن
در اسـتراتژ  ين توازنيبه چن يابيدست. رش باشديپذ يها نهيو هز

ـ اجبار، به سه عامـل كل  متقابـل بـودن  « 1،»تناسـب « :دارد يوابسـتگ  يدي
  .)Jentleson and Whytock, 2005: 51-3( 3»ز

  

ـ منظور از متناسب بودن رابطـه وسـعت و ماه   ت اهـداف مـورد و ابزارهـا   ي
ش از ايكه پ طور همان. دولت اجباركننده است ياستفاده در استراتژ
شتر باشد، هزيدولت اجباركننده از دولت هدف ب يتقاضاها

شتر شـده و از طـرف   يدولت هدف ب يها برا ن درخواستيل به مقاومت در برابر ا
دولـت اجباركننـده ن   يرش برايد پذيو فوا يتخط يها نهيش هزياز به افزا

  .ابدي يش م
گويد ممكن است مي الكساندر جرجكه  طور هماناز طرف ديگر 

ديپلماسي اجبار از تهديد به استفاده عملي از نيروي نظامي هم فراتر بـرود،   
اما اگر از نيروي نظامي استفاده شد بايد كـامالً محـدود و كنتـرل   

. نظامي به وجود نيايد عيار از نيروي تلقي استفاده تمام وجه
سـازد تـا اهـداف و ابزارهـا بـا هـم        ابزارها، محدود بودن اهداف را نيز ضروري مي

                                                                 

Coercive Credibility 

  

  

هدف را
يپلماسيد

اجبار از جانب 
ر مذكور مورد بررسيمتغ

استراتژ

طور همان
طوركلي  به

اجباركننده و همچن
و هز يتخط

اجبار، به سه عامـل كل 
زياجبارآم

  تناسب

منظور از متناسب بودن رابطـه وسـعت و ماه  
استفاده در استراتژ

تقاضاها هرچه
ل به مقاومت در برابر ايم
از به افزايگر نيد
ش ميافزا

از طرف ديگر 
ـ نيست

اما اگر از نيروي نظامي استفاده شد بايد كـامالً محـدود و كنتـرل   
وجه هيچ

ابزارها، محدود بودن اهداف را نيز ضروري مي



ـ  1اسـت ير سييـ است كه پا را از تغ ا ي
 يهـا  سياست ير اجبار
اجبار نوع  يپلماسيد ويليام سيمونز

وادار كـردن  ( Bا نـوع  
ـ ا. ار دشوار اسـت  ن ي
ر در ييـ ق درخواسـت تغ 

بـه مراتـب   ) باشد يم 

زكننده در بحث از متناسب بودن اهداف 

هـاي   چمـاق متقابل بودن يعني درك صريح يا حداقل ضمني متقابـل از پيونـد ميـان    
در بحث از تناسب ميان چماق و 
هويج، دولت هدف بايد احساس كند در قبال امتيازات واگذارشده و فرمـانبرداري از  

. كنـد  ركننده متقابالً به فوايد و منافعي نيز دست پيـدا مـي  
نكته قابل توجه آن است كه اين فوايد نبايد تا آن اندازه بـه درازا بكشـد كـه كشـور     
بنابراين بايد اين اطمينان به دولـت هـدف داده   
متعهـد بـه انجـام كارهـايي     
اگر امتيازات داده شده از سوي دولت هدف خيلي كم و خيلي ديـر بـوده و   
در ازاي آن امتيازات خيلي زيادي داده شـود، يـا اگـر امتيـازات داده شـده از سـوي       
دولت هدف خيلي كم و خيلي سريع باشـد و در ازاي آن امتيـازات خيلـي كمـي از     

                                        

1. Policy Change 

2. Regime Change 

  .تناسب داشته باشند
است كه پا را از تغ يترين منبع عدم تناسب، اتخاذ هدف اصلي
ر اجبارييتغ. آورد يم يرو 2مير رژييفراتر گذاشته و به تغ ر رفتار
ويليام سيمونزق آنچه الكساندر جرج و يچه از طر دولت هدف

ا نـوع  يـ و ) ت دادن كمتر از هـدف يف به رضايمتقاعد كردن حر
ار دشوار اسـت ينامند، بس يم) كه انجام شده است يف به بازگرداندن كار

ق درخواسـت تغ يـ ف از طريـ ل رفتار خصمانه حريتعد( Cكار با اهداف نوع 
 ها سياستر ييز از تغيم كه متماير رژييتغ يعنيب حكومت 

  .استتر 
زكننده در بحث از متناسب بودن اهداف ين خطوط متمايتر مهماز  يكين، يبنابرا

  .باشد يم مير رژييو تغ ها سياستر ييان تغيو ابزار، خط م

  متقابل بودن

متقابل بودن يعني درك صريح يا حداقل ضمني متقابـل از پيونـد ميـان    
در بحث از تناسب ميان چماق و . اجباركننده و امتيازات واگذار شده از سوي هدف

هويج، دولت هدف بايد احساس كند در قبال امتيازات واگذارشده و فرمـانبرداري از  
ركننده متقابالً به فوايد و منافعي نيز دست پيـدا مـي  هاي قدرت اجبا درخواست

نكته قابل توجه آن است كه اين فوايد نبايد تا آن اندازه بـه درازا بكشـد كـه كشـور     
بنابراين بايد اين اطمينان به دولـت هـدف داده   . هدف را از اقدام خود پشيمان سازد

متعهـد بـه انجـام كارهـايي      شود كه دولت اجباركننده نيز در زمـان مناسـب متقـابالً   
اگر امتيازات داده شده از سوي دولت هدف خيلي كم و خيلي ديـر بـوده و    .

در ازاي آن امتيازات خيلي زيادي داده شـود، يـا اگـر امتيـازات داده شـده از سـوي       
دولت هدف خيلي كم و خيلي سريع باشـد و در ازاي آن امتيـازات خيلـي كمـي از     

  .داده شود، توازن برقرار نخواهد شد سوي دولت اجباركننده
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تناسب داشته باشند
اصلي

ر رفتارييتغ
دولت هدف

A )متقاعد كردن حر
ف به بازگرداندن كاريحر

كار با اهداف نوع 
ب حكومت يترك

تر  سخت
بنابرا

و ابزار، خط م

متقابل بودن

متقابل بودن يعني درك صريح يا حداقل ضمني متقابـل از پيونـد ميـان    
اجباركننده و امتيازات واگذار شده از سوي هدف

هويج، دولت هدف بايد احساس كند در قبال امتيازات واگذارشده و فرمـانبرداري از  
درخواست

نكته قابل توجه آن است كه اين فوايد نبايد تا آن اندازه بـه درازا بكشـد كـه كشـور     
هدف را از اقدام خود پشيمان سازد

شود كه دولت اجباركننده نيز در زمـان مناسـب متقـابالً   
.شود مي

در ازاي آن امتيازات خيلي زيادي داده شـود، يـا اگـر امتيـازات داده شـده از سـوي       
دولت هدف خيلي كم و خيلي سريع باشـد و در ازاي آن امتيـازات خيلـي كمـي از     

سوي دولت اجباركننده
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د يـ هـا و فوا  نـه يازمند آن است كه افـزون بـر محاسـبه هز   
ام را به دولت هدف ارسال 

ـ  از  يب تـرس ناشـ  ي
جـاد  يرا ا يت مكملـ 

 يم اقتصـاد ير تحـر ياجبار ـ نظ 
د آن اندازه معتبر باشـد  

 ينكتـه مهمـ  . ش دهد
گران يگـر بـاز  يت ديست مطرح شود، حما

است يها در س زان مخالفت
 ياجبار زمـان  يپلماس

گران ير بـاز يبتواند سا
 ينـوع  از سوي ديگر

ـ مقابلـه بـا تهد    ات دي
ار محدود و قابل كنترل 
ش از آنكـه مطـابق بـا    
رندگان دولت هـدف معتبـر   

  .باشد يم ي

شـامل   ،اجبـار  يپلماس
 يپلماسـ يدآنها  يپذير
دولـت   يمل درونـ ن مجموعه سه دسته از عوا
  .ميده ي

ـ ارز يبر چگونگ از آنهـا   يابي

  معتبر بودن اعمال اجبار

ازمند آن است كه افـزون بـر محاسـبه هز   يمعتبر بودن اعمال اجبار ن
ام را به دولت هدف ارسال ين پيمتقاعدكننده ا صورت به، دولت اجباركننده ي

ـ ترك. خواهد داشت يناگوار يامدهاينكردن پ يد كه همكار ي
ـ ياز عمل متقابـل وضـع   ين ناشيمعتبر بودن اعمال اجبار و تضم ت مكمل

  .د
ياجبار ـ نظ  يگر ابزارهاياز زور و د يد به استفاده عمليتهد
د آن اندازه معتبر باشـد  يكند ـ با  يم ياجبار باز يپلماسيرا در د يار مهميكه نقش بس
ش دهديرا افزا يت و نافرمانيدولت از عدم تبع يتصور يها نه

ست مطرح شود، حمايبا يز ميكه در مبحث اعتبار اعمال اجبارآم
زان مخالفتين محدود بودن مياز كشور اجباركننده و همچن المللي

پلماسيد كارگيري به ديگر عبارت به. باشد يدولت اجباركننده م
بتواند ساسو  يك برخوردار خواهد شد كه از يشتريت بياز احتمال موفق
از سوي ديگرو  ،زانديت از اقدامات خود برانگيرا به حما يالملل نيقدرتمند ب
 ياست كشور اجباركننـده بـرا  يس يدر سطح داخل ياجماع نسب

ار محدود و قابل كنترل يها بس زان مخالفتينكه ميا ايدولت هدف وجود داشته باشد 
ـ    تأكيداست  يضرور ش از آنكـه مطـابق بـا    يشود معتبر بودن اعمـال اجبـار ب
رندگان دولت هـدف معتبـر   يگ ميتصم يست در نزد و تصور ذهنيبا يقت باشد م

يكيزيو متاف يروان يامر كامالً ،معتبر بودنرو  ازاين. ديجلوه نما

  است و اقتصاد دولت هدف

پلماسيا شكست ديت يدر موفق يديكل يرهاياز متغ هن مجموع
پذير آسيبدولت هدف است كه  يداخل ياسيو س يط اقتصاد
ن مجموعه سه دسته از عوايدر ا .دهد يقرار م تأثيراجبار را تحت 
يقرار م يز دارند را مورد بررسين يگر وابستگيكديهدف كه به 

  ياسي

بر چگونگ يكتاتوريا ديباشد  ينكه دمكراسيم و اينوع رژ

  

  

معتبر بودن اعمال اجبار

معتبر بودن اعمال اجبار ن
يهمكار
د كه همكارينما

معتبر بودن اعمال اجبار و تضم
دينما يم

تهد
كه نقش بس

نهيزكه ه
كه در مبحث اعتبار اعمال اجبارآم

المللي بين
دولت اجباركننده م يداخل

از احتمال موفق
قدرتمند ب
اجماع نسب

دولت هدف وجود داشته باشد 
ضرور. باشد
قت باشد ميحق

جلوه نما

است و اقتصاد دولت هدفيس

ن مجموعيدوم
ط اقتصاديشرا

اجبار را تحت 
هدف كه به 

يعامل س

نوع رژ هرچند



گـذار  تأثيراجبـار   يپلماس
ت يت است جلب حما

از  ياسيت سياگر حما
ز ياجبـارآم  يابزارهـا  
ها تحمل شـود،   نهيهم هز

ش داده و در يم هــدف را افــزا
است كـه اگـر    ين در حال
خواهنـد   يشـتر يب تأثير

، اعمـال  ينظـام  يرو
 يو اقتصـاد  يتجـار  
 يو قدرتمنـد  يريپـذ 
 يلـ يتحم يها نهيبله با هز
و  ينيگزيجـا  يتجـار 

ــا  يهــا مختلــف و ب
بـزرگ   يهـا  رتقداز 

دولت  يردارب از عدم فرمان

 يرااد يو اجتمـاع  ي
تواننـد خـود را از    نمـي 

نخبگان به هنگام مواجهـه بـا   
: نــديفــا نمايتواننــد دو نقــش را در انتقــال فشــار ا

پلماسياز د يناش يرش فشارهايا عدم پذيرش يده پذينه و فا
ت است جلب حمايز اهمئن بخش حايآنچه در ا. باشد نمي هكنند تعييناست، اما 
اگر حماطوركلي  به. هدف است از نظام حاكم بر كشور يداخل

 كارگيري بهاز  يناش يها نهيم گسترده باشد، ممكن است هز
هم هز يوقت يحت. دولت هدف داشته باشد يبر رهبر ياندك

م هــدف را افــزايــرژ يت داخلــيتوانــد مشــروع يمــ يد خــارج
ن در حاليا. دير نمايپذ هيرا توج يسركش، سركوب داخل ي

تأثير، ياسيس يها نهيم كم باشد، همان ابزارها و هزيت از رژ
.  

  يعامل اقتصاد

روين كارگيري بهاز  يناش يها نهيهز يمحاسبه اقتصاد ن سطح
 يهـا  از مشوق يد ناشيز و فواياجبارآم يگر ابزارهايم و د

پـذ  از انعطـاف  ين امـر تـابع  يـ رد كه خود ايگ يمورد توجه قرار م
بله با هزا مقايجذب  يت آن برايدولت هدف و ظرف ياقتصاد داخل

تجـار  يواردات، شـركا  ينيگزي، جـا يا بودجه ياز منابع اضاف
  .باشد يم ياقتصاد يريپذ بيكاهش آس يها گر روش
ــا ميتحــر ــدر ا ياقتصــاد يه ــهن بخــش كــه ي هــا صــورت ب
از  يا ائتالفيمتفاوت از جانب قدرت اجباركننده  يها يبند
از عدم فرمان يناش يها نهيبردن هز در باال يگردد نقش مهم ي

  .اجباركننده دارد هاي تدول يهدف از تقاضاها

  نقش نخبگان

ياسـ يگران سيگر بـاز يكشور هدف، نخبگان و د يدر سطح درون
ـ   اي گونه بهباشند  يم يدي نمـي  هـم  يكتـاتور يد يكـه حت

نخبگان به هنگام مواجهـه بـا   . نخبگان درون حكومت و جامعه خود كامالً نگه دارند
تواننــد دو نقــش را در انتقــال فشــار ا ياجبــار مــ يپلماســيد ياســتراتژ

  .كننده فشار ا قطعيكننده فشار و 
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نه و فايهز
است، اما 

داخل ياسيس
م گسترده باشد، ممكن است هزيرژ
اندك تأثير
د خــارجيــتهد
يها ميرژ
ت از رژيحما

.گذاشت

عامل اقتصاد

ن سطحيدر ا
م و ديتحر

مورد توجه قرار م
اقتصاد داخل

از منابع اضاف يناش
گر روشيد

تحــر
بند درجه
ياعمال م

هدف از تقاضاها

نقش نخبگان

در سطح درون
ينقش كل

نخبگان درون حكومت و جامعه خود كامالً نگه دارند
اســتراتژ
كننده فشار و  منتقل
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ان را بـه خطـر انـدازد    
 .عمل خواهنـد كـرد   

بهبود منافع آنها باشـد بـه مثابـه    
ن فشـارها عمـل   يـ رش ا

سـتم، دولـت   يقـرن ب 
گر و يا مطــرح نمــود كــه در آن بــاز

ت كـه مقـارن بـا    يـ جاوز عراق به كو
 ين جهـان يرا بـه وجـود آورد تـا نظـم نـو     
 ،سـيمبر ( ش گذاشـته شـود  

 امريكاانه، در معرض نفوذ گسترده 
و  3ين جهانين نفوذ تحت عنوان نظم نو

ت يـ موفق براساسبوش پدر و 
د و يـ ت از سلطه عراق بنـا گرد 

منطقـه   يكشورها يد برا
ن، تهـاجم  يبنـابرا  .)15

ضمن آنكه باعـث شـد تـا    
 يريـ نظ يت بكند، فرص
ان جنـگ سـرد،   يـ پـس از پا 

منـافع   يرا در راسـتا 
از تـرور، توانـاتر    يهمچـون آزاد 

                                        

1. Circuit Breaker 

2. Transmission Belt

3. New World Order

4. Pax Americana 

ان را بـه خطـر انـدازد    دولت اجباركننده، منافع نخبگـ  يها رش خواستياگر پذ
 1»وزيف«ك يبه مثابه  يخارج يجاد سد در برابر فشارها

بهبود منافع آنها باشـد بـه مثابـه     يشده به نفع و در راستا ازات طلبياما اگر دادن امت
رش ايجهت پذ ،به حكومت يفشار خارج 2»يانتقال يكمربندها
  .)Jentleson and Whytock, 2005: 53-5( خواهند كرد

  1990- 2003: در قبال عراق امريكاتشريح اقدامات 

قـرن ب  يهـا  سـال ن يدر واپس ير شوروياتحاد جماه يپس از فروپاش
ا مطــرح نمــود كــه در آن بــازيــرا در دن ينياســتقرار نظــم نــو يادعــا 
جاوز عراق به كوت. شد يخود او محسوب م يرنده اصليگ

را بـه وجـود آورد تـا نظـم نـو      يان جنگ سرد شـد، فرصـت مناسـب   
ش گذاشـته شـود  يبـه محـك آزمـا    امريكااالت متحده يشده توسط ا

انه، در معرض نفوذ گسترده يخاورم اي منطقه، نظام 1990در دهه . )91
ن نفوذ تحت عنوان نظم نويا. قرار گرفت يجهانقدرت مسلط  
  .)91 :1382 ،هينبوش( شد يه ميتوج 4ييامريكاا صلح 

بوش پدر و  يجمهور استيدر دوران ر ين جهانين نظم نو
ت از سلطه عراق بنـا گرد يكو يتوفان صحرا در آزادساز 1991ات يع عمل
د برايجد يامريكا يتيامن يك استراتژي، از يمحور اصل 

15 :1385 ،احتشـامي ( برخـوردار بـود   افريقاانه و شمال 
ضمن آنكه باعـث شـد تـا     1990وت ان كشور در يت و اشغال ايعراق به كو

كند، فرص يدنظر جديخود نسبت به عراق تجد يها سياستدر 
پـس از پا  يقرار داد تا در فضـا  ييامريكاار دولتمردان يرا در اخت
ـ  اي منطقهبات و مناسبات ياز ترت يديهندسه جد را در راسـتا  يالمللـ  نيو ب

همچـون آزاد  ييها ويژگيبا  ين جهانيخود تحت عنوان نظم نو
                                                                 

Transmission Belt 

New World Order 

  

  

اگر پذ
جاد سد در برابر فشارهايآنها با ا
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كمربندها«

خواهند كرد

تشريح اقدامات 

پس از فروپاش
 امريكــا
گ ميتصم
ان جنگ سرد شـد، فرصـت مناسـب   يپا

شده توسط ا مطرح
1382: 91
 عنوان به
ا صلح ي

ن نظم نويا
ع عمليسر
 عنوان به

انه و شمال يخاورم
عراق به كو ينظام
در  امريكا

را در اخت
هندسه جد

خود تحت عنوان نظم نو



ه يـ ت كليصـلح رقـم زننـد و مسـئول    

طلب صدام و معضـالت  
 ي عراق، منجر به تجاوز رژيم بعثي به خاك كويت و اشغال اين كشور شد
گيرانـه عـراق بـه كويـت در     
آسـاي تمـامي قلمـرو آن كشـور،     

داد و اقدام بـه   شوراي امنيت طي نشستي در همان روز موضوع را مورد بررسي قرار
در اين قطعنامه كه تحت فصل هفـتم منشـور ملـل متحـد     

المللي توصـيف و   نقض صلح و امنيت بين
عالوه بر آن، شورا خواستار خروج فوري و بدون قيدوشـرط نيروهـاي   
متعاقــب صــدور ايــن قطعنامــه، شــوراي امنيــت دســت بــه 
ي از اقداماتي براي واداشتن عراق به اجراي اين قطعنامـه زد كـه شـامل انـواع    

تـالش بـراي اعمـال ايـن     
ها و جلوگيري از نقض آنهـا از ديگـر اقـداماتي بـود كـه بـه مـوازات وضـع         

نقـش بسـزايي در تصـويب و اجـراي ايـن قطعنامـه و       
سياست خـود را در ايـن دوره   
اين سياست دو رويه داشت؛ نخسـت  
كوشش اياالت متحده براي حضور هرچه بيشتر كشورهاي عربـي  
يشبرد اين ديپلماسي، ايـن بـود   
تواند تبعات نامطلوبي براي منـافع  
داشته باشد؛ حال آنكه با حضور كشورهاي عربـي و اسـالمي در ايـن    
توانست تنبيه يـك عضـو خـاطي از خـانواده كشـورهاي      
هاي  دوم، تمركز كوشش

ديپلماتيك در چهارچوب سازمان ملل متحـد بـود تـا از راه جلـب نظـر شـوروي و       
نظـامي عليـه عـراق، جنبـه     

صـلح رقـم زننـد و مسـئول     يوجو جستدر تر  ب عدالت و مطمئن
  .د لحاظ كنندين نظم جديكشورها را در ا

طلب صدام و معضـالت   عدم موفقيت عراق در تهاجم به ايران، شخصيت جنگ
ي عراق، منجر به تجاوز رژيم بعثي به خاك كويت و اشغال اين كشور شدژئوپليتيك

گيرانـه عـراق بـه كويـت در      له غافلبالفاصله پس از حم. )22: 1385 ،برنا بلداجي
آسـاي تمـامي قلمـرو آن كشـور،      و اشـغال بـرق   1990وت اساعات اوليـه روز دوم  

شوراي امنيت طي نشستي در همان روز موضوع را مورد بررسي قرار
در اين قطعنامه كه تحت فصل هفـتم منشـور ملـل متحـد     . كرد 660صدور قطعنامه 

نقض صلح و امنيت بين عنوان بهاق به كويت صادر شد، تجاوز عر
عالوه بر آن، شورا خواستار خروج فوري و بدون قيدوشـرط نيروهـاي   . محكوم شد

متعاقــب صــدور ايــن قطعنامــه، شــوراي امنيــت دســت بــه . عراقــي از كويــت شــد
اقداماتي براي واداشتن عراق به اجراي اين قطعنامـه زد كـه شـامل انـواع    

تـالش بـراي اعمـال ايـن     . ها در تاريخ شوراي امنيـت اسـت   شديدترين نوع تحريم
ها و جلوگيري از نقض آنهـا از ديگـر اقـداماتي بـود كـه بـه مـوازات وضـع         

  )70-71: 1384 ،احمدي( ها صورت گرفت
نقـش بسـزايي در تصـويب و اجـراي ايـن قطعنامـه و        امريكـا اياالت متحـده  

سياست خـود را در ايـن دوره    امريكادر واقع، . هاي بعدي ايفا كرد مههمچنين قطعنا
اين سياست دو رويه داشت؛ نخسـت  . المللي عليه عراق بنا نمود بر ايجاد ائتالف بين

كوشش اياالت متحده براي حضور هرچه بيشتر كشورهاي عربـي   اي منطقهدر سطح 
يشبرد اين ديپلماسي، ايـن بـود   از پ امريكاانگيزه . و اسالمي در صف اين ائتالف بود

تواند تبعات نامطلوبي براي منـافع   كه مداخله نظامي از سوي ائتالفي صرفاً غربي، مي
داشته باشد؛ حال آنكه با حضور كشورهاي عربـي و اسـالمي در ايـن     دنبال به

توانست تنبيه يـك عضـو خـاطي از خـانواده كشـورهاي       جرگه، اقدام عليه عراق مي
دوم، تمركز كوشش. المللي را بر هم زده، تلقي شود لح و ثابت بينعربي، كه ص

ديپلماتيك در چهارچوب سازمان ملل متحـد بـود تـا از راه جلـب نظـر شـوروي و       
نظـامي عليـه عـراق، جنبـه      ــ  هاي شوراي امنيت، اقـدامات سياسـي   صدور قطعنامه

  .)96-97: 1373 ،مواليي( مشروع و قانوني يابد
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ب عدالت و مطمئنيدر تعق
كشورها را در ا

عدم موفقيت عراق در تهاجم به ايران، شخصيت جنگ
ژئوپليتيك

برنا بلداجي(
ساعات اوليـه روز دوم  

شوراي امنيت طي نشستي در همان روز موضوع را مورد بررسي قرار
صدور قطعنامه 

صادر شد، تجاوز عر
محكوم شد

عراقــي از كويــت شــد
اقداماتي براي واداشتن عراق به اجراي اين قطعنامـه زد كـه شـامل انـواع     سلسله

شديدترين نوع تحريم
ها و جلوگيري از نقض آنهـا از ديگـر اقـداماتي بـود كـه بـه مـوازات وضـع          تحريم
ها صورت گرفت تحريم

اياالت متحـده  
همچنين قطعنا

بر ايجاد ائتالف بين
در سطح 

و اسالمي در صف اين ائتالف بود
كه مداخله نظامي از سوي ائتالفي صرفاً غربي، مي

بهغرب 
جرگه، اقدام عليه عراق مي

عربي، كه ص
ديپلماتيك در چهارچوب سازمان ملل متحـد بـود تـا از راه جلـب نظـر شـوروي و       

صدور قطعنامه
مشروع و قانوني يابد
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نيـز   جانبـه  يكطور  به
و متعاقب حمله عراق بـه كويـت،   

و  12722شـماره   1هـاي اقتصـادي جـامعي بـا صـدور فرمـان اجرايـي       
شـد   جرا ميا 2 هاي عراق
 شـد  اعمـال مـي   3 داري

ب قطعنامه يت به تصو
ـ در ا. ه عـراق بـود   ن قطعنامـه  ي

ه عـراق مقـرر شـد كـه شـامل      
  .ه صادرات به عراق و واردات از آن كشور بود
درمـاني و مـواد    طبق اين قطعنامه، به استثناي كاالهـاي داراي مصـارف صـرفاً   

دوستانه، عراق از هرگونه تجـارت منـع   
، عراق اقدام بـه  661يك روز پس از تصويب قطعنامه 

اين رفتار عـراق در عمـل بـه معنـي ناديـده      
: 1384 ،احمـدي ( گرفتن اقدامات شوراي امنيت و ادامه اشـغال كويـت تفسـير شـد    

ب رسـيد  در شوراي امنيت به تصـوي 
كه در آن به غيرمشروع بودن اعالم ضميمه نمودن كويت به عراق اشاره و اين اقـدام  
يـك روز پـس از آن، جـورج بـوش از عـزم خـود بـراي اعمـال         
ت و بـدون مجـوز صـريحي از سـوي شـوراي      
حريم با استفاده از نيـروي دريـايي   
هايي كه قصد تجارت با عراق را داشته باشـند جلـوگيري بـه    

ـ ر ، برنامـه 661مشخص پس از صدور قطعنامه   يزي
ن يـ شـده ا  هـدف اعـالم  

                                        

1. Executive Order 

2. Iraqi Sanctions Regulations 

3. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC)

4. Desert Shield 

به امريكاگرفته در شوراي امنيت،  مات صورتعالوه بر اقدا
و متعاقب حمله عراق بـه كويـت،    1990ت اودر . دست به انجام برخي اقدامات زد

هـاي اقتصـادي جـامعي بـا صـدور فرمـان اجرايـي        بوش تحريم
هاي عراق مفاد اين فرامين از طريق مقررات تحريم. وضع كرد 

داري هاي خـارجي وزارت خزانـه   كه توسط دفتر نظارت بر دارايي
Hogan and Hartson(.  ت به تصويامن يوت همان سال، شوراا 6در
ه عـراق بـود  يـ هـا عل  ميبخش اعظم تحـر  يپرداخت كه حاو

ه عـراق مقـرر شـد كـه شـامل      يـ عل يآور لزامجامع و ا يو نظام ياقتصاد يها
ه صادرات به عراق و واردات از آن كشور بوديت كامل عل

طبق اين قطعنامه، به استثناي كاالهـاي داراي مصـارف صـرفاً   
دوستانه، عراق از هرگونه تجـارت منـع    هاي بحراني از نظر انسان غذايي در وضعيت

يك روز پس از تصويب قطعنامه ) 72-73: 1384 ،احمدي
اين رفتار عـراق در عمـل بـه معنـي ناديـده      . اعالم الحاق كويت به خاك خود نمود

گرفتن اقدامات شوراي امنيت و ادامه اشـغال كويـت تفسـير شـد    
در شوراي امنيت به تصـوي  662ت قطعنامه او 9اين اقدام، در  دنبال

كه در آن به غيرمشروع بودن اعالم ضميمه نمودن كويت به عراق اشاره و اين اقـدام  
يـك روز پـس از آن، جـورج بـوش از عـزم خـود بـراي اعمـال         . محكوم شده بود

ت و بـدون مجـوز صـريحي از سـوي شـوراي      او 12وي در . ها سخن گفت
حريم با استفاده از نيـروي دريـايي   اقدام به اعالم ت جانبه يكطور  بهامنيت، اعالم كرد 

هايي كه قصد تجارت با عراق را داشته باشـند جلـوگيري بـه     خواهد كرد و از كشتي
  .)82: 1384 ،احمدي( عمل خواهد آورد
مشخص پس از صدور قطعنامه طور  به امريكااالت متحده 

هـدف اعـالم   .نـام گرفـت، آغـاز كـرد     4»سپر صحرا«را كه  ياتيعمل

                                                                 

Iraqi Sanctions Regulations (ISR) 

Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

  

  

عالوه بر اقدا
دست به انجام برخي اقدامات زد

بوش تحريم
12724 

كه توسط دفتر نظارت بر دارايي
)Hogan and Hartson, 2003

پرداخت كه حاو 661
ها ميتحر
ت كامل عليممنوع

طبق اين قطعنامه، به استثناي كاالهـاي داراي مصـارف صـرفاً   
غذايي در وضعيت

احمدي( شد
اعالم الحاق كويت به خاك خود نمود

گرفتن اقدامات شوراي امنيت و ادامه اشـغال كويـت تفسـير شـد    
دنبال به .)81

كه در آن به غيرمشروع بودن اعالم ضميمه نمودن كويت به عراق اشاره و اين اقـدام  
محكوم شده بود

ها سخن گفت تحريم
امنيت، اعالم كرد 

خواهد كرد و از كشتي
عمل خواهد آورد

االت متحده يا
عمل يبرا



ج فارس با هدف دفاع 
ز ضـمن اعـزام   ين امريكا

عراق در صورت لزوم 
ات يـ عمل« آنچـه  تيـ 

در سازمان ملـل   امريكا
اي به شورا در همين تـاريخ رسـماً اطـالع داد ايـن اقـدام بـه درخواسـت        

نحـو منـدرج در    دولت كويت و در مقام اعمال حق ذاتي دفاع فردي و جمعـي بـه  
 امريكـا در اين نامه، اضافه شده بـود نيـروي مسـلح    

تنها در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد و آن نيز بـه نحـو متناسـب جهـت     
ــه  ــدرج در قطعنام  661هــاي من

صـراحت   بـه گر مورد استفاده قرار نگرفت كه 
 42ز بـا مـاده   ين يحي
 ،احمـدي ( شد يياين محاصره در

 يت عمالً از توسل بـه زور بـرا  
ك گلولـه بـه آنهـا    يو بـه شـل  

كـه   اي گونـه  بـه داشت 
ر كـرده بـود، در   يت دسـتگ 

ن يـ ق، مانع حمالت به ا
ن اقـدام عـراق   يت، به ا

ثالـث،   يواكنش نشان داد و از دولت عراق خواست تا بالفاصله بـه اتبـاع كشـورها   
ـ   ديـ ك را اعـاده نما ي

 يبـرا  امريكـا ت، تـالش  
ـ در ا. ل نمود ن قطعنامـه،  ي

                                        

1. Interdiction Operation

2. Blockade 

ج فارس با هدف دفاع يدر خل يا عمده ينظام يرويات در مرحله اول، استقرار ن
امريكا يبود كه متحدان غرب ين در حاليا. بود ياز عربستان سعود
عراق در صورت لزوم  ييايكمك به محاصره در يخود را برا يرو به منطقه، آمادگ

ـ نهادر  امريكـا  .)New York Times, August 7, 1990( اعالم كردنـد  ي
امريكابه اجرا گذاشت و كاردار  1990ت او 16د در ينام 1»ي
اي به شورا در همين تـاريخ رسـماً اطـالع داد ايـن اقـدام بـه درخواسـت         طي نامه

دولت كويت و در مقام اعمال حق ذاتي دفاع فردي و جمعـي بـه  
در اين نامه، اضافه شده بـود نيـروي مسـلح    . شود منشور انجام مي 

تنها در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد و آن نيز بـه نحـو متناسـب جهـت     
ــه نقــض تحــريم  ــدام شــناورها ب ــه  جلــوگيري از اق ــدرج در قطعنام هــاي من

UNDOC: S/21537 of 16 August (.  
گر مورد استفاده قرار نگرفت كه يرو د آن از 2يياير محاصره دري

يم و صرينگردد و ربط مستق يه عراق تلقياعالم جنگ عل
ن محاصره دريگزي، جايريات رهگيمنشور نداشته باشد، لذا عمل

ت عمالً از توسل بـه زور بـرا  وا 18در  ييامريكا يروهاين حال نيبا ا) 85
و بـه شـل   يكش حامل نفت عراق خوددار متوقف كردن دو نفت

داشت  دنبال به، خشم عراق را امريكان اقدام دولت يا. ت كردند
ـ را كه قـبالً در كو  ياز اتباع خارج ياعالم داشت شمار ت دسـتگ ي

ق، مانع حمالت به اين طريك آن كشور مستقر خواهد كرد تا از ايژمناطق استرات
ت، به ااو 18در  664ب قطعنامه يت با تصويامن يشورا. مناطق شود

واكنش نشان داد و از دولت عراق خواست تا بالفاصله بـه اتبـاع كشـورها   
ـ اجازه خـروج از كو  ـ پلماتيت پرسـنل د يت را بدهـد و مصـون  ي ي

Security Council Resolution 664, August 18(.  
ـ امن يتوسط شـورا  665صدور قطعنامه  ت، تـالش  او 25ت در ي
ل نموديه عراق را تكميعل يقانون ييايدر يريك نظام رهگ

                                                                 

Interdiction Operation 
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ات در مرحله اول، استقرار نيعمل
از عربستان سعود

رو به منطقه، آمادگين
اعالم كردنـد 

يريرهگ
طي نامه

دولت كويت و در مقام اعمال حق ذاتي دفاع فردي و جمعـي بـه  
 51ماده 

تنها در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد و آن نيز بـه نحـو متناسـب جهـت     
ــه نقــض تحــريم  ــدام شــناورها ب جلــوگيري از اق

) August 1990

يتعب
اعالم جنگ عل ينوع

منشور نداشته باشد، لذا عمل
1384 :85

متوقف كردن دو نفت
ت كردنديكفا

اعالم داشت شمار
مناطق استرات
مناطق شود

واكنش نشان داد و از دولت عراق خواست تا بالفاصله بـه اتبـاع كشـورها   
اجازه خـروج از كو 

)18, 1990

صدور قطعنامه 
ك نظام رهگيجاد يا
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ر صورت لزوم، درخواست 
ـ بـا انجـام عمل   . ) ات ي

ه يـ عل امريكاشده سازمان ملل و 
 يكشور به روشن يها در سطح داخل

 هشـت نـوامبر همـان سـال،    
بـا  . ديب رسـ يبـه تصـو  
ت و اعمــال يــامن يهــا در شــورا

ـ ، تغن كشور ر رفتـار  يي
ـ نهادر ن روند   يشـورا  تي
منشـور   چهـارچوب توسل بـه زور در  
ن منظـور را فـراهم   ي
ـ امن يبر شورا امريكا ت و ي
 يقبلـ  يهـا  قطعنامه ي
ـ ه اب 1ييك فرصت نها ن منظـور  ي

كنند، مجوز داده شد  ي
 ياجـرا  يله ممكـن بـرا  

ـ  متوسـل   يالمللـ  نيت ب
ن قطعنامـه كـه از آن   

ت از يامن يمات شورا

ت اتخاذ كـرد  يدر خروج از كو
را  يچ نرمشـ ي، هـ 678

. ر شـد يناپـذ  عـراق، وقـوع جنـگ اجتنـاب    

                                        

1. Final Opportunity

ر صورت لزوم، درخواست حاضر در منطقه د يكشورها ييايدر يروهايآماده بودن ن
)Security Council Resolution 665, August 25, 1990( ده بـود 
شده سازمان ملل و  اعمال يها مي، از نقض تحرها سالن يا يط ي

ها در سطح داخل ميبه عمل آمد و آثار تحر يريعراق عمالً جلوگ
  .آشكار شد

نـوامبر همـان سـال،     29تـا   1990ت اودر  665س از صدور قطعنامه 
بـه تصـو   امريكـا ت آشكار يگر درخصوص عراق و با حمايقطعنامه د

هــا در شــورا از قطعنامــه يب تعــداد قابــل تــوجهيوجــود تصــو
ن كشوريه ايعل امريكااالت متحده يا جانبه يكچندجانبه و  يها

ن روند يا. دياز جانب دولت عراق مشاهده نگرد يا قابل مالحظه
توسل بـه زور در   يعني، ييت را متوجه استفاده از حربه نها

يا يالزم برا يت حقوقي، ظرف678قطعنامه . سازمان ملل، ساخت
امريكااست ين قطعنامه كه در زمان ريا ييدر بند اول اجرا

يد، ضمن مطالبه اجرايب رسيبه تصو 1990نوامبر  29خ 
ك فرصت نهايت، يحسن ن عنوان بهح شده كه شورا يشورا، تصر
  .دهد يبه عراق م

يم يت همكاريكه با دولت كو ييدر بند دوم، به كشورها
له ممكـن بـرا  ي، بـه هـر وسـ   1991ه يژانو 15تا در صورت امتناع عراق تا 

ـ يو اعاده صلح و امن يبعد يها قطعنامه يو تمام 660قطعنامه  ت ب
Security Council Resolution 678, November 29, 1990(. ـ ا ن قطعنامـه كـه از آن   ي

مات شورايتصم يعدم اجرا يجه منطقيشود، نت يور استتناج متوسل به ز
  .)15: 1375 ،خالوزاده( باشد يعراق م
در خروج از كو يريناپذ ار سازشيان، عراق موضع بسين ميدر ا
678پس از قطعنامه  امريكاو  يان مقامات عراقيم يهاوگو

عـراق، وقـوع جنـگ اجتنـاب     يياعتنا يبا ب. جاد نكرديادر موضع عراق 

                                                                 

Final Opportunity 

  

  

آماده بودن ن
ده بـود شـ 
يريرهگ

عراق عمالً جلوگ
آشكار شد
س از صدور قطعنامه پ

قطعنامه د
وجــود تصــو

ها ميتحر
قابل مالحظه

ت را متوجه استفاده از حربه نهايامن
سازمان ملل، ساخت

در بند اول اجرا. آورد
خ يدر تار

شورا، تصر
به عراق م

در بند دوم، به كشورها
تا در صورت امتناع عراق تا 

قطعنامه 
1990( شوند

توسل به ز
عراق م يسو

در ا
وگو گفتو 

در موضع عراق 



ـ آغـاز گرد  1991ه  . دي
ـ انيب يه بامـداد، طـ    يا هي
بـوده و فقـط   ضر در جنـگ، فـتح عـراق ن   

روز جنگ هوايي و فقـط صـد سـاعت جنـگ     
 يون نفـر يليك ميت آزاد شده، ارتش 
ـ قـدرت تخر  ن ع آيب وسـ ي

ن ين وجـود، بـوش در نخسـت   
ك يـ ن امر باعث شد تا 

ه يـ عل امريكاائتالف تحت زعامت 
خـب، راسـتش را   «: ر پاسـخ گفـت  

هـا دارنـد، بـه     ييامريكا
شـما جنـگ   . دارم ي

صدام هنوز سـر جـايش   
: 1376 ،ويـن ( »اش تحميل كرد

 ها بيش از آنكه خواهـان تغييـر  
  .او بودند

دسـازي  در آزا 1»توفـان صـحرا  
ايـن  . به تصويب رسيد

ن جنگ عليه كشور مغلـوب در جنـگ بـه    
طبق اين قطعنامه، مقرر شـد يـك   
هـاي شـيميايي، ميكروبـي و    
موشكي عراق برمبناي اظهارنامه تسليحاتي آن كشور و تعيين هر محـل اضـافي ديگـر    

Security Council Resolution (. 
ـ آور 11خ يدر تـار  ل، ي

                                        

1. Desert Storm 

2. United Nations Special Commi

ـ ژانو 16ن آن با عراق، در اواخر شب يو متحد امريكا ه ي
ه بامـداد، طـ  ي، با اعالم جنگ در ساعات اولامريكا يجمهور سيبوش، رئ

ضر در جنـگ، فـتح عـراق ن   كشور حا 28خاطرنشان ساخت كه هدف 
  .)16-17: 1375 ،خالوزاده( باشد آزادسازي كويت مي

روز جنگ هوايي و فقـط صـد سـاعت جنـگ      42فوريه، پس از حدود  28در 
ت آزاد شده، ارتش يوبا اعالم اينكه ك امريكاجهوري  زميني، رئيس

قـدرت تخر  يدارا يهـا  ده و سالحيف گرديتضع يعراق، به حد كاف
ـ با ا. كرد يافته تلقي نابوده شده است، جنگ را خاتمه ن وجـود، بـوش در نخسـت   ي

ن امر باعث شد تا يا. ديرس ياز جنگ، افسرده به نظر م پساش  يكنفرانس خبر
ائتالف تحت زعامت  يروزياو را با توجه به پ يخبرنگار، علت افسردگ

ر پاسـخ گفـت  بـوش هـم د  . ت بپرسـد يـ كو يعراق و آزادساز
امريكااز  ياريكه بس يت و نشاطيد، هنوز آن احساس رضا

يروز احساس بهتـر يمن امروز نسبت به د. من دست نداده است
صدام هنوز سـر جـايش    كه درحاليجهاني دوم را در نظر بگيريد؛ جنگ پايان يافت 

اش تحميل كرد كه اين ويراني را به همسايهيعني همان مردي 
ها بيش از آنكه خواهـان تغييـر   ييامريكاشود  از اين بيان بوش، استنباط مي .)

او بودند يم صدام و سرنگونير رژييتغ دنبال بهرفتار عراق باشند، 
توفـان صـحرا  «و عراق و موفقيت عمليات  امريكابا پايان جنگ 
به تصويب رسيد 1992شوراي امنيت در تاريخ سوم آوريل  687كويت، قطعنامه 

ن جنگ عليه كشور مغلـوب در جنـگ بـه    اپيمان صلحي است كه فاتح منزله بهقطعنامه 
طبق اين قطعنامه، مقرر شـد يـك    .)101: 1375 ،خالوزاده( دلخواه خود ترسيم نمودند

هـاي شـيميايي، ميكروبـي و     هاي فـوري از توانـايي   كميسيون ويژه براي انجام بازرسي
موشكي عراق برمبناي اظهارنامه تسليحاتي آن كشور و تعيين هر محـل اضـافي ديگـر    

Security Council Resolution 687, April 3, 1991( توسط خـود كميسـيون تشـكيل گـردد    

در تـار . ديـ موسـوم گرد  2ژه سازمان ملل به نام آنسـكام يو كميسيون
                                                                 

United Nations Special Commission (UNSCOM) 
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امريكاجنگ 
بوش، رئ

خاطرنشان ساخت كه هدف 
آزادسازي كويت مي

در 
زميني، رئيس

عراق، به حد كاف
نابوده شده است، جنگ را خاتمه

كنفرانس خبر
خبرنگار، علت افسردگ

عراق و آزادساز
د، هنوز آن احساس رضايبخواه

من دست نداده است
جهاني دوم را در نظر بگيريد؛ جنگ پايان يافت 

يعني همان مردي . است
52-51(

رفتار عراق باشند، 
با پايان جنگ 
كويت، قطعنامه 

قطعنامه 
دلخواه خود ترسيم نمودند

كميسيون ويژه براي انجام بازرسي
موشكي عراق برمبناي اظهارنامه تسليحاتي آن كشور و تعيين هر محـل اضـافي ديگـر    

توسط خـود كميسـيون تشـكيل گـردد    
كميسيون
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 687قطعنامـه   قيدوشـرط 
ـ ا 33بـس بنـابر پـاراگراف     ن ي

مـل  كا يا عـدم همكـار  
 يالزم بـرا  يسـاز  نـه 
و سـازمان ملـل    امريكـا 

ت يصـدام در منطقـه و وضـع   
را  ين رونـد يصدام، ضرورت تداوم چنـ 

. بـود  1جـاد منـاطق پـرواز ممنـوع    
بـا   يميجاد دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنـوب عـراق اگرچـه ربـط مسـتق     

 ياز اهداف اصل يكي
 برخـوردار بـود   ياديـ 

عـراق، توانسـت    يمهـار نظـام  
و  امريكـا االت متحـده  
 يجـد  يهـا  دولت عراق را بـا چـالش  

  .را محقق سازد امريكا
در . ديبـه قـدرت رسـ   

م يدر منطقـه و تحكـ   
ن يشـ ياز دو جنـگ پ  
ـ ا يعني ران و عـراق،  ي

. در منطقه، در دستور كار قـرار گرفـت  
عـراق را بـه    يم بعثي
، امريكـا  يحكـومت  ي
صدام  يم و سرنگوني

                                        

1. No – Fly Zones 

2. Dual Containment

قيدوشـرط برگشت و بـدون    رقابليرش غيت، از پذيامن يس شورا
بـس بنـابر پـاراگراف     توسط عراق اطالع حاصل كرد و اعـالم نمـود آتـش   

  )30: 1375 ،خالوزاده( ن برقرار شده استين طرفيقطعنامه، ب
ا عـدم همكـار  يـ ت درخصوص اجـرا  يامن يشورا يعدم اجماع اعضا
نـه يت سازمان ملل متحد، بهانه و زميامن يعراق با مصوبات شورا

امريكـا هـا و فشـار    ميا ادامه طرح تحريشتر يب يها ب قطعنامه
ـ  تداوم جاه. ه عراق را فراهم نموديمتحد عل صـدام در منطقـه و وضـع    يهـا  يطلب

صدام، ضرورت تداوم چنـ  يكتاتوريمردم عراق تحت د يناگوار داخل
جـاد منـاطق پـرواز ممنـوع    يگرفته، ا ن اقدامات صورتياز ا يكي. داد ي

جاد دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنـوب عـراق اگرچـه ربـط مسـتق     
يم خلع سالح عراق نداشت، اما از آن جهت كه يها و رژ
يـ ت زيـ م صدام بود، از اهميفشار بر عراق و مهار رژ آن، اعمال
  .)80: 1384 ،احمدي

مهـار نظـام   يطرح مناطق پرواز ممنوع عالوه بر تالش بـرا 
ـ ا يهـا  ميت و اعمـال تحـر  يرعا يبرا يكننده محكم االت متحـده  ي
دولت عراق را بـا چـالش   يه عراق باشد و نظام اقتصاديسازمان ملل عل
امريكااهداف مورد نظر  ين وجود نتوانست تماميبا ا. مواجه سازد
بـه قـدرت رسـ    امريكااز حزب دمكرات در  بيل كلينتون، 1992در سال 

 امريكـا ر يآشـكار و چشـمگ   ين دوره، عالوه بر حضور نظام
 يريـ گ ج فارس كه با بهرهيه خليحاش يها دولتبا  يتيروابط امن
ي اي منطقهدو قدرت  2»مهار دوجانبه«است يآمده بود، س 
در منطقه، در دستور كار قـرار گرفـت   امريكا يلين تحمينظم نو يها ستون 

ي، رژيجينده و تدريجاد فشار فزايداشت با ا ياالت متحده سع
يالبتـه در داخـل نهادهـا   . ن نرودياز ب يت ضعف بكشاند ول

ير رژييشد كه خواهان تغ يده ميز شنين يگريمتفاوت د ي
                                                                 

Dual Containment 

  

  

س شورايرئ
توسط عراق اطالع حاصل كرد و اعـالم نمـود آتـش   

قطعنامه، ب
عدم اجماع اعضا
عراق با مصوبات شورا

ب قطعنامهيتصو
متحد عل

ناگوار داخل
ينشان م

جاد دو منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنـوب عـراق اگرچـه ربـط مسـتق     يا
ها و رژ ميتحر

آن، اعمال
احمدي(

طرح مناطق پرواز ممنوع عالوه بر تالش بـرا 
كننده محكم نيتضم

سازمان ملل عل
مواجه سازد
در سال 

ن دوره، عالوه بر حضور نظاميا
روابط امن

 دست به
 عنوان به
االت متحده سعيا
ت ضعف بكشاند ولينها

يصداها



ـ  م عـراق در  يـ ر رژيي
است مهار دوگانـه درخصـوص عـراق دو    

23(. 
جمهـور در امـور    سي

نگتن يدر مؤسسه واشـ 
او . است مهار دوگانه پرداخـت 

ـ تـوازن م  ـ ان اي ران و عـراق  ي
 يه و اعضـا يـ ل، ترك
ن، قطـر،  يت، بحـر يـ 

م يـ دهد تا به مقابله با هر دو رژ
ـ ن يگـر  . »مياز نـدار ي

 يتكار است و رفتارها
ـ ا يت ارضينسبت به حفظ تمام ن ي
م در دسـتور كـار   ير رژ

الزم بـه ذكـر اسـت منظـور از واژه     
ـ نسبت به هر دو كشور ا ران ي

ر ييـ ران، بـه تغ ياست مهار دوگانه در مورد ا
Lichtblau( .  

بـا وجـود   . داعمال ش
چندجانبه سـازمان   ي
ـ ، نتوانسـت بـه تغ   ر رفتـار الزم از  يي

 امريكـا  يهـا  خواسـته 

                                        

1. Martin Indyk 

2. Washington Institute For Near East Policy

3. Dual 

ييـ اسـت تغ ي، س1990در هر صورت، حداقل تا اواسط دهه 
است مهار دوگانـه درخصـوص عـراق دو    يس. نتون قرار نداشتيدستور كار دولت كل

  : هدف داشت
  عراق؛ ين جنگيف ماشيتضع. 
23: 1385 ،برنا بلداجي( عراق يت مركزيف حاكميتضع. 
ـ يار ويكه بعداً دست 1مارتين ايندايك ،1993 ه م 18در  يژه رئ

در مؤسسه واشـ  يرانك سخني يا شد، طيك و جنوب آسيمربوط به خاور نزد
است مهار دوگانه پرداخـت يس چهارچوببه ارائه  2كيخاور نزد يها سياست
تـوازن م  يبرقـرار  يگر به بازيد امريكااالت متحده يا«ان كرد 
ل، تركيمصـر، اسـرائ  (و دوستانش در منطقه  امريكاقدرت . پردازد
ـ ، كويج فارس متشكل از عربستان سـعود يخل يهمكار  ي

دهد تا به مقابله با هر دو رژ ينگتن اجازه ميبه واش) و عمان يامارات متحده عرب
گـر ياز آنها، بـه د  يكيمقابله با  يگر برايما د. ران و عراق بپردازد

تكار است و رفتارهايام جنيك رژيم، ين رژيدرخصوص عراق اظهار داشت ا
نسبت به حفظ تمام امريكان وجود از تعهد يبا ا. ستيآن قابل قبول ن

ر رژييتغ ا واقعاًينكه آيدها درخصوص ايكشور سخن راند، اما ترد
الزم بـه ذكـر اسـت منظـور از واژه     . مانـد  يبـاق  ير، تا حدوديا خيباشت  ي
نسبت به هر دو كشور ا يكساني يها سياستست كه اهداف و ين ن، آ3»

است مهار دوگانه در مورد اينكه سيو عراق در نظر گرفته شود، كما ا
Lichtblau, 1999( مير رژييكند و در مورد عراق به تغ يل م

اعمال ش 1997تا  1993است مهار دوگانه درخصوص عراق از 
يها مياعمال تحر در واقع. حاصل نشد يبخش تيج رضا
، نتوانسـت بـه تغ  امريكااالت متحده يا جانبه يك يها ميملل و تحر

خواسـته  برپايـه را  يديـ شـود و نظـم جد   يجانب دولت عـراق منتهـ  

                                                                 

Washington Institute For Near East Policy 
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در هر صورت، حداقل تا اواسط دهه . بودند
دستور كار دولت كل

هدف داشت
1 .
2 .
در 

مربوط به خاور نزد
سياستدر 
ان كرد يب
پردازد ينم

 يشورا
امارات متحده عرب

ران و عراق بپردازديا
درخصوص عراق اظهار داشت ا يول

آن قابل قبول ن
كشور سخن راند، اما ترد

يم امريكا
»دوگانه«

و عراق در نظر گرفته شود، كما ا
ل ميرفتار م
است مهار دوگانه درخصوص عراق از يس

ج رضاين، نتايا
ملل و تحر

جانب دولت عـراق منتهـ  
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كـه امكـان   » نفت در برابر غذا
ت يـ ن حمايداد و همچنـ 

در  يمهار دوگانه، تزلزل جـد 
مـردم   ياتكـا  در واقـع 
 986ب قطعنامـه  يق تصـو 

ن يـ ن رهگـذر، مـردم ا  
صـدام از رنجـش مـردم عـراق از غـرب و      

 كـرد  يمـ  يبـردار  بهـره 

، دسـامبر  1997متعـدد دولـت عـراق در اكتبـر     
 يهـا  يان همكـار يكه پارلمان عراق پا

. بسـت شـد   در مذاكرات خود با عراق دچار بن
 يحمله نظام بر مبني امريكا

، از 1998گـر در دسـامبر   
خـود، اجتنـاب    يانهدام جمعـ 

ـ امن ي، سرپرست آنسـكام، بـه شـورا    ت، ي
» روبـاه صـحرا  «كـه بـه   
. قـرار دادنـد   ييموسوم گشت، مناطق مختلف عراق را مورد حمـالت بمبـاران هـوا   
ـ از اهـداف ا  ات يـ ن عملي

 يهـا  كامـل برنامـه   ي
كـه صـدام در رأس قـدرت اسـت،     

ـ امن يشورا يها و قطعنامه ت ي
نفـت  «اسـت  يو چندجانبه از جملـه س 
است مهاردوگانه يجه مناسب از اعمال س

ــ ن دوره يمــه دوم دوم
نسـبت بـه    يشـتر يم از طرفـداران ب 

نفت در برابر غذا«در قالب برنامه  يميتحر يها سياست. كند يگذار
داد و همچنـ  ياز غذا و دارو را بـه عـراق مـ    يوارد كردن حجم محدود

مهار دوگانه، تزلزل جـد  ياست كليس چهارچوبدر  ين عراقااز معارض
در واقـع . جاد نكـرد يعراق ا ياسيگاه صدام در نظام سيت و جا
ق تصـو يـ شده كه امكان آن از طر يبند رهيج يير غذايراق به ذخا
ن رهگـذر، مـردم ا  يـ م عراق بود تـا از ا يرژ يبرا يد، در حكم ابزاريفراهم گرد

صـدام از رنجـش مـردم عـراق از غـرب و      . كشور را تحت كنترل خود داشته باشـد 
بهـره  ن كشـور، بـه نفـع خـود    ياعراب با مشكالت مردم ا

  .)107: 1384 ،احمدي
متعـدد دولـت عـراق در اكتبـر      يها يكارشكن دنبال به »آنسكام
كه پارلمان عراق پا( 1998و سرانجام سپتامبر  1998ت او

در مذاكرات خود با عراق دچار بن) دولت عراق با آنسكام را اعالم كرد
امريكادات يو با توجه به تهد 1998ه دولت عراق در اكتبر 
گـر در دسـامبر   يآنسكام تن در داد، اما بـار د  يها ن كشور به خواست

انهدام جمعـ  يحاتيتسل يها م اسناد و مدارك مربوط به برنامه
، سرپرست آنسـكام، بـه شـورا   باتلرريچارد م گزارش يتسل دنبال به

كـه بـه    ياتيـ در عمل يچهار روز متوال يو انگلستان ط امريكا
موسوم گشت، مناطق مختلف عراق را مورد حمـالت بمبـاران هـوا   

از اهـداف ا  يكـ يم صـدام را  يـ ر رژيي، تغامريكاجمهور  سينتون، رئ
يده بود كـه نـابود  يجه رسين نتيدر واقع به ا امريكا. مود
كـه صـدام در رأس قـدرت اسـت،      يعراق تـا زمـان   يحات انهدام جمعيتوسعه تسل
  .باشد يرممكن م
و قطعنامه امريكا يها رش درخواستيعراق در پذ ينافرمان

و چندجانبه از جملـه س  نبهجا يك يعمال فشارهاسازمان ملل پس از ا
جه مناسب از اعمال سياوردن نتين دست بهن يو همچن» در برابر غذا

ــا در ن   ــود ت ــرواز ممنــوع، باعــث شــده ب ــاطق پ ــيجــاد من مــه دوم دوم
م از طرفـداران ب يـ ر رژييـ اسـت تغ ينتـون، س يكل يجمهور

  

  

گذار هيپا
وارد كردن حجم محدود

از معارض امريكا
ت و جايموقع
راق به ذخاع

فراهم گرد
كشور را تحت كنترل خود داشته باشـد 

اعراب با مشكالت مردم ا يهمدل
احمدي(

آنسكام«
او، 1997

دولت عراق با آنسكام را اعالم كرد
ه دولت عراق در اكتبر گرچ
ن كشور به خواستيبه ا
م اسناد و مدارك مربوط به برنامهيتسل
به. ديورز

امريكادولت 
موسوم گشت، مناطق مختلف عراق را مورد حمـالت بمبـاران هـوا   

نتون، رئيكل
مودعنوان ن

توسعه تسل
رممكن ميغ

نافرمان
سازمان ملل پس از ا

در برابر غذا
ــا در ن  يو ا ــود ت ــرواز ممنــوع، باعــث شــده ب ــاطق پ جــاد من
جمهور استير



سـپتامبر   29در  1عـراق 
اكتبـر   31قـانون در   
صـدام و   يسـرنگون  
 يها قبـل، آمـادگ   از مدت

م پارلمـان  ياعالم تصـم 
. نـه آن فـراهم شـد   يبا آنسكام، زم

  :، چهار بخش عمده دارد

 يون دالر بــرايــليم دو
 يروهـا يبـه ن  يون دالر كمـك نظـام  

ن كمـك را  يكنندگان ا

ـ    يبـرا  يالمللـ  نيك دادگـاه ب
ك ين اقدام، يا. يم جنگ
 و از حكومت وحشت او خواهد بود؛

 هـاي  توجه به عراق پس از صـدام و درخواسـت پاسـخ جـامع بـه چـالش      
 شده عراق در چندين دهه حكومت صـدام 

عـراق   يب قـانون آزاد 
كه دولت عراق نسبت بـه قطـع   

ن استفاده يبنابرا. ديسازمان ملل، مصمم گرد
گـر مقـدور   يعـراق د 
ـ ا. برطرف شود ن فرصـت بـا   ي
 1284قطعنامـه   براسـاس 

ط يشـرا  ين قطعنامـه، تمـام  
                                        

1. Iraq Liberation Act 

2. UN Monitoring, Verification and Inspection Commission 

عـراق  يب قانون آزادسازيتصو .تار برخوردار شودر رفيياست تغ
عنـوان  بهآن  يو امضا امريكاندگان يدر سنا و مجلس نما
 سـمت  بـه  امريكار جهت آشكار دولت ييهمان سال، نشان از تغ

از مدت امريكادولت  . )Katzman, 2002: 5( دهد يم عراق مير رژ
اعالم تصـم  دنبال بهخود را داشت و  يها سياستدر  يريين تغيجاد چن
با آنسكام، زم يقطع همكار بر مبني 1998مه سپتامبر يعراق در ن

، چهار بخش عمده دارد»عراق يقانون آزادساز«معروف به  2525قانون شماره 
  ن؛يم صدام حسيرژ يست جهت بركنارايك سياتخاذ . 
دواختصــاص  يجمهــور بــرا سيار بــه رئــيــاخت ياعطــا. 
ـ ليم 97و  يغـات يو تبل يپراكنـ  سخن ي ون دالر كمـك نظـام  ي
كنندگان ا افتيشود تا در يار داده ميجمهور اخت سيبه رئ. يمخالف عراق
 ن كند؛يي

ـ  يـ جاد يا يكنگره برا يها د در درخواستيتجد  ك دادگـاه ب
م جنگيبه خاطر ارتكاب جرا يگر مقامات عراقيمحاكمه صدام و د

از حكومت وحشت او خواهد بود؛ ييزدا تيمشروع يبرا يگام انسان
توجه به عراق پس از صـدام و درخواسـت پاسـخ جـامع بـه چـالش      . 

شده عراق در چندين دهه حكومت صـدام  موجود بر سر راه بازسازي كشور ويران
Iraq Liberation Act of (. 

ب قـانون آزاد ين پس از تصويو همچن» روباه صحرا«ات يبا انجام عمل
كه دولت عراق نسبت بـه قطـع    تر شد چرا دهيچي، بحران عراق پامريكاتوسط كنگره 
سازمان ملل، مصمم گرد يحاتيبازرسان تسل خود با يها ي
ـ از فعال ينظارت و بازرس يآنسكام برا يها ت عـراق د  يهـا  تي
برطرف شود يالزم بود تا خأل به وجود آمده به نوعرو  ازاين
براسـاس  2»يو بازرسـ  ييآزمـا  قـت يون نظـارت، حق يسيكم«

ـ ا. ديـ ت، فراهم گرديامن يشورا 1999مصوب دسامبر  ن قطعنامـه، تمـام  ي
                                                                 

Iraq Liberation Act (ILA) 

UN Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC)
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است تغيس
در سنا و مجلس نما 1998

همان سال، نشان از تغ
ر رژييتغ
جاد چنيا

عراق در ن
قانون شماره 

1 .
2 .
يها برنامه

مخالف عراق
ييخود تع
3. 

محاكمه صدام و د
گام انسان
4 .

موجود بر سر راه بازسازي كشور ويران
)Iraq Liberation Act of 1998

با انجام عمل
توسط كنگره 

يهمكار
تياز ظرف
ازاين. نبود
ل يتشك

مصوب دسامبر 

(UNMOVIC) 
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مجـدد   تأكيـد ذكر شده بود، مورد 
ض و نقش آژانس يتفو

دولـت عـراق   . ت كرد
به اين . رفت و قاطعانه با بازگشت بازرسان مخالفت نمود

ت شـكل گرفـت كـه تـا     
 يهـا  يبازرسـ  در ارتبـاط بـا  
كشـورها كـه بـا آن     

 افـت يان يـ جر از سـوي ديگـر  

اسـت  يس يهـا  لفهؤ، م
افـت تـا مهـار    يتـداوم  
ن دوره يـ كه در ا يمشكل

بـا   2000ها از اواسط سـال  
عدم  برپايه 1998ر م عراق كه از دسامب

ها گذارده شـده بـود، از اواسـط    

در اين فاصله، رژيم عراق بر آن بود كـه بـا اسـتفاده از اختالفـات در شـوراي      
امنيـت، خسـتگي كشــورها از رژيـم تحــريم و خسـارات ناشــي از آن بـراي منــافع      
هـا بـر غيرنظاميـان عراقـي     

عـالوه بـر توقـف    . هـا در عمـل حركـت كنـد    
هنگفت عراق به ديگـر كشـورها   

هـايي كـه بـدون     يبـده 
از . شـد  احتساب دعاوي مربوط به خسارات، بيش از صـد ميليـارد دالر بـرآورد مـي    
. نهـاد  شده عليه عراق نيز رو به فزوني مي

كـه   اي گونـه  بـه بـود   
رها به تفسيري كه وجـود تحـريم پـرواز بـه عـراق را نفـي       

اي  سـابقه  همچنين حجم تجارت غيرقانوني با عراق بـه نحـو بـي   

ذكر شده بود، مورد  687مربوط به خلع سالح عراق را كه در قطعنامه 
تفو» كيآنموو«ف آنسكام را به يارات و وظايه اختيقرار داد و كل
ت كرديتثب 687ز به نحو مقرر در قطعنامه يرا ن ياتم يانرژ ي

رفت و قاطعانه با بازگشت بازرسان مخالفت نموديرا نپذ 1284مفاد قطعنامه 
ـ امن يدر رابطه با بحران عـراق در شـورا   يبست ، بن ت شـكل گرفـت كـه تـا     ي

در ارتبـاط بـا   يچ اقـدام ين دوره، هـ يا يط. افتيادامه  2002
 ين عراق و برخينامحدود ب يممكن نشد و كشمكش ي
از سـوي ديگـر  س يو انگلـ  امريكـا و سـو   يـك  كردند، از يم ي
  .)118-130: 1384 ،احمدي

، مامريكا يجمهور استيدن بوش پسر به ريبا به قدرت رس
تـداوم   اي گونه به، »روباه صحرا«ات يز عملنتون پس ايدولت كل
مشكل . )Katzman, 2002: 7( رديصورت پذ يشتريعراق، با شدت ب

ها از اواسط سـال   ميم تحريرژ. ها بود ميشدن تحر يشيوجود داشت، فرسا
م عراق كه از دسامبياست رژيس. ديمواجه گرد يا سابقه ي
ها گذارده شـده بـود، از اواسـط     ميتحر يفروپاش يبا بازرسان و تالش برا ي
  .اوج گرفت 2000

در اين فاصله، رژيم عراق بر آن بود كـه بـا اسـتفاده از اختالفـات در شـوراي      
امنيـت، خسـتگي كشــورها از رژيـم تحــريم و خسـارات ناشــي از آن بـراي منــافع      

هـا بـر غيرنظاميـان عراقـي      گيري از اثرات سوء تحريم بهره تنهايدر  شان و اقتصادي
هـا در عمـل حركـت كنـد     در جهت فرسودن و فروپاشي تحريم

هنگفت عراق به ديگـر كشـورها    هاي نسبتاً مناسبات تجاري كشورها با عراق، بدهي
بـده  ؛معوق مانده بـود  1990ها در سال  نيز با اعمال رژيم تحريم

احتساب دعاوي مربوط به خسارات، بيش از صـد ميليـارد دالر بـرآورد مـي    
شده عليه عراق نيز رو به فزوني مي هاي اعمال سوي ديگر، موارد نقض تحريم

 2000از جمله آنها، نقض تحريم پرواز به عراق از اواسط سال 
رها به تفسيري كه وجـود تحـريم پـرواز بـه عـراق را نفـي       اي از كشو شمار فزاينده

همچنين حجم تجارت غيرقانوني با عراق بـه نحـو بـي   . كردند، پيوستند

  

  

مربوط به خلع سالح عراق را كه در قطعنامه 
قرار داد و كل

يالملل نيب
مفاد قطعنامه 

، بنترتيب
سپتامبر 
يحاتيتسل
يهمراه
احمدي(

با به قدرت رس
دولت كل يكل

عراق، با شدت ب
وجود داشت، فرسا

يبحران ب
يهمكار
2000سال 

در اين فاصله، رژيم عراق بر آن بود كـه بـا اسـتفاده از اختالفـات در شـوراي      
امنيـت، خسـتگي كشــورها از رژيـم تحــريم و خسـارات ناشــي از آن بـراي منــافع      

اقتصادي
در جهت فرسودن و فروپاشي تحريم

مناسبات تجاري كشورها با عراق، بدهي
نيز با اعمال رژيم تحريم

احتساب دعاوي مربوط به خسارات، بيش از صـد ميليـارد دالر بـرآورد مـي    
سوي ديگر، موارد نقض تحريم

از جمله آنها، نقض تحريم پرواز به عراق از اواسط سال 
شمار فزاينده

كردند، پيوستند مي



توانسـت شكسـت در   
اي امنيـت  داشته باشد و از سوي ديگر، اعتبـار شـور  

 1و انگليس براي غلبه بر چنين وضعيتي، طـرح تحـريم هوشـمند   
قـرار گيـرد و از    تأثير

ايـن دو كشـور اميـدوار    
فشارها بر مردم عراق، انتقادها از رژيم تحـريم خاتمـه يابـد،    
ي همسايه و ديگر مناطق امكان بيشتري براي تجارت با عراق بيابنـد و ايـن   
امكان فراهم شود تا از طريق ادامه تحريم و كنترل مـالي بـر رژيـم عـراق، مهـار آن      
 3اي امنيـت مصـوب   
امـا آنچـه باعـث ايجـاد     

در قبـال عـراق    امريكـا 

خصـوص   نظيـري بـراي ايـاالت متحـده و بـه     
 2»خارجي دگرِ«اران به قدرت رسيده در دولت بوش بود تا با برساختن يك 

هـا و بنيادگرايـان بـه    
گرايي تهاجمي  گرايي تهاجمي محدود به مداخله
  .را فراهم كنند

ل يـ در افغانسـتان كـه در اوا  
فاز  عنوان به يم از زور نظام

Katzman, 2002: (.  در
تحـت   امريكـا نامحـدود  
بـا توجـه بـه آنكـه     . 

عـراق بـا    يمسئله خلع سالح عراق دچار بحران شده بـود و پـس از قطـع همكـار    
 ياز سـو . دا نكرده بودنـد 

                                        

1. Smart Sanction 

2. External Other 

توانسـت شكسـت در    تداوم ايـن رونـد مـي   . )130-131: 1384 ،احمدي( رشد كرد
داشته باشد و از سوي ديگر، اعتبـار شـور   دنبال بهها را  نتايج اعمال تحريم
  .نيز مخدوش گردد

و انگليس براي غلبه بر چنين وضعيتي، طـرح تحـريم هوشـمند    امريكاابتكار 
تأثيرهاي آن تحت  بود به نحوي كه فقط دولت عراق و برخي طرح

ايـن دو كشـور اميـدوار    . طرف ديگر، مردم عراق نيز كمترين صدمه را متحمل شوند
فشارها بر مردم عراق، انتقادها از رژيم تحـريم خاتمـه يابـد،    بودند كه از طريق رفع 

ي همسايه و ديگر مناطق امكان بيشتري براي تجارت با عراق بيابنـد و ايـن   ها
امكان فراهم شود تا از طريق ادامه تحريم و كنترل مـالي بـر رژيـم عـراق، مهـار آن      

اي امنيـت مصـوب   شـور  1352ها در قالـب قطعنامـه    نتيجه اين تالش. ميسر شود
امـا آنچـه باعـث ايجـاد     . )132-133: 1384 ،احمـدي ( پديـدار گشـت   2001

امريكـا الملل و از جمله سياست  تحوالت جدي در حوزه روابط بين
  .بود 2001سپتامبر  11گرديد، حوادث 
نظيـري بـراي ايـاالت متحـده و بـه      سـپتامبر، فرصـت بـي    11حوادث 
اران به قدرت رسيده در دولت بوش بود تا با برساختن يك ك نومحافظه

هـا و بنيادگرايـان بـه     قابل فهم نظير تروريسم، بنيادگرايي و خطر دسـتيابي تروريسـت  
گرايي تهاجمي محدود به مداخله هاي كشتارجمعي، از فاز مداخله
را فراهم كنند امريكاهژموني  هاي بسط نامحدود تغيير جهت داده و زمينه
در افغانسـتان كـه در اوا  » القاعده«به طالبان و  امريكابالفاصله پس از حمله 

م از زور نظامياستفاده مستق يها برا يزن د، گمانهيآغاز گرد 2001
8( ديـ م عـراق آغـاز گرد  ير رژييتغ يسم برايدوم مبارزه با ترور
نامحـدود   يتهاجم يها سياستاعمال  يبرا ينه مناسبي، عراق گز

. بـود  يكشتارجمع يها سم و اشاعه سالحيعنوان مبارزه با ترور
مسئله خلع سالح عراق دچار بحران شده بـود و پـس از قطـع همكـار    

دا نكرده بودنـد يعراق را پ آنسكام، بازرسان سازمان ملل اجازه حضور در
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رشد كرد
نتايج اعمال تحريم
نيز مخدوش گردد

ابتكار 
بود به نحوي كه فقط دولت عراق و برخي طرح

طرف ديگر، مردم عراق نيز كمترين صدمه را متحمل شوند
بودند كه از طريق رفع 

ها دولت
امكان فراهم شود تا از طريق ادامه تحريم و كنترل مـالي بـر رژيـم عـراق، مهـار آن      

ميسر شود
2001ژوئن 

تحوالت جدي در حوزه روابط بين
گرديد، حوادث 
حوادث 
نومحافظه

قابل فهم نظير تروريسم، بنيادگرايي و خطر دسـتيابي تروريسـت  
هاي كشتارجمعي، از فاز مداخله سالح

نامحدود تغيير جهت داده و زمينه
بالفاصله پس از حمله 

2001اكتبر 
دوم مبارزه با ترور

، عراق گزواقع
عنوان مبارزه با ترور

مسئله خلع سالح عراق دچار بحران شده بـود و پـس از قطـع همكـار    
آنسكام، بازرسان سازمان ملل اجازه حضور در
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ـ  ينـه را بـرا   ثمـر   يب
م يـ ر رژيينه تغيها فراهم نمود و باعث شد طرفداران گز
ـ ن امريكـا در  ـ ز از اي ن ي

رسـد   يعـراق، بـه نظـر مـ    
ن يـ در كنگـره ا  2002

حملـه   ياالت متحـده بـرا  
خ، ين تـار يدر ا. شود 

محـور  « يرا كشـورها 
، در امريكـا ر امـور خارجـه وقـت    

ـ اه يعل امريكاگونه كامل نمود كه  ران ي
 صـدام اسـت   يسـرنگون 
متعدد به  يها آشكارا از اجماع جناح

ب قطعنامـه  يوضوع لزوم تصـو 
ن كشـور  يـ ه عراق در صورت عدم موافقت ا

. به عراق را مطـرح و دنبـال نمودنـد   
 ياسـتراتژ «بـا عنـوان   

 يبا اسناد مشـابه  ياساس
افتـه، فاصـله گـرفتن از    

حملـه بـا هـدف     يعن
رح شـده  ط 4ينظام ي

The National Security Strategy of The United States of America(.  

                                        

1. Axis of Evil 

2. The National Security Strategy of United States

3. Preemptive Strike

4. Military Supremacy

نـه را بـرا  يت، زميامن يشورا يها قطعنامه يعراق در اجرا يگر، نافرمان
ها فراهم نمود و باعث شد طرفداران گز مياست تحريدانستن ادامه س
در  يو افكار عموم يداخل يفضا. دا كننديپ يش جديبغداد، افزا
  .كردند يت مياست حما
ـ يـ رژ يبه سرنگون يتحوالت منته يبا بررس عـراق، بـه نظـر مـ     يم بعث
ـ ژانو 29، در امريكا يجمهور سيجورج بوش، رئ ي 2002ه ي
ـ ا يها كردن برنامه ياتيمبدأ عمل عنوان بهتواند  يكشور، م االت متحـده بـرا  ي

 يصدام تلق يسرنگون يعكوس برابه عراق و شمارش م
را كشـورها  يران و كره شماليخود، سه كشور عراق، ا يبوش در سخنران

ـ ، وزكـالين پـاول  بعد،  يچند. خواند 1»ي ر امـور خارجـه وقـت    ي
گونه كامل نمود كه  نيه خود، اظهارات بوش را ايفور 24مصاحبه 
سـرنگون  دنبال به يندارد، ول ياقدام نظام يبرا يا برنامه يو كره شمال

Washington Post, February 24( . آشكارا از اجماع جناح رْين تعبيا
 .دهد يخبر م امريكاحاكمه  هيئتصدام در  ي
وضوع لزوم تصـو ، مييامريكا، مقامات 2002سپتامبر  16خ يدر تار
ه عراق در صورت عدم موافقت ايت جهت استفاده از زور عليامن 
به عراق را مطـرح و دنبـال نمودنـد    يحاتيبازرسان تسل قيدوشرطبدون  يبا دسترس

بـا عنـوان    يسپتامبر همان سال، دولت بوش اقدام به انتشار سـند 
اساس يها تفاوت ين سند كه دارايدر ا. نمود 2»امريكا يت مل

افتـه، فاصـله گـرفتن از    يانتشـار   امريكـا جمهـور سـابق    يسـا ؤاست كـه توسـط ر  
عنيد ياست جديشده و س زهيتئور يمهار و بازدارندگ يها
ين حفظ برتريها و همچن ستيان و ترورعليه دشمن 3يدست

The National Security Strategy of The United States of America, September 2002

                                                                 

The National Security Strategy of United States 

Preemptive Strike 

Military Supremacy 

  

  

گر، نافرمانيد
دانستن ادامه س
بغداد، افزا

است حمايس
با بررس
يسخنران
كشور، م
به عراق و شمارش م ينظام

بوش در سخنران
يمنياهر

مصاحبه 
و كره شمال

)24, 2002

يسرنگون
در تار

 يشورا
با دسترس
سپتامبر همان سال، دولت بوش اقدام به انتشار سـند  20در 
ت مليامن

است كـه توسـط ر  
ها سياست

دست شيپ
2002( بود



 2002نـوامبر   8در  1441
ن يتـر  مهمسندگان ينو

 خ خـود گرفتـه اسـت   

و  يحاتيتسـل  يهـا  ي
هدف محور نخست آن بود تـا بـا   

 يبـرا  يناسـب نـه م يارات بازرسـان، زم 
و تقلب كه همواره توسط 

محـور دوم   چهـارچوب 
ـ تبع يبـه عـراق بـرا    ت از ي

آن،  13ن طبـق بنـد   ي
در صورت تداوم  2»د

Security Council Resolution (.  
ــفحه ــت ص ــاي  اي از فعالي ه

 1998از زمان خارج شدن بازرسان از سال 
هـا   مطـابق قطعنامـه مـذكور، گـزارش عراقـي     
، رئـيس  هانس بلـيكس 

للي انـرژي اتمـي، گـزارش عـراق     
 امريكـا پاول، وزير امور خارجـه وقـت   

نيز چنـد سـاعت پـس از گـزارش بازرسـان بـه شـوراي امنيـت، ضـمن سـخناني، از           
نسبت به اظهارنامه تسـليحاتي عـراق سـخن گفـت و آن را نقـض      

New York Times(.  
براي مقابله بـا رژيـم صـدام را نشـان     
شود تصـميم بـه برخـورد بـا رژيـم      

تـر شـدن    ها پيش گرفته شده و اقدامات اخير عراق، تنها بـه نزديـك  
                                        

1. Final Opportunity

2. Serious Consequences

1441ب قطعنامـه  يآغاز كرده بود، با تصو امريكاكه  يروند
نو ين قطعنامه از نظر برخيب ايتصو. ديرس يار مهميبه مقطع بس
خ خـود گرفتـه اسـت   يت در طول تـار يامن ياست كه شورا يمين تصميتر و حساس
  .)257: 1384 ،احمدي

ـ تقو يدو محـور كلـ   ين قطعنامـه دارا  يت نظـام بازرسـ  ي
هدف محور نخست آن بود تـا بـا   . ه عراق در صورت تخلف بودياقدام عل ي

ارات بازرسـان، زم ير اختيش چمشگيد و افزاين مقررات جد
و تقلب كه همواره توسط  يكار است فرار، پنهانيها و غلبه بر س يبازرس يانجام جد
چهـارچوب در . شد، فراهم گردد ياعمال م 1990در دهه  يمقامات عراق

بـه عـراق بـرا    1»ييفرصت نهـا «ك ي يو طبق بند دوم قطعنامه، از اعطا
ـ . ان آمده استيبه متعهدات مربوط به خلع سالح سخن  يهمچن

ديعواقب شد«مواجهه با  بر مبنيمكرر شورا به عراق  يهشدارها
Security Council Resolution 1441, November 8, 2002( شد يادآورينقض تعهداتش 

ــه   ــاس قطعنام ــراق براس ــي  1441ع ــفحه 12000گزارش ص
از زمان خارج شدن بازرسان از سال (هاي كشتارجمعي خود  تي و سالح

مطـابق قطعنامـه مـذكور، گـزارش عراقـي     . كـرد ارائه  را به شوراي امنيت) 2002
هانس بلـيكس روز بعد  12در گزارش . بايست كامل، جامع و صحيح باشد

للي انـرژي اتمـي، گـزارش عـراق     الم ، مدير كل آژانس بينمحمد البرادعيآنموويك و 
پاول، وزير امور خارجـه وقـت   . حاوي اطالعات تازه بسيار اندكي تلقي گرديد

نيز چنـد سـاعت پـس از گـزارش بازرسـان بـه شـوراي امنيـت، ضـمن سـخناني، از           
نسبت به اظهارنامه تسـليحاتي عـراق سـخن گفـت و آن را نقـض       امريكاسرخوردگي 

New York Times, December 20, 2002( عالم كردفاحش ديگري توسط عراق ا

براي مقابله بـا رژيـم صـدام را نشـان      امريكااظهارات پاول، عزم جدي دولت 
شود تصـميم بـه برخـورد بـا رژيـم       هاي پاول فهميده مي همچنين از گفته. 

ها پيش گرفته شده و اقدامات اخير عراق، تنها بـه نزديـك   عراق از مدت
                                                                 

Final Opportunity 

Serious Consequences 
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روند
به مقطع بس
و حساس

احمدي(
ن قطعنامـه دارا يا
يچگونگ
ن مقررات جديتدو

انجام جد
مقامات عراق

و طبق بند دوم قطعنامه، از اعطا
تعهدات مربوط به خلع سالح سخن 

هشدارها
نقض تعهداتش 

ــه   ــاس قطعنام ــراق براس ع
تي و سالحتسليحا
2002تا 
بايست كامل، جامع و صحيح باشد مي

آنموويك و 
حاوي اطالعات تازه بسيار اندكي تلقي گرديد

نيز چنـد سـاعت پـس از گـزارش بازرسـان بـه شـوراي امنيـت، ضـمن سـخناني، از           
سرخوردگي 

فاحش ديگري توسط عراق ا
اظهارات پاول، عزم جدي دولت 

. دهد مي
عراق از مدت
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در  2003نطـق سـاالنه بـوش نيـز در ژانويـه      
قصـد دارد عـراق را بـا اسـتفاده از     
تهديدها را نـه تنهـا واقعـي    
ر كنگره، پاول با حضور در 
شوراي امنيت كوشيد تا شواهد و مداركي براي اثبـات عـدم   

را نيـز نشـان دهـد    » 
شده نيز براي اقنـاع اعضـاي شـوراي    
در اين جلسه پـاول خواسـتار اسـتفاده از زور جهـت اجـراي      

ساعت فرصت داد تا خـاك  
به عـراق حملـه    امريكا
ـ  امريكـا  ك سـاعت و  ي

حات يكه خلع سالح عراق از تسل
 يپس از اتمام جنگ از جانـب برخـ  

 دسـت  بـه  يكشـتارجمع 
شـتر از منظـر   يتـوان ب 
، حفـظ  امريكـا  ي، تسلط بر منطقه و بسـط هژمـون  

متناسـب   ةلفؤبه سه م
ـ متقابل و معتبـر بـودن اعمـال اجبـار      ـ ا زور باي د ي

ـ از ا هريـك با توجـه بـه    ن سـه  ي

ـ ارز يان شد كه برا تناسـب   يابي
ـ  تـوان توسـل    يمـ » مي

ـ تغ«هـدف قـرار دادن    ر يي

نطـق سـاالنه بـوش نيـز در ژانويـه      . ان اين برخورد كمك كرده اسـت 
قصـد دارد عـراق را بـا اسـتفاده از      امريكا، ترديدي باقي نگذاشت كه امريكا

تهديدها را نـه تنهـا واقعـي     ،بوش در سخنراني خود. زور نظامي خلع سالح نمايد
ر كنگره، پاول با حضور در متعاقب سخنراني بوش د. الوقوع توصيف كرد كه قريب
شوراي امنيت كوشيد تا شواهد و مداركي براي اثبـات عـدم    2003فوريه  5

» القاعده«كند و ارتباط عراق و ارائه  همكاري عراق با بازرسان
شده نيز براي اقنـاع اعضـاي شـوراي     اي و نوارهاي ضبط هاي ماهواره او از عكس

در اين جلسه پـاول خواسـتار اسـتفاده از زور جهـت اجـراي      ). دامنيت استفاده كر
  .ها عليه عراق شد

ساعت فرصت داد تا خـاك   48، بوش به صدام و پسرانش 2003مارس  17در 
امريكان صورت، ير ايعراق را ترك كنند و خاطرنشان ساخت در غ

امريكـا  يمرش درخواست بوش، حمالت نظايبا رد پذ. خواهد كرد
كه خلع سالح عراق از تسل يشده آغاز شد؛ جنگ نييان مهلت تعيم پس از پا
پس از اتمام جنگ از جانـب برخـ   يكه چند اي گونه به، بهانه آن بود يكشتارجمع
كشـتارجمع  يها افتن سالحيدر  يتيعنوان شد كه موفق ييامريكامقامات 

تـوان ب  يبه عراق را مـ  امريكاحمله  يل اصليدالدر واقع . امده است
، تسلط بر منطقه و بسـط هژمـون  امريكا يداخل يمساعد بودن فضا

  .ل نموديران تحليو مهار ا يل، مسئله انرژيمنافع اسرائ

  در قبال عراق امريكا ياستراتژ 

به سه م 2003تا  1990در قبال عراق از  امريكا ياستراتژ يبررس
متقابل و معتبـر بـودن اعمـال اجبـار      يگذارتأثيربودن اهداف و ابزار، 
با توجـه بـه    امريكااقدام  يها سياستم كه يم و نشان ده

  .مند بوده است عنصر تا چه حد از توازن بهره
ان شد كه براق حاضر، عنويتحق ينظر چهارچوبدر بخش 

ـ تغ«مفهـوم   يعنـ يك نشانه مهم يان اهداف و ابزار به  يـ ر رژيي
هـدف قـرار دادن    ي، چنانچه دولت اجباركننده به جاعبارت ديگر به. 

  

  

ان اين برخورد كمك كرده اسـت زم
امريكاكنگره 

زور نظامي خلع سالح نمايد
كه قريب
5جلسه 

همكاري عراق با بازرسان
او از عكس(

امنيت استفاده كر
ها عليه عراق شد قطعنامه
در 

عراق را ترك كنند و خاطرنشان ساخت در غ
خواهد كرد

م پس از پاين
كشتارجمع
مقامات 

امده استين
مساعد بودن فضا

منافع اسرائ

 يبررس

بررس يبرا
بودن اهداف و ابزار، 

م و نشان دهيبپرداز
عنصر تا چه حد از توازن بهره

در بخش 
ان اهداف و ابزار به يم

. جست



ـ  ان اهـداف و ابـزار   ي
اجبـار،   يپلماسـ يد چهارچوب

ـ     ن يتوان انتظار داشت كه بـدون در نظـر گـرفتن چن

بـر تغييـر    در جريان بحـران كويـت مبتنـي   
 امريكـا حاكمه  هيئت

عـالوه بـر   . ولي در هر حال براي تغيير رژيم عراق، اجماعي حاصل نشده بـود 
 پـل ولفـوويتز  بوش پدر كه به تغيير رژيـم عـراق تمايـل داشـت، از افـرادي ماننـد       
 بـا عـراق بودنـد    1991

اسـت مهـار   يش گرفتن س
. شـود  يابيتواند ارز ي
 1998 سـال . بـود  يجد

 امريكـا حاكمـه   هيئـت 
دن يدر رسـ  ين سال، ناكـام 

 يهـا  است مهار دوجانبه آشكار شـده بـود و نشـانه   
عضـور   18ن سـال،  
زلمـاي  ، 3جـان بولتـون  
ويليـام  ارت ظـ تحـت ن 

نتون نوشتند و از او يخطاب به كل

                                        

1. Elliot Abrams 

2. Richard Armitage

3. John Bolton 

4. Zalmay Khalilzad

5. Richard Perl 

6. Donald Rumsfeld 

7. Paul Wolfowitz 

8. PNAC 

يـ آورد، تناسب م يم روير رژيياست تغيدولت هدف، به س
چهارچوبدولت مجبوركننده در  ياز اركان استراتژ يكي

ـ     ين نميلحاظ نشده است و بنابرا توان انتظار داشت كه بـدون در نظـر گـرفتن چن
  .ن گردديت قرياجبار با موفق يپلماسيد يريكارگ ، به

در جريان بحـران كويـت مبتنـي    امريكاسياست رسمي اياالت متحده 
هيئتهرچند تغيير رژيم صدام داراي طرفداران جدي در  ،يم نبود

ولي در هر حال براي تغيير رژيم عراق، اجماعي حاصل نشده بـود 
بوش پدر كه به تغيير رژيـم عـراق تمايـل داشـت، از افـرادي ماننـد       

1991پايـان جنـگ    توان نام برد كه معتقد به نارس و خام بودن
Ciricione(.  

ش گرفتن سينتون و در پيكار آمدن دولت دمكرات بيل كل يبا رو
ير رفتار عراق مييدر جهت تغ ييامريكادوجانبه، تالش مقامات 

جد يطرفداران يم همچنان داراير رژيياست تغين وجود، س
هيئـت  يل جـد يـ در جهـت تما  يتوان نقطه عطف يك منظر م

ن سال، ناكـام يدر واقع در ا. نمود يابيم ارزير رژيياست تغيس 
است مهار دوجانبه آشكار شـده بـود و نشـانه   يبه اهداف مورد نظر از اعمال س

ـ در ا. خـورد  يمـ ر رفتار دولت عراق بـه چشـم ن  يياز تغ ن سـال،  ي
جـان بولتـون  ، 2ريچارد آرميتاژ، 1اليوت آبرامزكار از جمله  برجسته محافظه

تحـت ن  7تزيو پـل ولفـوو   ،6دونالد رامسفلد ،5ريچارد پرل، 4زاد
خطاب به كل يا نامه 8پناكدر سازمان  رابرت كيگانو  كريستول

                                                                 

Richard Armitage 

Zalmay Khalilzad 
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دولت هدف، به س» رفتار
ي منزله به

لحاظ نشده است و بنابرا
، بهيتناسب

سياست رسمي اياالت متحده 
يم نبودرژ
ولي در هر حال براي تغيير رژيم عراق، اجماعي حاصل نشده بـود  ؛بود

بوش پدر كه به تغيير رژيـم عـراق تمايـل داشـت، از افـرادي ماننـد       
توان نام برد كه معتقد به نارس و خام بودن مي
)Ciricione, 2003

با رو
دوجانبه، تالش مقامات 

ن وجود، سيبا ا
ك منظر ميرا از 
 سمت به

به اهداف مورد نظر از اعمال س
از تغ يجد

برجسته محافظه
زاد خليل

كريستول
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م صدام از قدرت در عراق را در دسـتور كـار خـود    

ات يـ عراق با آنسكام و آغـاز عمل 
كـار   يرو. نتـون برشـمرده شـد   
 ين فرصت برايسپتامبر، بهتر
ـ يـ رژ ي عـراق   يم بعث
سـپتامبر از بـوش    11
 يم عراق را بخشـ ير رژ

Ciricione, 2003(. ـ ا ن ي
ان يـ شـود تناسـب م   ي

 صـورت  بـه م عـراق  
  .قرار گرفته است
متقابـل   يگـذار تأثيراالت متحده در قبـال عـراق،   
ـ بحـران كو  يدر مـاجرا  ت ي
ن وجـود نداشـته   يطـرف 

 امريكـا دات يت خارج نشد و تهد
و  امريكـا متقابـل   يگـذار 
خصوص تعداد  به 1991
ـ ا جانبـه  االت متحـده  ي

ـ يمتقابـل بـوده اسـت      يعن
دن يجه رسيبه نت يگر برا

و  امريكـا ان يمتقابل م
م عراق در ير رژييتغ 

 ياست خـارج ين تحول در س
 يهـا  منـدرج در قطعنامـه  

  .بوده است

م صدام از قدرت در عراق را در دسـتور كـار خـود    يرژ يخواستند تا هدف سرنگون
  .)Ciricione, 2003( قرار دهد
عراق با آنسكام و آغـاز عمل  يها يبود كه پس از قطع همكار ترتيب بدين
نتـون برشـمرده شـد   ياز اهداف كل يكيم صدام ير رژيي، تغ»روباه صحرا

سپتامبر، بهتر 11حوادث ويژه  بهه بوش و خوا يآمدن دولت جمهور
ـ بـود كـه در تمـام ا    يكاران نومحافظه يبـه سـرنگون   هـا  سـال ن ي
11گر، بالفاصله پس از يمقامات د يتز و برخيولفوو. نديش

ر رژييكاران، تغ نومحافظه در واقع. خواستند تا به عراق حمله كند
2003( دانستند يانه ميخاورم يبازساز يبرا امريكاكالن  ياز استراتژ

ين مشـخص مـ  يبنـابرا . محقق شد 2003تاً در مارس يهدف نها
م عـراق  يـ ر رژييـ ده و تغيلحاظ نگرد امريكا ياهداف و ابزار در استراتژ

قرار گرفته است ييامريكاتور كار مقامات در دس 1998از سال 
االت متحده در قبـال عـراق،   يا يگر در استراتژيمالحظه د

در مـاجرا  1991در  امريكابه جنگ عراق و  يتحوالت منته
طـرف  يار رفتارها يمتقابل يريپذتأثيرو  يگذارتأثيردهد  ي
ت خارج نشد و تهديار خود از كويعراق با اختسرانجام كه  چرا
گـذار تأثيرتوان از  ينم مسئلهن ين، در ايبنابرا. نگرديدواقع 
1991تحوالت پس از جنگ . ان آورديگر سخن به ميكديعراق بر 

جانبـه  يك يها ميار تحرت در كنيامن يشورا يها قابل توجه قطعنامه
متقابـل بـوده اسـت     يگذارتأثيرفاقد  امريكا يدهد استراتژ يز نشان مي
گر برايكديدولت اجباركننده و دولت هدف به موازات  ي
  .اند اجبار شكل نگرفته يپلماسي
متقابل م يگذارتأثيرفقدان ن علل يتر مهماز  يكيد بتوان گفت ي
يها سياست، شدت گرفتن 1990مه دوم دهه ياز نويژه  به

ن تحول در سيبازتاب ا. بوده است امريكاحاكمه  هيئتان مقامات 
منـدرج در قطعنامـه   يهـا  رش درخواسـت يو عدم پذ يبر عراق، نافرمان

بوده است امريكااالت متحده يا ين تقاضاهايت و همچنيامن

  

  

خواستند تا هدف سرنگون
قرار دهد
بدين

روباه صحرا«
آمدن دولت جمهور

نومحافظه
شياند يم

خواستند تا به عراق حمله كند
از استراتژ
هدف نها

اهداف و ابزار در استراتژ
از سال  يرسم

مالحظه د
تحوالت منته. است
ينشان م
چرا ،است
واقع  مؤثر

عراق بر 
قابل توجه قطعنامه

ين امريكا
يرفتارها
ياعمال د
يشا
بهعراق 
ان مقامات يم

بر عراق، نافرمان امريكا
 ياشور



سومين مؤلفه در بررسي استراتژي دولت اجباركننده، معتبـر بـودن اعمـال زور    
جمعي بـود   چندجانبه و دسته

شـوراي امنيـت نيـز از    
نكته ديگر آن است كه در اين مقطع، افكار عمـومي  
در متوسـل شـدن بـه زور بـراي آزادسـاي      

تـالش   امريكـا ي پس از جنگ دوم خلـيج فـارس نيـز    
از طريـق اقنـاع سـاير اعضـاي شـوراي امنيـت بـه        
هاي مختلف و اعمال تحريم از سوي شوراي امينـت سـازمان ملـل    

ش از هفتـاد قطعنامـه   
نقـش   امريكـا االت متحـده  

 يك سـال مانـده بـه حملـه نظـام     
 عنـوان  بـه را  يقـو  ي

توان گفت در مسئله خلـع  
 امريكـا ار، يع به شكل تمام

 يآورد اما در مورد حملـه نظـام  

ش يرود كه افزا يانه به شمار م
مـردم   يزنـدگ طـوركلي  

صدام پـس از حملـه بـه    
ـ تهاجم عراق به كو ت و ي
صـدام   يت تا سرنگون

 ين كشـور را دچـار فروپاشـ   

ت سازمان ملـل متحـد   

سومين مؤلفه در بررسي استراتژي دولت اجباركننده، معتبـر بـودن اعمـال زور    
چندجانبه و دسته صورت به امريكادر بحران كويت، اعمال زور . 

شـوراي امنيـت نيـز از    هاي  مند بود به خصوص آنكه قطعنامه لذا از اعتبار كافي بهره
نكته ديگر آن است كه در اين مقطع، افكار عمـومي  . كردند چنين اقدامي حمايت مي

در متوسـل شـدن بـه زور بـراي آزادسـاي       امريكـا نيز حامي اقـدام   امريكادر داخل 
ي پس از جنگ دوم خلـيج فـارس نيـز    ها سالدر طول . كويت بودند

از طريـق اقنـاع سـاير اعضـاي شـوراي امنيـت بـه         بسياري كرد تا منويات خـود را 
هاي مختلف و اعمال تحريم از سوي شوراي امينـت سـازمان ملـل     تصويب قطعنامه

  .كند
ـ ياز زمان جنگ دوم خل ش از هفتـاد قطعنامـه   يج فارس تا زمان سقوط صدام، ب
االت متحـده  يـ د كه در همه آنهـا، ا يب رسيدرخصوص عراق به تصو

ك سـال مانـده بـه حملـه نظـام     يـ ن وجود، در حدود يبا ا. فا نموده استي
ـ  يـ ن كشور نتوانست يه عراق، ايعل يالمللـ  نيك اجمـاع ب

توان گفت در مسئله خلـع   يدر مجموع م. بان خود در حمله به عراق فراهم كند
به شكل تمام يامنظ يسالح عراق بدون توسل جستن به استفاده از قوا

آورد اما در مورد حملـه نظـام   دست بهز يگر كشورها را نيت ديتوانسته بود تا حما
  .حاصل نشد ين اجماعيبه عراق، چن

  است و اقتصاد عراق

انه به شمار ميز خاورميخ مهم نفت ياز كشورها يكي عنوان
طـوركلي   بـه بر اقتصـاد و   يثار ملموسنفت، آ يمت جهانيا كاهش ق
صدام پـس از حملـه بـه     ين كشور در دوران حكومت بعثياقتصاد ا. گذارد ي
تهاجم عراق به كو. ديز بدهكار گردياردها دالر نيليديد و م يب جديران آس

ت تا سرنگونيت كه از زمان بحران كويامن يشورا يها آغاز صدور قطعنامه
ن كشـور را دچـار فروپاشـ   يـ ده ايـ د بيباشد، اقتصاد آس يسابقه م ياز نظر تعداد، ب
  .كامل كرد

ت سازمان ملـل متحـد   يامن يشورا يبر عراق از سو يليتحم يها ميسلسله تحر
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سومين مؤلفه در بررسي استراتژي دولت اجباركننده، معتبـر بـودن اعمـال زور    
. باشد مي

لذا از اعتبار كافي بهره
چنين اقدامي حمايت مي

در داخل 
كويت بودند

بسياري كرد تا منويات خـود را 
تصويب قطعنامه

كند تأمين
از زمان جنگ دوم خل
درخصوص عراق به تصو

يا يبارز
عل امريكا
بان خود در حمله به عراق فراهم كنديپشت

سالح عراق بدون توسل جستن به استفاده از قوا
توانسته بود تا حما

به عراق، چن

است و اقتصاد عراقيس

عنوان بهعراق 
ا كاهش قي

يعراق م
ران آسيا

آغاز صدور قطعنامه
از نظر تعداد، ب
كامل كرد

سلسله تحر
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ب يبـا تصـو  . گذاشـت 
مـات  يتحرارائـه   ت اقـدام بـه  

ن كشـور،  يا ياقتصاد
افتن جنگ يان يو با پا
 يكشـتارجمع  يها سالح
ـ ن يم بعثيرژ يپس از سرنگون ز ي
بـه   هريـك شد كـه   ي

رفتن مصوبات يپرداختند و درخواست پذ

ون بشـكه نفـت صـادر    
 يبـرا  يدين كشور، مردم تحـت فشـار شـد   

دن بـه  ين بخشكيتس 
 يعراق بـرا ، اجازه فروش نفت محدود 

ن امـر  يـ مردم را بدهد، اما حكومت صدام بـا ا 
حكومـت صـدام    سـرانجام 
ـ ا براسـاس . ديگرد ن ي
قطعنامـه   براسـاس م 

تـه  يكم يگرفت و از سـو 
بـا نظـارت بازرسـان سـازمان ملـل      

براي مجبور كردن سـران عـراق   
. به اجراي الزامات آنسكام نيز وضعيت مردم عراق را بـيش از گذشـته وخـيم نمـود    

و  1989درصـد مقـدار آن در   
تحريمـي   يها سياست

اياالت متحده و سازمان ملل متحد عليه عـراق در فروپاشـي نظـام اقتصـادي عـراق      
موفق بود، اما اينكه تحميل فشارهاي اقتصادي تا چه حد باعث ايجاد تغيير در 

گذاشـت  ين كشور بـر جـا  يدر ا ياريات بستأثيرزده سال يبه مدت س
ـ امن يورام، شـ يتـه تحـر  يل كميو تشـك  661قطعنامه  ت اقـدام بـه  ي
اقتصاد يها ميلغو تحر. ه عراق نموديعل يا سخت و گسترده ي

و با پا 1991ت در سال ياز كو يعراق يروهايپس از خارج ساختن ن
سالح يمنوط به نابود 687ب قطعنامه يج فارس، با تصوي
پس از سرنگون يكه حت يكشتارجمع يها بهانه سالح. ديعراق گرد

يمتعدد يها قطعنامه يريگ افت نشد، به نوبه خود موجد شكل
پرداختند و درخواست پذ يه عراق ميبه اعمال فشار و اجبار عل

  .ن كشور داشتنديت را از ايامن
ـ ليم 5/2ها روزانه حدود  مياعمال تحر ش ازيعراق تا پ ون بشـكه نفـت صـادر    ي

ن كشور، مردم تحـت فشـار شـد   يت فروش نفت ايممنوع يدر پ. 
 يسازمان ملل برا. ه روزانه خود قرار گرفتنديحتاج اوليما

، اجازه فروش نفت محدود يرفت تا با صدور مجوزيآالم مردم عراق پذ
مردم را بدهد، اما حكومت صدام بـا ا  يه زندگيحتاج اولياز ما يبخش
سـرانجام . ده شوديها از اساس برچ ميد تحريكرد تا شا يمخالفت م

گرد ياتيعمل» نفت در برابر غذا«شده و طرح  ينينش ناچار به عقب
م يته تحريز و با نظارت كميارطرح، پول نفت به حساب سپرده و

گرفت و از سـو  يقرار م تأييدمنعقده مورد  يت، قراردادهايامن يشورا
بـا نظـارت بازرسـان سـازمان ملـل       يواردات يشد و كاالها يش اعتبار ميمزبور، گشا

  .)1385 ،ايرواني( شد يع ميان مردم توزيتوسط دولت عراق م
براي مجبور كردن سـران عـراق    1998در  امريكاياالت متحده حمالت نظامي ا

به اجراي الزامات آنسكام نيز وضعيت مردم عراق را بـيش از گذشـته وخـيم نمـود    
درصـد مقـدار آن در    30كمتر از  1996توليد ناخالص داخلي اين كشور در 
سياستتوان گفت  در مجموع مي. پيش از آغاز جنگ عليه كويت بود

اياالت متحده و سازمان ملل متحد عليه عـراق در فروپاشـي نظـام اقتصـادي عـراق      
موفق بود، اما اينكه تحميل فشارهاي اقتصادي تا چه حد باعث ايجاد تغيير در 

  .باشد رفتارهاي دولت عراق شده است، محل پرسش مي

  

  

به مدت س
قطعنامه 
ياقتصاد

پس از خارج ساختن ن
ج فارس، با تصويدوم خل
عراق گرد

افت نشد، به نوبه خود موجد شكلي
به اعمال فشار و اجبار عل ينوع
 يشورا

عراق تا پ
. كرد يم

ما تأمين
آالم مردم عراق پذ

بخش تأمين
مخالفت م

ناچار به عقب
طرح، پول نفت به حساب سپرده و

شورا 661
مزبور، گشا

توسط دولت عراق م
حمالت نظامي ا

به اجراي الزامات آنسكام نيز وضعيت مردم عراق را بـيش از گذشـته وخـيم نمـود    
توليد ناخالص داخلي اين كشور در 
پيش از آغاز جنگ عليه كويت بود

اياالت متحده و سازمان ملل متحد عليه عـراق در فروپاشـي نظـام اقتصـادي عـراق      
موفق بود، اما اينكه تحميل فشارهاي اقتصادي تا چه حد باعث ايجاد تغيير در  كامالً

رفتارهاي دولت عراق شده است، محل پرسش مي



صدام، اجازه ظهور  توان بيان نمود كه ديكتاتوري
داد و نظـام   و بروز هيچ نوع صداي متفاوتي از داخل و يا خارج از حكومت را نمـي 

هاي شخص صـدام در رأس  
ن خـود، بسـيار كوبنـده و    

 كردهـا توان به رفتار رژيم بعثي در برخـورد بـا   
رفتار رژيم صـدام بـه حـدي خشـن     

بـر ايـن   . هاي شيميايي عليه مردم كشور خود نيز رسيد
 اميان او عمـدتاً توان گفت كه رژيم صدام فاقد هرگونه پايگاه مردمي بود و ح
  

گيري حكومت صـدام اجـازه ظهـور و    
داد، اساساً وجود نخبگان به مثابـه  
لذا در مواجهه بـا اعمـال ديپلماسـي    
ي تحريمـي، طـرح منـاطق پـرواز ممنـوع،      
، شـخص صـدام بـود كـه     

گيـري صـدام    ي كـه از نظـام تصـميم   
اساساً صدام پس از جنگ خليج فارس، اعتمـاد خـود را   
بنابراين سياست مقاومت در قبال فشارها را انتخاب كرده 

  .پرداخت مي
ت و مـردم از  يـ ان حاكم

كامـل بـه صـدام اعطـا     
اجبـار بـه كـار گرفتـه شـده از      

  .كاهش داده بود

اجبـار در قبـال عـراق    
 ،امريكـا  يعـدم تـوازن در اسـتراتژ   

دولت مجبوركننـده   ي

توان بيان نمود كه ديكتاتوري عد سياست داخلي نيز ميدر ب
و بروز هيچ نوع صداي متفاوتي از داخل و يا خارج از حكومت را نمـي 

هاي شخص صـدام در رأس   مبناي اميال و تصميمو بر هرمي صورت بهسياسي عراق 
ن خـود، بسـيار كوبنـده و    ان و مخالفاپاسخ صدام به منتقد. اين هرم شكل گرفته بود

توان به رفتار رژيم بعثي در برخـورد بـا    ص، ميدر اين خصو. وحشتناك بود
رفتار رژيم صـدام بـه حـدي خشـن     . در شمال و شيعيان در جنوب عراق اشاره كرد

هاي شيميايي عليه مردم كشور خود نيز رسيد بود كه تا به استفاده از سالح
توان گفت كه رژيم صدام فاقد هرگونه پايگاه مردمي بود و ح

.ها بودند در ميان برخي نظاميان، مأموران امنيتي و همچنين بعثي
گيري حكومت صـدام اجـازه ظهـور و     از آنجا كه ساختار سياسي و نظام تصميم

داد، اساساً وجود نخبگان به مثابـه   بروز انتقادات جدي و حتي درون حكومتي را نمي
لذا در مواجهه بـا اعمـال ديپلماسـي    . گرديد كنندگان فشارهاي جهاني منتفي مي

ي تحريمـي، طـرح منـاطق پـرواز ممنـوع،      هـا  سياسـت هاي آن از قبيل  لفهؤاجبار و م
، شـخص صـدام بـود كـه     ...هاي هوشـمند و  سياست نفت در برابر غذا، طرح تحريم

ي كـه از نظـام تصـميم   ديگـر  نكته مهم. كرد تصميم نهايي را اتخاذ مي
اساساً صدام پس از جنگ خليج فارس، اعتمـاد خـود را   اينكه ستنباط نمود، توان ا
بنابراين سياست مقاومت در قبال فشارها را انتخاب كرده . از دست داده بود امريكا

مي امريكاجمهور  هاي نظير طرح ترور رئيس به ماجراجويي
ان حاكميـ مق يـ د شكاف عميآ يشده برم از مجموع مطالب گفته
كامـل بـه صـدام اعطـا     طور  به ار امور رايعراق كه اخت ياسيسو و ساختار نظام س

اجبـار بـه كـار گرفتـه شـده از       يپلماسيجه ديت در نتيكرده بود، احتمال كسب موفق
كاهش داده بود شدت بهدر برابر عراق را  امريكااالت متحده ي

  يري

اجبـار در قبـال عـراق     يپلماسـ يدر اعمـال د  امريكا يد، استراتژشكر كه ذ طور
عـدم تـوازن در اسـتراتژ   . ت بوده استيكسب موفق يفاقد توازن الزم برا

يان اهداف و ابزار در استراتژيمشخص به عدم تناسب م
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در ب
و بروز هيچ نوع صداي متفاوتي از داخل و يا خارج از حكومت را نمـي 

سياسي عراق 
اين هرم شكل گرفته بود

وحشتناك بود
در شمال و شيعيان در جنوب عراق اشاره كرد

بود كه تا به استفاده از سالح
توان گفت كه رژيم صدام فاقد هرگونه پايگاه مردمي بود و ح مبنا مي

در ميان برخي نظاميان، مأموران امنيتي و همچنين بعثي
از آنجا كه ساختار سياسي و نظام تصميم

بروز انتقادات جدي و حتي درون حكومتي را نمي
كنندگان فشارهاي جهاني منتفي مي منتقل

اجبار و م
سياست نفت در برابر غذا، طرح تحريم

تصميم نهايي را اتخاذ مي
توان ا مي
امريكابه 

به ماجراجويي و بعضاً
از مجموع مطالب گفته

سو و ساختار نظام س كي
كرده بود، احتمال كسب موفق

يجانب ا

يگ جهينت

طور همان
فاقد توازن الزم برا

مشخص به عدم تناسب مطور  به
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. گـردد  ين بـازم يطـرف 
 سـمت  بـه حاكمـه،   هيئـت 
مشـخص از سـال   طور 
گر، يد ياز سو. شد ي
االت يـ ن معنـا كـه ا  يـ 

د يرا عا ير، نفعيداشت كه از نظر عراق، افتادن در آن مس
را  ينافرمـان  ي، عراق اسـتراتژ 

و (خلع سالح عراق  
ـ ا ي االت متحـده از  ي

 يريكـارگ  جـه بـه  يرا در نت
ناگوار عـراق   يقتصاد
 يچندجانبـه شـورا   ي

ت در اعمـال  يـ كسـب موفق 
ـ ا ياسـ يت صدام در نظام س ن ي
 يحكومـت و  يسـرنگون 
 شـدت  بـه  امريكـا  يرا در برابر اجبار از سـو 

در  امريكـا اجبار از جانب 
نـه  ين گزيبهتـر  عنـوان 

 امريكـا  يحملـه نظـام  
اجبـار در قبـال عـراق    

طـرف  يهاان رفتاريمتقابل م يگذارتأثيرن فقدان يسو و همچن
هيئـت ل شدن مقامات يجه متمايمتناسب نبودن اهداف و ابزار نت

طور  به باشد كه يعراق م» ر رفتارييتغ« يبه جا» مير رژييتغ
يز مطرح مين امريكااالت متحده يا ياعالم يها سياستدر 
ـ بـرد بـه ا   يمتقابل رنج م يگذارتأثيراز فقدان  امريكا ي ي

داشت كه از نظر عراق، افتادن در آن مس يگام برم يريمتحده در مس
، عراق اسـتراتژ امريكا يها سياستن در پاسخ به يبنابرا. كرد يعراق نم

 مسئلهد كه در كران يتوان ب ين وجود، ميبا ا. ش گرفته بود
ياسـتراتژ ) در حمله به عـراق  ينظام يبدون توجه به كاربرد قوا

  .مند بود بهره ياعتبار كاف
را در نت يز نقـش متفـاوت  يـ است و اقتصاد دولت هـدف ن 

قتصادت ايوضع كه درحالي. فا كردندياالت متحده اياجبار ا ي
يهـا  ميدر كنار تحر امريكا جانبه يك يها ميد تحريو اعمال شد

كسـب موفق  يبـرا  نـه را يتوانسـت زم  يت سازمان ملل متحـد، مـ  
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را در برابر اجبار از سـو  يو يريپذتأثيراحتمال  باشد، اساساً
  .كاهش داد

اجبار از جانب  يپلماسيد كه اعمال ديآ ين برمياز مجموع مطالب چن
عنـوان  بـه  ينه نظـام ين گزيبنابرا. دين نگرديت قريقبال عراق با موفق

حملـه نظـام  . دشمطرح  ييامريكاخلع سالح عراق از جانب مقامات 
اجبـار در قبـال عـراق     يپلماسيد يريكارگ ، آشكارا از شكست به2003مارس 
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