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  1395فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال دوازدهم، شماره سوم، پاييز 

   28 - 53صص 
  

  ؛تروريسمژئوپليتيكي  گفتمانسازي  مفهوم

  تصويرسازي ژئوپليتيكي دولت بوش از خاورميانه
  

  استاد جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس -∗∗∗∗پور زهرا احمديدكتر 

  ربيت مدرسدانشگاه تدانشجوي دكتري جغرافياي سياسي،  -رضا جنيدي

  دانشيار زبان شناسي، دانشگاه تربيت مدرس -زاده فردوس آقا گل

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17/4/1393: تاريخ پذيرش                                            10/2/1393: تاريخ دريافت  

  چكيده

تبيين مفهوم گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم درصدد گيري از رويكرد ژئوپليتيك انتقادي با بهره پژوهش حاضر
تروريسم و استفاده  ها از كند، تعاريف متفاوت حكومتآنچه تروريسم را به گفتماني ژئوپليتيكي تبديل مي. است

توان سختي مي گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم را به. باشد ابزاري از آن جهت توجيه اقدامات ژئوپليتيكي خود مي
ها در راستاي دانست كه هر يك از قدرت“ معجوني استعاري از اصطالحات خاص سياسي”چيزي بيش از 

دادن آن در نظر افكار عمومي با يكديگر   مقبول جلوهمنافع خود در صدد تعريف آن هستند و در راستاي  تأمين
  . كنند رقابت مي
را بر اساس تحليل حاضر در جهت تبيين اين مفهوم، گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم در دولت بوش  مقاله

 دهد كه دولت هاي تحقيق نشان مي يافته. دهداي موردي، مورد تحليل قرار مينمونه عنوان به، انتقادي گفتمان
هاي مختلفي كه از گفتمان تروريست  بوش، در فرايند تصويرسازي ژئوپليتيكي خود از خاورميانه، از دوگانه

در عراق  ويژه بهسازي، مداخالت ژئوپليتيكي خود در سطح جهان گيرد تا ضمن هويتشود، بهره ميبرساخته مي
مداري در برابر  خوب در برابر بد؛ قانون: ها عبارتند ازترين اين دوگانهمهم. و افغانستان را توجيه نمايد

  .شكني؛ تمدن در برابر بربريت؛ و آزادي در مقابل استبداد قانون
  

، تصويرسازي ژئوپليتيكي، دوگانه انگاريانتقادي،  ژئوپليتيكي تروريسم، ژئوپليتيك گفتمان :كليدي هاي هواژ
   .دولت بوش
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   مقدمه

گونه و روايي دارد، را  تماعي كه ساختاري ايهاماج - سياسي يك پديده عنوان بهتروريسم 
كه  گونه همان. ها واقع شود اي تعريف نمود كه مورد توافق تمام گفتمان گونه توان به سختي مي به

اي در مورد تروريسم وجود ندارد؛ زيرا اين كلمه كند هيچ تعريف توافق شدهاشاره مي 1ويتبك
د كه اين معاني براي توجيه رفتار يك طرف و در خور مكرر با معاني ذهني و شخصي گره مي

لذا  ).Wardlaw, 1989: Bhatia, 2009(شود  مقابل محكوم كردن طرف ديگر استفاده مي
از  يمحاسبات قيدق نديفرا كياست كه در  ياسيعمل س كي ذاتاً سميرورتوان گفت كه ت مي

از  يفيتعر هر ابراين،بن. رديگ يهدف شكل م يها گروه هيو عل يستيترور يها طرف گروه
 بوده  استمدارانيدر دست س يسازمان يعنوان ابزار است كه به ياسيكنش س كيذاتا  سميترور

 ياسيبر قدرت س يمبتن سمياز ترور فيرتع هر ؛ چرا كهباشد كيآكادم يمفهوم شتريب نكهيا تا
 شيفزاا اشان رتوانند قدرتبا زدن برچسب تروريست به دشمنان خود ميها  است و حكومت

توان گفت كه تروريسم معجوني استعاري از اصطالحات خاص سياسي رو، مي از اين. دهند
ها در راستاي تحقق اهداف ژئوپليتيكي خود، تعريف متفاوتي از آن است كه هر يك از قدرت

  .شوند هاي زباني متوسل مي كنند و براي تثبيت تعريف مدنظر خود با ساير رقبا به بازيارائه مي
حاضر در صدد است فرايند برساخت گفتمان ژئوپليتيكي   با توجه به اين مهم، مقاله

سپتامبر از منظر ژئوپليتيك انتقادي مورد  11پس از  بر دوره تأكيدبوش را با  تروريسم در دوره
توجه اين . نمايدخاورميانه تحليل  تحليل قرار دهد و پيامدهاي ژئوپليتيكي آن را در منطقه

رو است كه اين رويكرد توجه ما را به تصورات ساخته شده از  به ژئوپليتيك انتقادي از آن مقاله
ها كه در درون گفتمان قدرت، فضا و سرزمين شكل ها و فرهنگ حكومت ملي، ايدئولوژي

 & Mawdsley, 2008, Agnew, 2003 and Dalby(كند اند، معطوف ميگرفته

ÓTuathail, 1998 .(دنبال  بهقادي بخشي از دانش ژئوپليتيك است كه ژئوپليتيك انت
 ,ÓTuathail et al(دانش ژئوپليتيك است هاي پنهان و پشت پردهآشكارسازي سياست

                                                           
1- Whitbeck, 2004 
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زبان حقيقت و » گفتمان ژئوپليتيكي«كند كه ژئوپليتيك انتقادي چنين فرض نمي). 2001
  . برساخت حقيقت است كند كه در صددگفتماني تلقي مي عنوان بهدرستي است، بلكه آن را 

قرائت دولت بوش از تروريسم را با تمركز بر   در صدد است نحوه  بر اين اساس، مقاله
عراق و ايران مورد تحليل قرار دهد و پيامدهاي ژئوپليتيكي  ويژه بهخاورميانه   كشورهاي منطقه

با دولت بوش ر د ويژه بهاستدالل مقاله اين است كه اياالت متحده . آن را نيز تبيين نمايد
ها و كشورهايي  شامل تروريست “شر”و پيمانانش و هم آمريكايعني  “ريخ” يرويدو ن برساخت

با تروريسم جنگ سازي جهان و تقدس بخشيدن به كنند، در صدد قطبيكه از آنها حمايت مي
 يئآمريكاشر قصد دارد به تمدن و فرهنگ  يواياالت متحده با طرح اين ادعا كه نير. است

سازي در سطح ملي، مداخالت ژئوپليتيكي خود در مناطق مختلف  ضمن هويت برساند، بيآس
 . كنددر جنوب غرب آسيا را توجيه مي ويژه بهجهان 

  روش تحقيق

مفهوم . است گرفته كارروش تحقيق به عنوان به را موفه و الكالو گفتماني نظريه مقاله اين
مفهوم  عناصر متفاوتي كه جدا از هم شايد بي. اردگفتمان د  بندي نقش مهمي در نظريهمفصل

. كنند آيند، هويت نويني را كسب مي باشند، وقتي در كنار هم در قالب يك گفتمان گرد مي
بندي سود  ديگر از مفهوم مفصل دادن اين عناصر به هم دادن و جوش الكالو و موفه براي ربط

عناصر مختلف و تركيب آنها در هويتي  بندي به گردآوري مفصل«ديگر،  عبارت به. جويند مي
 و وارد گفتمان ساختار يك در عنصر يك كه هنگامي). Howars, 1988: 163(پردازدمي» نو

 عناصر ها كه گفتمان قلمروي موفه و الكالو نظرية در .شود مي ناميده وقته شود بندي مفصل

 ناميده قلمرو گفتماني كنند مي خود ساختار در هايي وقته به تبديل و گيرند بر مي آن از را خود

 )گاهي ي گره نقطه( اي نقطه توسط بايست مي گفتمان يك در موجود متفاوت هاي وقته .شود مي
 .تثبيت شود موقتطور  به و بدهد ساختمند كل يك تشكيل گفتمان تا شوند متصل يكديگر به

نسبي طور  به تفاوتها نجريا آمدند، همگرد برتر دال يك پيرامون متفاوت هاي وقته كه هنگامي
بتواند  گفتمان اين كه صورتي در گفتمان، يك ظهور از پس .شود مي ظاهر گفتمان يك و تثبيت
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 هم كنار در با تواند مي نمايد، سركوب مختلف هاي روش با را ديگري گوناگون هاي بديل

 اين گيرد، شكل ديگري گاهي گره  نقطه حول اما ها وقته همين يا ديگر هاي قرارگرفتن وقته

  .گرددمي اجتماعي  عرصه در هژمونيك يك گفتمان به تبديل گفتمان
 گفتمان تالش يك چگونگي بررسي براي تحليلي ابزار عنوان به "ضديت"از  پژوهش اين در

شود و  استفاده مي بندي صورت اين هاي وقته بررسي و هژمونيك بندي صورت گيريشكل براي
  .شود ارائه مي) 1شماره  شكل(و و موفه بر اين اساس مدل تحليل الكال

 با تحليلي الگوي اين .شودمي ها پيشنهاد متن تحليل راهنماي عنوان به زير تحليلي الگوي

 هژموني نظريه براساس روسيه اكتبر انقالب تحليل الكالو براي پيشنهادي الگوي از اقتباس

  :است شده داده ترسيم انجام آن روي توماسن بر كه تعديلي جرح و و توضيح و خود
 به و شود مي هژمونيك بندي مفصل يك چگونه اينكه توضيح براي را الگو اين الكالو

 هريك خاص هاي دال يا ها وقته الگو، اين در .كند مي پيشنهاد ،گردد مي غالب تبديل گفتمان

 .كنند مي بازنمايي را مطالبه يا خواست يك و گرفته قرار يكديگر در كنار تفاوت منطق براساس
 اين ميان ارزي هم رابطة وجود  كننده بيان هااين وقته از هريك ميان در ≡ عالمت

  ).Jahangiri and Fatahi, 2011: 30(هاست وقته
محتواي  به بنا كه است دالي برتر دال گيردمي قرار ارزي هم زنجيره اين باالي در كه دالي
 تأسيس براي ضروري امري مثابه به ضديتي مرز .ناميد »تهي« دال را آن توان مي دارد كه خاصي

 گفتمان در كه را خاصي هايوقته و شناور عناصر يا گفتماني قلمرو ميان مرز يك هژموني،

 كه زماني تا و شده تأسيس »ديگري« توليد برپايه مرز اين .كند مي ترسيم اندبندي شده مفصل

 هژموني سازد، متمايز گفتماني قلمرو از را انگفتم بتواند مرز اين و پابرجا باشند ها ديگري اين

. شود مي متالشي هم از نيز هژموني مرز اين شدن شكسته محض اما به .يابد مي استمرار گفتمان
 Behrooz( هاست ضديت هژمونيك حضور بندي صورت يك تشكيل اساسي ي، شرطعبارت به

Lak, 2006: 146.(  
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  مدل تحليل الكالو و موفه: 1شماره  شكل
  )ها(ديگري 

  
  
 
 
 
 
  

  وقته ≡وقته  ≡وقته  ≡وقته                                                      
)Behrooz Lak, 2006: 30.( 

  مفاهيم نظري

  مفهوم بازنمايي ژئوپليتيكي

ها و تصاوير توليد شده ها، باورها، ارزششود كه طي آن انديشهاي اطالق ميبازنمايي به رويه
نحو  كند كه واقعيت بههال استدالل مي). Gallaher & et al, 2009: 308(يابندميو معنا 

معنا صريح يا شفاف . هاي كليدي توليد معناست معناداري وجود ندارد و بازنمايي يكي از شيوه
ترديد، جهان مستقل از بي. مانددست باقي نمينيست و از طريق بازنمايي در گذر زمان، يك

ليكن معنادار شدن جهان در گرو . گيرد، وجود داردكـه در آن صورت مي هايي بازنمايي
طرف، كه آميخته به روابط اي نه امري خنثي و بـيبازنمايي فرهنگي و رسانه. بازنمايي آن است

و مناسبات قدرت جهت توليد و اشاعة معاني مرجح در جامعه در راستاي تداوم و تقويت 
  ).Hall, 2003(هاي اجتماعي است نابرابري

در اين بازنمايي، . ژئوپليتيك نوعي پراكتيس جانبدارانه براي بازنمايي سياست فضايي است
 1بازنمايي. و طبقات حاكم نقش مسلط را دارند 1هاي هژمونيكهاي مركزي و دولتقدرت

                                                           
1- Hegemonic States  

 ضديتي مرز

 دال برتر
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ست و ژيبلن كه ايوالكهاي ژئوپليتيكي همچنانبازنمايي. خود نوعي عمل گفتماني است
ويژه  هها و بمعناي مشاركت عقايد و انديشه د، در نخستين گام خود بهنگويمي) 110 :2000(

ك ملت، براي به هيجان آوردن و بسيج يها ميان تمام افراد يك گروه يا  مشاركت ارزش
ها هاي ژئوپليتيكي ابعاد فضايي بسيار اهميت دارند، زيرا اين سرزميندر بازنمايي. آنهاست

  .باشندشه ميهستند كه مورد مناق
ها و هنجارها و تواند بيرون از ارزشنمي يپراكتيس بازنمايي در تحليل ژئوپليتيك

شوند جداي از انتظارات و كه بازنمايي مي يهايابژه ،ديگر عبارت به. ايدئولوژي صورت پذيرد
در نتيجه عملي . نيستند) تمدار، طبقه حاكم و حتي منتقدينسدولت، سيا(اهداف سوژه 

 قلمرو، گستردگي بر افزون بازنمايي). Moradi, 2011(اندارانه، ارزشي و ايدئولوژيكيجانبد

 را سلطه و هژموني و موجبات شده عجين قدرت با كه است شده ترمهم حيث اين از امروزه
  .زندو اين موضوعي است كه بازنمايي را با ژئوپليتيك پيوند مي ... است آورده فراهم

  گفتمان ژئوپليتيكي

گفتمان ژئوپليتيكي نوعي  .دهندها نوع و چگونگي نگرش افراد به مسائل را شكل ميفتمانگ
ديگر، گفتمان ژئوپليتيكي نوعي قرائت و  عبارت به. عمل و فرايند بازنمايي فضايي است

گفتمان ژئوپليتيكي نقش محوري در كنترل و مديريت فضا و . نگارش سياست فضايي است
جان اگنيو و استوارت كوربريج در كتاب كنترل فضا، . يس فضايي داردنظم ژئوپليتيكي و پركت

گفتمان ژئوپليتيكي نحوه نگارش و قرائت ": اندگونه تعريف كرده گفتمان ژئوپليتيكي را اين
هاي اقتصادي و خارجي در الملل بر اساس پراكتيس سياستبين سياسي جغرافياي اقتصاد

  ). Agnew and Corbridge,1995: 46("ستا 2هاي مختلف نظم ژئوپليتيكيدوره
اجتماعي كه توسط  -هايي از منابع فرهنگيمجموعه« عنوان بهاتوا و اگنيو نيز گفتمان را  

                                                                                                                                                    
1- Representation  

. شود مي ايجادمشخص است كه بوسيله قدرت هاي اصلي اي  ني در دورهنظم ژئوپليتيكي الگوهاي ثابت سياست جها - 2
  .مكانيزم تحول نظم ژئوپليتيكي براساس الگوي تحول پارادايمي است
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كار  قدامات آنها استفاده شده است، بهمردم در تعبير و تفسير مقصود و مفهوم دنيايي آنها و ا
متن يك بيانيه نيست بلكه قواعدي است ها يك سخنراني ساده يا از نظر آنها گفتمان. برندمي

ها، مباحث و گفتمان. شودها هدفمند و معنادار مي وسيله آن سخنراني يا نوشتن بيانيهكه به
اي از ها مجموعهگفتمان. كندنوشتن، صحبت كردن، شنيدن و عمل كردن فرد را معنادار مي

نندگان، شنوندگان و سخنرانان و كه خوا اي گونه بهها و يك گروه از قواعد هستند، توانايي
خوانند، درك كنند و به آنها اين توانايي را شنوند و يا مي حضار را قادر سازند كه آنچه را مي

شنوند دريافت  خوانند و مي هدفمند و منظم مفهوم آنچه را مي كامالًكند تا ارائه مي
ين باره، اتوا معتقد ر اد). ÓTuathail and Agnew, 1992: 192 & Dalby:1990: 7(نمايند

وسيله صاحب منصبان و رهبران در ساخت  هاند كه بقواعد برتري«هاي ژئوپليتيكياست، گفتمان
در مجموع ). ÓTuathail: 2002: 607( شود هاي جهاني استفاده مي و بازنمايي سياست

 و المللينسياسي ب اقتصاد جغرافياي كه است بنيادين پرسش اين بر مبتني ژئوپليتيكي گفتمان
  .شودمي قرائت و نگاشته چگونه فضا

  گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم

كرد و  ريرا اس يائياز دزدان در يكي ياسكندر مقدون«: نويسد مي »شهر خدا«  كتابدر  نيگوستآ
كه تو  ديدر پاسخ پرس ييايدزد در ،يكن  را دچار آشوب ايدر كني ميت أچگونه جر دياز او پرس

 يكشت كيچون من آن كار را تنها با  !؟يكن  جهان را دچار آشوب يكن يمت أخود چگونه جر
بزرگ انجام  يو تو چون همان كار را با ناوگان خوانند يم يائيمرا دزد در دهم يكوچك انجام م

  .)Bashirieh, 2004: 36-37(» نديگو يم “امپراتور” راو ت يده يم
يز معناداري، از جمله تروريسم، خارج از داستان مزبور اشاره به اين موضوع دارد كه هيچ چ

 هم ديآلكس اشمگونه كه  را نيز آن سميمانند ترور يا واژه فيموضوع تعر .گفتمان وجود ندارد
  .)Firahi and Zahiri, 2008(دانست   اش كننده فيمنفك از مرجع تعر توان ينم ديگو يم

يست از نظر يك نفر، ممكن است كنند كه تروراين مثال معروف را مطرح مي سورين و تانكارد
لقبي كه ما به شخصي گويند  شناسان ميامعن .ديگر مبارز آزادي باشد فرديبراي قاتل و 
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دهند كه تروريست و آنها توضيح مي. هاي ما دارد و ارزيابي ، بستگي به مقاصددهيم مي
ه اينكه چه شمولي راجع بهايي براي رسيدن به معني هستند و اجماع جهانتروريسم، كليشه

هاي مختلف را  حكومتزيرا اهداف سياسي و راهبردي،  ؛كسي تروريست است، وجود ندارد
  ).Sorin and Tankard, 2009(دهد  ثير قرار ميأت به طرز متفاوتي تحت

هاي درگير و كشورهاي عضو  از آنجايي كه تاكنون هيچ تعريف جامعي كه تمام طرف
ارائه داد، هر يك از كشورها سعي دارند در يك رقابت توان  سازمان ملل را راضي كند نمي

دانش، تعريف مورد دلخواه خود را مقبول جلوه دهند و بر /ژئوپليتيكيِ مبتني بر گفتمان قدرت
آن اساس، اقدامات ژئوپليتيكي خود را توجيه نمايند؛ موضوعي كه آن را گفتمان ژئوپليتيكي 

  .ناميم تروريسم مي
الگوهاي تروريسم جهاني”در  آمريكاتروريسم، وزارت كشور  در رقابتي بر سر تعريف “

بر اساس اين تعريف، تروريسم . تعريفي مطابق با اهداف خود از تروريسم ارائه كرده است
هاي  ريزي شده و اعمال خشونت با انگيزه هر نوع فعاليت از پيش برنامه«عبارت است از 

هاي ملي يا عوامل مخفي  توسط گروه ]مسلحغيرنظامي و غير[سياسي عليه اهداف غيرنظامي 
هاي تروريستي  و گروه» شود براي جلب نظر و توجه افكار عمومي انجام مي معموالًكه 

اعمال تروريستي عليه شهروندان يا تماميت (ي الملل بينهايي هستند كه مرتكب تروريسم  گروه«
آي .بي.بندي اف تقسيم ي بر اساسالملل بينتروريسم » .شوند مي) ارضي كشورهاي مختلف

. هاي رسمي تروريست و كشورهاي حامي تروريسم است افراطيون، سازمان داراي سه شاخه
منظور از افراطيون، افراطيون اهل تسنن از جمله سازمان القاعده و بن الدن است؛ دسته دوم نيز 

نظور از شود و باالخره م لبنان مي هللاخواه ايرلند و حزب ا شامل حماس، ارتش جمهوري
 ]و در گذشته ليبي و عراق[كشورهاي حامي تروريسم ايران، سودان، سوريه، كوبا، كره شمالي

راحتي بسياري از كشورها  به آمريكابا استفاده از اين تعاريف ). Ghiasian, 2007: 179(است
در واقع، در منطق ژئوپليتيكي اياالت . دهد را در رديف كشورهاي حامي تروريسم قرار مي

و اعمال تروريستي ) دفاع از كشور(هاي آزادي بخش، دفاع مشروع  حده تفاوتي بين حركتمت
  . وجود ندارد
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اند، حال آنكه اكثر كشورهاي  تمامي كشورهاي غربي تعريف اياالت متحده را پذيرفته تقريباً
 چه اينكه، طبق گزارش خبري مورنينگ. دنيا و كشورهاي اسالمي با اين تعريف موافق نيستند

كشوري هستند كه سعي دارند تعريف جهاني  100شمالي در بين  ايران، سوريه و كره«، 1پست
دست آمريكا را  اسرائيل به لبنان و اشغال عراق به را به شكلي تعميم دهند كه حمله“ تروريسم”

اي با حضور پنجاه تن از راستا با دولت كمونيست فيدل كاسترو در جلسه هم. نيز شامل شود
هاي قدرتمند مانند  دولت: ها از استانداردهاي دوگانه شكايت كردند ، ديپلماتها دولت سران

گيرند كه چه كسي تروريست است، اما اياالت متحده و اسرائيل براي جهانيان تصميم مي
هاي  بنابراين، گفتمان). Bhatia, 2009(» شوندخود مجازات نميه رفتارهاي متجاوزان خاطر به

“ معجوني استعاري از اصطالحات خاص سياسي”توان چيزي بيش از  سختي مي تروريسم را به
  . ها در راستاي منافع خود در صدد تعريف آن هستنددانست كه هر يك از قدرت

  هاي تحقيقيافته

  گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم در دولت بوش

ابخش بودند معن »ديگريِ«يي پس از فروپاشي شوروي در جستجوي آمريكادولتمردان  اگرچه
. جويي آنها در سطح جهاني را توجيه نمايدتوانست مداخله اما حوادث تروريستي كوچك نمي

از سرگرداني ناشي از فروپاشي  آمريكاسپتامبر باعث شد تا سياست خارجي  11 اما حادثه
 نوعي كه با تثبيت گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم، معناي قابل دركي براي شوروي، خارج شود؛ به

ما تمايزي «: اعالم كرد 2001سپتامبر  11بوش در شب . خلق شد آمريكاهاي توجيه سياست
پشتيباني  ها اند و آنهايي كه از تروريستهايي كه مبادرت به چنين اقدامي كردهبين تروريست

و دوستان و متحدان ما كه خواستار صلح و امنيت در جهان  آمريكا. شويم اند، قائل نمي كرده
 Delivered 11(»اند منظور پيروزي در جنگ عليه تروريسم در كنار يكديگر ايستاده به هستند،

September, Oval Office, Washington, D.C .(  
بندي گفتمان بر اساس تحليل گفتمان الكالو و موفه، بوش در عبارات فوق جهت صورت

                                                           
1- South China Morning Post-14/9/06 
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مسلماناني از (ها وي تروريست. ها استفاده كردتروريسم و هژمونيك كردن آن از ضديت
امنيت و صلح جهاني معرفي  حامي آنها را برهم زننده ايو كشورهاي خاورميانه) ورميانهخا
كند كه خواستار صلح و امنيت در پيمانانش را كشورهايي بازنمايي ميكند و خود و هممي

ح به اين ترتيب، بوش ضمن طر. اندجهان هستند و در اين راستا با يكديگر متحد شده
ها ، با يكي دانستن تروريست»جنگ عليه تروريسم«استراتژي جديد اياالت متحده تحت عنوان 

هاي دوگانه. و كشورهاي به اصطالح حامي تروريسم، بعدي ژئوپليتيكي به پديده ترور داد
هاي فريبنده از گفتمان تروريسم، توسط دولت بوش عليه بازنمايي وسيلهمختلفي كه به

تمدن در برابر بربريت؛ خير در برابر : ي خاورميانه برساخته شد، عبارتند ازكشورهاي اسالم
شكني؛ و آزادي و دموكراسي در مقابل سركوب و استبداد، مداري در برابر قانونشر؛ قانون

  : شود خته ميپردادر ذيل به تحليل هر يك از آنها . ماندهتوسعه يافته در مقابل عقب

  بربريتتمدن در برابر 

شود، و  مي گري همچنين براي استناد كردن به جرم استفادهتمدن در برابر وحشي تعارهاس
در  (23/9/2003) بوش. اخالقي نگاه كنند كند تا به مسائل از جنبهمخاطبان را وادار مي

ضدتروريست و هاي  قدرت مثابه بهمتمدن   آشكارا جهان را به دو دستهسخنراني خود 
  :كردتقسيم تروريست يا حامي آن هاي  رتقد مثابه بهغيرمتمدن 

هيچ . اندكنند در جنگ عليه تمدن شريك شدهيي كه از ترور حمايت ميها دولت همه... «
را ناديده  ها كشوري نبايد تهديد ترور را ناديده بگيرد، اگر كشوري تهديدات تروريست

هايي كه با ملت و همه. سازي را داده استبگيرد به آنها فرصت تجديد قوا، تجهيز و آماده
جنگند، از قضاوت مطلوب تاريخ بهره خواهند ترور كه جان مردمشان به آن وابسته است مي

  ».برد

سياه و سفيد  بوش آشكارا جهان را به دو دسته بر اساس تحليل گفتمان الكالو و موفه،
هاي كشتار جمعي  ها به سالح انداز هولناك جهان را دستيابي تروريست بوش چشم. كردتقسيم 

كند و ميان شرافت زندگي و فرهنگ مرگ نوعي تضاد دو  و نشانه رفتن تمدن انساني ترسيم مي
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ها را از اسالم  او تروريست. كند كه جهان متمدن اولي را انتخاب خواهد كرد وجهي برقرار مي
اي جهان داند و كشوره هاي اسالمي حامي تروريسم، مي جدا و در عين حال در پيوند با دولت

، )2003قبل از (توجه و حامي تروريسم از جمله ايران، عراق  مخالف، بي: را به سه دسته
اين سياست را خواهند  دهد كه هزينه كند و به دو دسته اخير هشدار مي تقسيم مي... سوريه و 
كند شايد كار مي بربريت عليهتمدن  گفتماندولت بوش بر روي رسد نظر مي به .پرداخت

تراشي در شرايط ناخواسته، تبعيض نژادي قائل شدن براي ابزاري براي مسئوليت نوانع به
نقش قهرمان را دارند، و تابعيت ثروتمندترين كشور يعني آمريكا را  نوعي به آنهايي كه

حتي اگر نيت  ،پذيرند، و كساني كه با متحد نشدن با آمريكا در جنگ عليه ترور مي
 عنوان بهزيرا در اين بين چيزي  ؛كنند به پا مي“ جنگي را عليه تمدن”جويانه داشته باشند،  صلح

  . وجود ندارد“ طرف بي”كشور 
 برجسته "دنياي متمدن"مردي وحشي از  عنوان بهبوش غيرمستقيم صدام حسين را 

منزوي نيز كنند برخي كشورها كه از تروريسم حمايت مي، )Bush, 28/1/2003(كند مي
 بارزي ازه نمون عنوان بهتواند اري كه ميان ما و آنها وجود دارد مياستع هموازن. شوند مي

 نفع بهاي كه در آن فقط آن جنبه از واقعيت كه شده در نظر گرفته شود، نمونه سازي كليشه
، بدون توضيح در مورد چرايي آمريكاست در نظر گرفته شده است و هر آنچه غير از اين است

  .شودميدشمني با آمريكا ناميده آن، 
شود كه تصوير  غيرمتمدن زماني روشنگرتر مي مثابه بهابعاد سياسي استعاره تروريسم 

عرب چونان افرادي بنيادگرا را با تصويري مقايسه كنيم كه وقتي پاي غيراعراب هاي  تروريست
هر  )84 :2009(به اعتقاد مسعود . شوددر رويدادهاي مشابه در ميان است، پيش كشيده مي

ها نام اسالم يا مسلمانان روريستي كه توسط مسلمانان صورت گيرد، بالفاصله در رسانهحادثه ت
گاه نامي از شود؛ اين در حالي است كه در حوادث تروريستي توسط مسيحيان، هيچبرجسته مي

 هايو كليشه هابنديدسته. شودبرده نمي ]يا بنيادگرايان مسيحي[دين مسيحيت 
ها و توزيع عدم تساوي حقوقي ملت هاغلب نتيج از اين نوع) Jayyusi,1984(طرفه يك

در نظر گرفته  معتبر و محقّ "يك طرف ماجرا"در نهايت  كه باشددانش مي/ قدرتنامتعادل 
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و از ) Ahmadipour et al, 2010(؛ موضوعي كه در علم ارتباطات به نابرابرسازي شودمي
   .اردشهرت د» قابليت دسترسي«نظر الكالو و موفه به 

  شر خير در برابر

به گفتمان غالب در سياست خارجي  "خير در برابر شر"سپتامبر گفتمان  11پس از حوادث 
ي ها اي مترادف سالحدر گفتمان تروريسم بوش، تروريسم به شكل فريبنده. تبديل شد آمريكا

از  يكي«كند، اشاره مي )48 :2005(كه فركالف  گونه همانشود؛ خوانده مي كشتارجمعي
 "ي كشتار جمعيها سالح"و  "تروريسم"سپتامبر يكي خواندن  11تغييرات مهم در گفتمان 

-با وجود اينكه بسياري از كشورها صاحب فناوري هسته ».باشدمي "تهديد"دو عنصر  عنوان به

هستند به انرژي  "محور شرارت"اي هستند، اما هنگامي كه كشورهايي كه از نظر جرج بوش 
كند و آنها را سالح كشتار جمعي ياد مي عنوان بهكنند، از اين انرژي پيدا مياي دست هسته

جرج بوش در سخنراني ساليانه خود در كنگره اياالت متحده . خواندتروريسم ميه ادامه دهند
 :به صراحت ارزيابي ژئوپليتيكي خود را به اين صورت بيان كرد 2002ژانويه  29در 

آفريني و تهديد  يي كه از وحشتها يابي حكومتكه از قدرت دومين هدف ما اين است... «
كنند، هاي كشتار جمعي حمايت ميپيمانان ما با استفاده از سالح، دوستان و همآمريكا

اما همه . اندمنزوي شده كامالًسپتامبر به بعد  11از  ها بعضي از اين حكومت. جلوگيري كنيم
و  ها دستيابي به اين سالحدنبال  بهشدت  مت ايران بهحكو. ... شناسيمذات واقعي آنها را مي

اي حاكم صدور وحشت و ترور به كشورهاي اطراف است و اين در حالي است كه عده
عراق با . كنندغيرمنتخب، اميدهاي مردم ايران براي رسيدن به آزادي را در نطفه خفه مي

. م تهديدي براي جهان استميكروبي، گازهاي اعصاب و بمب اتهاي  حمايت از ترور، سالح
المللي موافقت كرد و سپس با وقاحت تمام اين حكومت هماني بود كه با ورود بازرسان بين

تر تر و نزديكما بايد آماده باشيم چرا كه خطر نزديك. ... بازرسان را از كشور بيرون راند
هايي دهد كه با سالحخطرناك جهان اجازه هاي  نبايد به حكومت آمريكااياالت متحده . شود مي

  ).Bush, 29/1/2003(»توانند تمام جهان را نابود كنند، ما را تهديد نمايند كه مي

در سخنراني معروف خود از سه كشور ايران، كره شمالي و  2002اگرچه بوش در ژانويه 
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ولي نبايد فراموش كرد كه اين موضوع صرفاً . محور شرارت استفاده نمود عنوان بهعراق 
اهللا لبنان حزبگروه باشد و كشورهاي ديگري همچون سوريه و  به اين سه كشور نمي محدود

هاي جهاني  ديگر تمام آن دسته از كشورهاي جهان اسالم را كه مخالف سياست عبارت بهو يا 
هاي آزاديبخش و  حمايت اين كشورها از حركت. گيرد هستند را در بر مي آمريكااي  و منطقه

به نام حمايت از تروريسم محكوم  آمريكايي دارند از سوي آمريكاضد اسالمي كه ماهيتي 
 . داند كه عليه اين كشورها به اعمال زور بپردازد حق ميشود و اياالت متحده خود را ذي مي

 :اظهار داشت) 7/10/2002(در مثالي ديگر بوش 

شتار هاي كشكني كه مشغول ساخت سالحهاي قانونهاي تروريستي و حكومتگروهك«
 كند ميامنيت ما ايجاب . باشندصفتان ميهاي ديگري از همان شيطانباشند صورتجمعي مي

  ».كه با هر دو برخورد كنيم و نيروهاي نظامي آمريكا توانايي اين كار را دارند

يكي دهد  ميبخشي شده است، و دو وجه خود را بروز در اظهارات باال شرارت شخصيت  
، با اين حال هر دو بدنام "ي غيرقانونيها حكومت"و ديگري  "هاي تروريستيگروهك"

ناپذيري تهديدي كه اجتناب. هاي كشتار جمعي هستند؛ زيرا در حال ساخت سالحاند هشد
 .مورد تأكيد واقع شده است ،در الگوي تهديد "برخورد"مطرح شده است با ذكر نياز به 

باشند، و اين خود يعني قانوني و خير مي يها مستلزم معادل "شر"و  "غيرقانوني"هاي برچسب
بندي بر اساس ما و آنها شوند و نوعي تقسيمهاي مثبت به آمريكا نسبت داده ميبرچسب

تر است كه كند، خيلي آساناشاره مي 2002)( 1كه رِدييس گونه همان. آورندمي وجود به
مان را توجيه برتري اخالقي هايمان وخودمان را خير و ديگران را شر در نظر بگيريم، قضاوت

در . كنيم، و زحمت ارتباط برقرار كردن با كساني كه مورد عالقه ما نيستند را به خود ندهيم
ه كنندمنعكس عنوان بهتواند مي 2001سپتامبر  11بعد از حمالت  ويژه بهمجموع، سخنان بوش 

  . كند ميدفاع  سازي جهان بر اساس خير و شرانگاري باشد كه از قطبيسنت دوگانه
  

                                                           
1- Rediehs 
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 دموكراسي و آزادي در مقابل استبداد و سركوب

سپتامبر نيز همواره مبتني بر لزوم  11از  جرج دبليو بوش در دوره پسهاي  و بيانيه ها سخنراني
استدالل اصلي اين است كه نبود . گسترش دموكراسي و آزادي در جهان اسالم بوده است

جر به خشونت شده است و اين خشونت قابل تسري آزادي در مناطقي همچون خاورميانه من
دستانه را در جهت حفظ بنابراين، اياالت متحده راهبرد جنگ پيش. باشدبه ديگر مناطق مي

 صورت به سرزمين ما در آزادي بقاي«ژئوپليتيكي  گزاره. امنيت ملي خود اتخاذ خواهد كرد

راهبرد جنگ  در واقع توجيه كننده »است ديگرهاي  سرزمين در آزادي موفقيت به وابسته فزاينده
 . دستانه بوش استپيش

در  مسيري« :گفت 2001نوامبر  10 در مجمع عمومي سازمان ملل 56بوش در نشست 
دشمنان ما از آزادي در عذاب و با آن . دهد سمت آزادي سوق مي تاريخ وجود دارد كه آن را به

حق فطري براي آفريدن، ساختن، . شده است اند، اما آرزوهاي بشريت با آزادي تعريف مخالف
زماني كه مردان و زنان از سركوب و انزوا رهايي يابند، . عبادت كردن و زندگي شرافتمندانه

اين آرزوها زندگي مردم . گذارند سر ميآورند و فقر را پشت دست مي رضايت و اميدواري به
ما از . اند جهان اسالم را نيز ارتقا دهدتو دهد و مي اروپا، آسيا، آفريقا و آمريكا را ارتقا مي

  ».كنيم و اين رضايت از بين نخواهد رفت رضايت پايدار بشريت حمايت مي
 - رضايتمندي، انزوا -ترس، سركوب -آزادي هاي دوگانه در عبارات فوق، بوش به جفت

يكا زند، تا اين مفهوم را كه آمر تاريكي چنگ مي -قساوت و نور -شر، شجاعت -آزادي، خير
كه سبب آزادي، رهايي، رضايتمندي و خوشبختي مردم  -در جبهه خوبي، خير و در مبارزه

ضمن . با نيروهاي شر و بدي قرار دارد، به ذهن مخاطب القا كند –سراسر جهان خواهد شد 
رو كه آزادي را  كند كه جهان اسالم از آنفرض به اين موضوع اشاره ميپيشطور  بهاينكه 

  .نيافته و گرفتار فقر استهمچنان توسعهانتخاب نكرده 
و “ دموكراسي در برابر استبداد”يها سپتامبر، استعاره 11توان گفت كه پس از رو، مي از اين

ها از ييآمريكااينكه استدالل  ويژه بهبا تروريسم نيز پيوند خوردند؛ “ آزادي در برابر سركوب”
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براي توسعه دموكراسي  آمريكاخارجه اسبق  وزاري 2و كاندوليزا رايس 1جمله مادلين آلبرايت
 ,Epstein & Others(جنگندها با همديگر نميبر اين اساس مبتني است كه دموكراسي

، در كنار فضاي ايجاد شده پس از آمريكااين برداشت از دموكراسي از سوي ). 11 :2008
پايان تاريخ،  انعنو بهجنگ سرد و فقدان رقيب ايدئولوژيك و مطرح شدن ليبرال دمكراسي 

گرايي و مأموريت تاريخي براي خود باعث شده تا اياالت متحده به نام باور به رسالت عالوه به
چه اينكه در مداخله . منافع خود در كشورهاي خاورميانه بپردازد تأمينترويج دموكراسي به 

اولويت دوم قرار دموكراسي و آزادي در ابتدا در  در عراق، هر چند لزوم توسعه آمريكانظامي 
اينكه شكست اياالت متحده در  ويژه به. تبديل شد آمريكاداشت، ولي بعدها به اولويت اول 

دليل اصلي آغاز جنگ، اين كشور را  عنوان بهاي كشتار جمعي در عراق، هاي هستهيافتن سالح
ر برابر آزادي د”و “ دموكراسي در برابر استبداد”ترغيب به بسط و نهادينه كردن استعاره 

به عراق را  اي حملهبوش به ميزان فزايندهز صدام، ا عراق پس لذا در دوره. نمود“ سركوب
. كردتالشي جسورانه در راه برافراشتن پرچم دموكراسي و آزادي مردم عراق معرفي مي مثابه به

ي دموكراتيك به اصطالح حافظ صلح ها هاي بسياري بين ملتخط كشي) 28/6/2005(بوش
 :هاي مستبد و خرابكار ايجاد نمودو تروريستغرب 

متنفر از آزادي، كشتار  3هايي مواجه هستيم كه به نام ايدئولوژي ديكتاتوريما با تروريست
هدف آنها بازسازي خاورميانه بر اساس تصوير شوم آنها از استبداد و ... اندازند به راه مي

تا ملتي آزاد كه در جنگ با تروريسم متحد كنيم ها را كمك ميما عراقي... باشد سركوب مي
ما ... هايمان حفظ خواهيم كردها و نوههاي آزادي را براي بچهما پايه... ماست بسازند

دموكراسي پيروزي نهايي ... ايم ايم، زيرا خطر را حس كردهسنگيني اين مسئوليت را پذيرفته
بزرگ آزادي انساني در شرايطي ويژه  دانيم كه الگويمي... . و ترور 4خواهد بود بر تندروي

  » .ما نهاده شده است، و اين الگو بودن ارزش دفاع را دارده بر عهد

                                                           
1- Madeleine Albright 
2- Condoleezza Rice 
3- Totalitarian Ideology 
4- Radicalism  
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تروريسم هستند و با ه قرين“ استبداد و سركوب”و “ ايدئولوژي ديكتاتوري”در عبارات فوق، 
ازنمايي كه باعث خلق ب“ نفرت”، “كشتار”، “شوم”برانگيز مانند كلمات تحريك. اندآن مترادف

شوند تا آمريكا هم آميخته ميپرستانه بهشوند، با تصاوير مثبت، آشنا، وطنمنفي از ديگري مي
ها و صلح براي بچه”، 2”آرمان آزادي انساني”، 1“مؤسس صلح”را به مفاهيمي چون 

هميشه قابل پيش“ ديگري”ي ها به منزلهعملكرد و رفتار تروريست. مرتبط كند 3“هايمان نوه
بندي به گروه نوعي به بيني است وآمريكا نيز قابل پيش“ خير”طور كه اعمال ي است، همانبين

  .شودمحدود منتج مي
آزادي ”، 5”صلح”يي مانند ها در شكل اسم و در تركيب با اسم 4”آرمان”تكرار دائم 

ارد و ، چيزي كه آمريكا د8تصويري از آرمان شهر عنوان بهتواند ، مي7”دموكراسي”، 6”انساني
بوش با گفتن اينكه آمريكا در حال كمك به . تواند داشته باشد، تفسير شودخاورميانه نيز مي

تلويحاً به اين مطلب  رسد مي نظر به،  “ملتي آزاد كه در جنگ با تروريسم متحد ماست”ساختن 
وي با طرح اين موضوع كه . ملل دموكراتيك متحد آمريكا هستنده كه هم كند مياشاره 
شوند و اند، متحد آمريكا محسوب نميطرفهايي هم كه حامي تروريسم هستند و يا بيكشور

در “ ما”يا ” آنها“در مقابل ” آمريكا“بنابراين دموكراتيك نيستند، در حال قطبي كردن جهان بين 
 . ست“آنها” برابر 

 قانون در مقابل بي قانوني

هاي رود تالش براي دستيابي به سالحيكار مهايي كه براي درك تروريسم به يكي از استعاره
آن را  )230 :2004(يا آنچه الزار و الزار  9عملي غيرقانوني عنوان بهكشتارجمعي 

                                                           
1- Foundation of peace 
2- Ideal of human freedom  
3- Peace for our children and grandchildren 
4- Iideal 
5- Peace 
6- Human freedom 
7- Democracy 
8- Utopia 
9- Lawlessness 
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- اقليت مناسب مي هاينامند، است؛ راهبردي كه براي مطرود ساختن گروهمي 1”سازي مجرم“

و غيره  4غيرقانوني، 3شكن، قانون2هميشگي و تكراري از كلماتي مانند مجرمه استفاد .باشد
هاي كشتار جمعي باعث مخالف قانون جلوه دادن عراق و هر نوع كشوري كه داراي سالح

 : گفت 2002آوريل  17بوش در . شود است، مي

وار خود يك محور شرارت تشكيل  ديوانههاي  طلبي شكن در جاه قانونهاي  شمار اندك رژيم
 ».كشتار جمعي قرار داردهاي  سالح ، و جهان متمدن در مقابل تهديد بزرگاند هداد

شماري از : سعي كرد تصوير زير را خلق كند“ محور شرارت” بوش با استفاده از استعاره
اي هاي كشتار جمعي، به شيوهشكن سعي دارند با استفاده از سالحگيران و آدم ربايان قانونباج

رت هم چون افراد شرور و هاي محور شرارژيم. و متحدانش را تهديد كنند آمريكاجمعي، 
آنها مبلغان مرام و تعاليم ترور  -متنفرند هاآن”هستند، زيرا “ شكن قانون”جنايتكاران 

حاكميت قانون ”هستيم كه براي “ افراد خوبي“ ”ما”در حالي كه ). Bush, 21/05/2002(هستند
ا گفتن اين بوش هم چنين اين كشورها را ب). Bush, 01/02/2002(“ و آزادي احترام قائليم

كشورهاي تروريست و متحدان تروريست آنها يك محور ”عبارت تروريست خواند كه 
 ,Bush(“ هاي كشتار جمعي هستنددستيابي به سالحدنبال  بهشرارت هستند كه 

- هاي كشتار جمعي همبسته ميشكن با تروريسمِ سالحقانون در اينجا، استعاره). 04/02/2002

  .شود
در سازمان ملل، از اصطالحات بسياري براي  2003راني سال كالين پاول در سخن

ي ها ترين تالش براي يافتن سالحمتقاعدسازي مخاطبانش استفاده كرد؛ از جمله اين كه جزئي
سخنان پاول در . 6“شودنوعي نقض تعهد محسوب مي” و  5“ممنوع شده”جنگي در عراق 

مجوز عراق را هدف هاي بيوضعيت سالح قانوني كه اي از اصطالحاتي مانند فريب و بي اليه

                                                           
1- Criminalization 
2- Criminal 
3- Illegal 
4- Illicit 
5- Prohibited 
6- In further material breach of its obligations 
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، 1“گرددسال قبل باز مي12سياست تهاجم و فريب كه به ”: گرفته است، پنهان شده است
تخّطي عراق از الزامات سازمان ”، 3“مملو از دروغ” ، 2“فريب دادن و مخفي كردن از بازرسان”

حد و مرزي  6“قانون شكن”رق و ش 5“قانون مدار”باز هم بايد بين غرب  رسد مي نظر به. 4“ملل
تحت ) (Lazar and Lazar, 2004گردد كه الزار  مي اين امر به مطلبي باز. مرزي قائل شد

سودمندي است براي  شدت بهكند، كه استراتژي از آن ياد مي 7“سازيشرقي”عنوان 
9"حاشيه"نظامي اخالقي از غرب متحد و به  عنوان به 8“مركز«”مطرودسازي با هدف بقاي 

 

مطرودسازي نباشد، اما در زمان  سازي ممكن است استراتژي اوليه شرقي. 10"ديگري"دن ران
را ساخته و تثبيت كرده  ها بسياري از كليشه 11حاضر با وجود خط جدايي بين ما در برابر آنها

  .است
رباياني كه گيران و آدمباج عنوان بهها را شكن و جنايتكار، رژيمقانون در مجموع، استعاره

مكرر از طور  بههاي خود چه اينكه بوش در سخنراني. كندگيرند، توصيف ميروگان ميگ
از كشورهاي دوستدار آزادي اخاذي ”ها اين رژيم: استفاده كرد“ گير باج”و “ گروگان”هاي  واژه

توانند از ها ميآن”؛ )Bush, 29/01/2002(“ كنند تا دست به اقدامي نزنندگيري مي و باج
اياالت متحده و دوستان و متحدان آن را گروگان نگه ”و ) Bush, 2002(“ ي كنندجهان اخاذ

 ). Bush, 18/03/2002(“ دارندمي

  

                                                           
1- Policy of evasion and deception that goes back 12 years 
2- To deceive, to hide, to keep from the inspectors 
3- Replete with lies 
4- Violation of Iraq’s unobligations 
5- Lawful 
6- Unlawful 
7- Orientalization 
8- Core 
9- Periphery 
10- Other 
11- Us vs Them 
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 ماندهيافته در مقابل عقبتوسعه

جاي پيوند با مانده بههاي عقبدر دوره پساجنگ سرد و با زوال كمونيسم، استعاره دولت
اي پيوند ، با گفتمان تروريسم خاورميانه)خيزنديكشورهاي فقير به دامن كمونيسم م(كمونيسم 

سپتامبر، ضرورت توجه به توسعه  11پس از  ويژه بهدر واقع، پس از جنگ سرد و . خوردند
 چرا كه به گمان. رتي امنيتي پيدا كردآن ضروهاي  اقتصادي خاورميانه و تقويت زيرساخت

هاي سياسي، اجتماعي از انواع بحرانستواند زمينهسران اياالت متحده، مشكالت اقتصادي مي
بنابراين، حفظ . شود و به منبعي براي ترويج تروريسم و رشد بنيادگرايي اسالمي تبديل گردد

تا حد زيادي به ساختارهاي اقتصادي مناسب و با ثبات در كشورهاي خاورميانه،  آمريكامنافع 
 گيري شكلاورميانه مقدمه اين تصور از وضعيت خ. كشورهاي اسالمي بستگي دارد ويژه به

سازي در اين منطقه براي ضرورت نوسازي و دموكراسي. طرح خاورميانه بزرگ را فراهم نمود
 : نيز مطرح گرديد) 2002( آمريكامقابله با تروريسم در سند امنيت ملي 

ست آمده براي بسط مواهب آزادي در سراسر جهان  د سرانجام، اياالت متحده از فرصت به«
ساالري، توسعه، بازار آزاد و تجارت آزاد  ما به جد براي تحقق آمال مردم. ده خواهد كرداستفا

به ما آموخت كه تهديد  2001سپتامبر  11رخدادهاي . در سراسر جهان كوشش خواهيم كرد
تر از تهديد كشورهاي قوي نيست،  كشورهاي ضعيفي همچون افغانستان براي منافع ملي ما كم

بنياد و فاسد  سازد اما با وجود فقر، نهادهاي سست تروريست يا آدمكش نميفقر تهيدستان را 
هاي موادمخدر  هاي تروريستي و كارتل توانند كشورهاي ضعيف را در برابر شبكه مي

  ). N.S.S 2002( »پذير سازند آسيب

ماند اين است كه طالبان پس از تثبيت قدرت خود در آنچه در اظهارات فوق ناگفته مي
 ,Gallaher & et al(، كاشت ترياك در اين كشور را محدود كرد2000ستان در سال افغان

يكي از  عنوان بهميزان كاشت ترياك  2001اما پس از اشغال افغانستان در سال ). 241 :2009
سئوال اين است . اي رشد يافته استمخرب ترين مواد نابودكننده حيات بشر به شكل فزاينده

و ناتو به افغانستان، به بهاي كشته شدن هزاران غيرنظامي، چقدر  اآمريككه حمله نظامي 
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در سراسر جهان را به  ها ها انسانتوانسته است از توليد و توزيع مواد مخدر كه حيات ميليون
  !اندازد كنترل نمايد؟ خطر مي

در راستاي پيوند بين  2005سپتامبر  14مجمع عمومي سازمان ملل  60بوش نيز در نشست 
  : مانده و تروريسم گفتعقب عارهاست

دهيم و به  هاي جديد را در سراسر جهان توسعه مي ما با گسترش تجارت، اميدواري و فرصت«
دستور كار ما براي . كنند زنيم كه از عصبانيت و سهم ديگران تغذيه مي هايي ضربه مي تروريست

توانند  در آن مردم مي تجارت آزادتر بخشي از دستور كارمان براي جهان آزادتري است كه
  ».خواهند تربيت كنند طور كه مي ، عبادت و فرزندان خود را آن زندگي

كند كه مبارزه با فقر، گسترش تجارت، مبارزه با ايدز و در اظهارات فوق بوش ادعا مي
اين در حالي است كه . هاي مولد تروريسم را بخشكاند تواند ريشه گسترش آموزش، مي

هاي اقتصادي و جلوگيري از چپاول عدالتيبراي مقابله با بي كنند ميها ادعا تروريست
از اين ). Hafeznia et al, 2010(زنندكشورهاي اسالمي توسط غرب دست به خشونت مي

گرايي و تروريسم در خاورميانه، مداخالت توان گفت كه عامل اصلي رشد افراطمنظر، مي
در ... استفاده آنها از منابع عظيم نفت و گاز و سياسي و اقتصادي غرب در خاورميانه و سوء

  .باشداين منطقه مي

 حامي حقوق بشر در مقابل ناقض حقوق بشر

دوگانه حامي حقوق بشر در برابر ناقض حقوق بشر، در پيوند با گفتمان تروريسم، به يكي از 
ره بوش تبديل در خاورميانه در دو آمريكاهاي  جويي مداخله كنندهترين محورهاي توجيهمهم
فرصت ندادن "اين مداخالت را در راستاي  آمريكاوزير دفاع  1چه اينكه دونالد رامسفلد. شد

 :Chandler, 2003(توصيف كرد "سركوبگر در سركوب مردم خود و ديگر مردمانهاي  به رژيم

296-297.( 

 10 در مجمع عمومي سازمان ملل 56يي، در نشست آمريكاگرايي  بوش در راستاي رسالت

                                                           
1- Donald Rumsfeld 
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  :گفت 2001نوامبر 
كشور من اندوهگين همه مصائبي است كه طالبان براي افغانستان ايجاد كرده است؛ از جمله «

دهم كه من قول مي.... مردم افغانستان مستحق حاكمان كنوني خود نيستند. فشار هولناك جنگ
ديگر جهان رساني به مردم افغانستان براي بازسازي كشورشان به كشورهاي در كمك آمريكا

در حالي كه طالبان سعي در سرقت مواد غذايي ارسالي دارد به ارائه ..... خواهد پيوست
  » .دهيمهاي بشردوستانه ادامه مي كمك

بر اساس اظهارات فوق، بوش دستاورد رژيم طالبان را فالكت و گرسنگي مردم افغان 
اي  بوش چهره. دهد ه ميرساني براي بازسازي كشورشان به آنها وعد داند و براي كمك مي

كند كه حتي در اوج عمليات نظامي از ارسال غذا، دارو و اقالم  مهرورز از آمريكا ترسيم مي
تواند كشتار  هيچ آرمان ملي و اشتباه تاريخي، نمي: گويد او مي. كند مورد نياز مردم دريغ نمي

هاي هوايي د كه بمبارانكندر عين حال، بوش اشاره نمي .گناه را توجيه كند عمومي افراد بي
  . گناه را گرفته استدر افغانستان و عراق جان چند هزار انسان غيرنظامي بي آمريكا

و  1»صلح«مأموريتي به نام  عنوان بهتوسط اياالت متحده نيز  2003جنگ عليه عراق در سال 
اق ضمن در حمله نظامي خود به عر آمريكا. بازنمايي شد) Bush, 24/07/2004( 2»انسانست«

ي، به آزادي مردم الملل بينپيگيري اهدافي چون گسترش دموكراسي و حفظ صلح و امنيت 
اعالم كرد كه در پي گسترش  عراق بويژه كردها از حكومت صدام نيز اشاره كرد و صريحاً

   .باشدهاي ليبراليستي در اين منطقه ميدادن ارزش

  تجزيه و تحليل

در  شده ارائه تحليل مدل و موفه و الكالو روش براساس گرفته صورت يها تحليل به توجه با
اظهارنظرهاي . ترسيم نمود را توان مرزهاي ضديتي مي مشخص طوربه نظري، چهارچوب قسمت

سازي جنگ با تروريسم و بيشتر از هر چيز با عراق، مملو از دوقطبيه سران دولت بوش دربار
. باشدساخت ايدئولوژيكي از واقعيت ميبندي گفتماني آن بر اساس برفضايي است و مفصل

                                                           
1- Peace 
2- Humanity 
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در خصوص » ديگري«و بازنمايي » خود«معرفي  شناسانههاي شرقدولت بوش از چارچوب
ها از طريق هر كدام از اين چارچوب. نمايدژئوپليتيكي مي هاي دوگانه استفادهساخت هويت

از  آمريكااياالت متحده  ساختهمثبت از تصوير ژئوپليتيكيِ بر هاي ژئوپليتيكي، يك جنبهاستعاره
اي را در شرقيِ مسلمانِ خاورميانه ويژه بهمنفي از تصويرِ ديگريِ شرقي    خودش را با يك جنبه

 اكنون گرديد، استخراج تحقيق نظري چهارچوب از آنچه به توجه با. دهدتقابل با يكديگر قرار مي

بندي گفتمان داد و مفصل قرار هاديپيشن نظري مدل در را آمده دست به هايتوان يافتهمي
 2شماره بر دولت بوش پسر را در شكل  تأكيدپساجنگ سرد با  ژئوپليتيكي تروريسم در دوره

  :ارائه نمود

  بندي گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم در دولت بوشمفصل: 2شماره  شكل
  
  دهنام عقب    ≡مستبد و غيردموكراتيك            ≡ وحشي      ≡شكن  قانون               ≡شرور     

  
 

  خاورميانه تروريست ) ها(ديگري    
  

        
 

  )ائتالف ضدتروريسم به رهبري اياالت متحده(غرب ضدتروريست ) ها(خودي  
  
 
 

  افتهيتوسعه          ≡خواه و دموكراتيك  آزادي      ≡متمدن         ≡ مدارقانون         ≡خيرخواه    
)By the Authors(  

كه در گفتمان ) ها(هاي گفتماني دولت بوش از تروريسم، ديگريبنديبر اساس صورت
شوند و ايران مي) 2003قبل از (عراق  ويژه بهشامل كشورهاي مسلمان خاورميانه  مزبور عمدتاً

و  شكن، وحشيكشد كه همزمان شرور، قانونپروري به تصوير ميهاي تروريسترا دولت
همچنين، با تحليل گفتمان ژئوپليتيكي تروريسم به اين نتيجه . باشندنيز مي ماندهمستبد، عقب

 مرزهاي ضديتي
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ثيرات هيجاني و احساسي أبا ت... تمدن و بي  هاي وحشي، شرور، مستبد،بنديرسيم كه دستهمي
هاي نظامي دولت بوش، و حتي كسب حمايت عموم مردم از طريق منجر به توجيه عمليات

كند كه با تر جلوه مي ترس و تعصبات آنها شد؛ چرا كه تروريسم زماني خطرناك تحريك
. مانده پيوند داده شودگري، مستبد و غيردموكراتيك، عقب قانوني، وحشيهاي شرارت، بي دال

كشد كه هاي ضدتروريستي به تصوير مي را دولت "خود"پيمانان غربي،  و هم آمريكادر مقابل 
خواه و دموكراتيك هستند و بر  يافته و آزادي مدار، متمدن، توسعه انونهمزمان خيرخواه، ق

ژئوپليتيكي  اي جز مداخلهاساس رسالت تاريخي خود يعني حفظ صلح و امنيت جهاني چاره
  .  ندارند

  گيرينتيجه

يك از طرفين منازعه اول اين كه هر : تروريسم از دو جهت گفتماني ژئوپليتيكي است
كنند تعريف خاص خود از تروريسم را  در رقابتي سرسختانه تالش مي) و آنهاما (ژئوپليتيكي 

با  كنند ميي، طرفين منازعه سعي عبارت به. در سطح افكار عمومي جهاني مقبول جلوه دهند
ژئوپليتيكي برساخته مورد دلخواه هاي  فريبنده واقعيتهاي  زباني و استعارههاي  استفاده از بازي

  . قيقت مسلم معرفي كنندح عنوان بهخود را 
رو واقعيت  از آنگفتمان تروريسم  ازتمدن  بي  ي وحشي، شرور، مستبد،ها بندي دسته

و ... هيچ انساني شرور، وحشي ) الف: فرض بگيريم توانيم اي است كه مي ژئوپليتيكي برساخته
 صورت بهوانند ت نمي بسيار نسبي هستند و ها بندي اين نوع دسته) غيره به دنيا نيامده است؛ ب

الصاق  هابه آنيي ها كه توسط آمريكا چنين برچسب كسانيو ) شوند؛ ج تعريفعيني يا علمي 
در چنين شرايطي هر گروه سعي  .دهند ميرا به آمريكا نسبت  ها ، خود همان برچسبشود مي

ا و ديگري ر بر اساس گفتمان خود، تروريسم را معنا كند و از اين طريق خود را بر حق دارد
 جنايتكار واقعي”اش شهادت داد كه  گونه كه صدام حسين در محاكمه همان باطل معرفي كند؛

  “بوش است
گونه دهد، شرايط را براي هر مي م جلوهرا تروريس“ ديگري“ ”ما”دوم اينكه، زماني كه گروه 
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ي، به تعبير. كند اقدام ژئوپليتيكي از جمله مداخله، جنگ، تحريم و غيره عليه او فراهم مي
درك دانش، با بهره گيري از ابزارهاي قدرت /بازيگران ژئوپليتيكي در چارچوب گفتمان قدرت

را شكل از جمله تروريسم  ي سياسي اجتماعيها ابعاد مختلف موقعيتاز  مردمو  ها رسانه
نمايند؛ مانند گفتماني  و سپس مبادرت به اقدام ژئوپليتيكي و قدرت افزايي مجدد مي دهند مي

سپتامبر مبادرت به خلق آن كرد و بالفاصله با پيگيري استراتژي  11بوش پس از  كه دولت
  . نمود) 2003(و عراق ) 2001(دستانه مبادرت به اقدام نظامي عليه افغانستان  جنگ پيش

  قدرداني

انجـام شـده از   هـاي   واسـطه حمايـت   از معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس به نگارندگان
   .شكر و قدرداني را دارندپژوهش حاضر كمال ت
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