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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

)15سوره مبارکه النمل. آیه شریفه(قرآن کریم. 

  

  سخن ناشر
دانشگاه به  فقید که ازسوي ریاست) ( دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهد، باتقوا و کارآمد  کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود 

  ردي به انجام رساند. را در سطح راهب

محوري یاد نمود کـه وظـایف و    اي توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

» تزکیـه «بدون » علم«یابد؛ زیرا که  هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

ساز  بیش از آنکه ابزاري در مسیر تعالی و اصالح امور جامعه باشد، عاملی مشکل

  سازد. هویت جامعه را متأثر و دگرگون میخواهد بود که سازمان و 

تـوان   تابع اصول و مبادي علمی هستند و نمـی » ها سیاست«از سوي دیگر 

هـا در گـرو انجـام     منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست

مندي از نتایج آنهاست. از این منظر پیشـگامان عرصـه    هاي علمی و بهره پژوهش

آینـد و   حساب مـی  هاي فکري و اجرایی به ران اصلی جریانعلم و پژوهش، راهب

پژوهشـی رقـم زد و    ـ  هـاي علمـی   توان آینده درخشانی را بـدون توانـایی   نمی

  گویی به این نیاز بنیادین است. در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«سخن از 
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درواقع یک الگوي عملی براي تحقـق ایـده    )( دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    رایط جهان معاصر است. الگویی که همدانشگاه اسالمی در ش

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   نیکوي آن در فضاي ملی و بین

گـذاران و   آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیـان  

رود با اتکـاء بـه تأییـدات الهـی و      آموختگان این نهاد است که امید می دانش

انبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام ج تالش همه

  عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

باتوجـه بـه شـرایط،     )( معاونت پژوهشی دانشـگاه امـام صـادق   

امکانات و نیازمندي جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی 

ها و باالخره  ارکردي آنک ـ  دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی

قالـب کتـاب،    هـا در  تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتـایج ایـن پـژوهش   

  گردد. هدف از این اقـدام   مندان می گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم عالقه

اي  ضمن قدردانی از تالش خالصانه تمام کسـانی کـه بـا آرمـان و اندیشـه      ـ

ها و اصالح آنهـا   درك کاستی ـ  هادندبزرگ و ادعایی اندك در این راه گام ن

مند به طی این طریق  است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و عالقه

مکتـب علمـی امـام    نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیـت  

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان را در گستره بین )( صادق

  

  الحمد وللّه

  همعاونت پژوهشی دانشگا

  



  

  

  

  

  :مقدمه

 الملل نیبشناسی نفوذ در روابط  گونه
  

مـیالدي و در دوران ریاسـت جمهـوري     2003آمریکا در سال  متحده االتیا

ي هـا  آمـوزه دستانه و بر اسـاس   جرج بوشِ پسر بر اساس دکترین اقدام پیش

کارانِ تیم امنیت ملی خود، اقدام به جنگ عـراق و حملـه بـه ایـن      نومحافظه

بـا   توانـد  یم کرد یمف سرنگونی صدام نمود. جرج بوش تصور کشور با هد

ي براي سـایر کشـورهاي   ا نمونهتسلط سریع بر عراق و تبدیل این کشور به 

تروریسم در خاورمیانه را از بین ببرد امـا خیلـی    اصطالح بهي ها شهیرعربی، 

ي در این کشـور و رشـد   ساز ملتسازي و  زود با طوالنی شدن مرحله ثبات

ي افراطی تروریستی و واکنش برخی متحدان عرب خود در منطقـه،  ها گروه

ي ا مسـئله متوجه شد که روند دمکراتیزاسیون در کشورهاي عربی خاورمیانه 

تا پایان دوران ریاست جمهـوري   رو نیازانظامی نیست؛  حل راهسطحی و با 

خود تالش کرد ضمن حفـظ نفـوذ در سـاختارهاي اساسـی دولـت عـراق،       

ي پایـانی  هـا  سـال ه مردم این کشور واگذار نمایـد. آمریکـا در   حکومت را ب

سازي متوسل به جمهوري اسالمی ایران  حکومت جرج بوش پسر براي ثبات

در کنترل اوضـاع و   متحده االتیاعدم توانایی  دهنده نشاننیز شد که این امر 

  جنگ نیز بود.  آغازعدم حصول نتایج موردنظر از 



١٦  جدید عراق در متحده ایاالت نفوذ مدیریت 

باما، وي جنـگ عـراق را جنـگ غیرضـروري     با روي کارآمدن باراك او

دانسته و از ابتدا اعالم کرد که نیروهاي آمریکا را از این کشور خارج خواهد 

ساخت. هزینه باالي جنگ عراق که حدود چهار هزار میلیارد دالر بر دولـت  

آمریکایی بار مالی ایجاد کـرده بـود از دالیـل اتخـاذ ایـن       دهندگان اتیمالو 

این تصمیم مخالفـان و موافقـانی در دولـت و نخبگـان      دهرچنتصمیم بود؛ 

از عراق  2011آمریکا نیروهاي خود را در سال  تیدرنهاآمریکایی داشت اما 

خارج نمود و تالش کرد به شیوه دیگر حضور و نفوذ خود را در این کشور 

تصور کرد که این هزینـه عظـیم و مداخلـه نظـامی      توان ینمادامه دهد. طبعاً 

ا خروج نیروهاي نظامی از این کشور به اتمام برسد بلکـه بـر اسـاس    صرفاً ب

ي بزرگ، تصور ادامه حضور و ها قدرتحکم عقل و تجربه عملکرد تاریخیِ 

 کـامالً نفوذ آمریکا در عراق به انحاي دیگر پس از خروج نیروهـاي نظـامی   

  و امري بدیهی خواهد بود.  تصور قابل

پس  خصوصاًی خود الملل نیبحضور تاریخ  در طول متحده االتیادولت 

از جنگ دوم جهانی از همه ابزارها براي حفظ و گسترش حوزه نفـوذ خـود   

ي متعدد به شکل مستقیم یا به شـکل  ها جنگفروگذار نکرده است. ورود به 

ـ ر برنامـه در کشورهاي مختلف،  ها آننیابتی، حمایت از کودتا و تدارك  ي زی

ي بـر مـردم   رگـذار یتأثده آهنـین و  براي مهار و شکست کمونیسم پشت پـر 

اي  ي کمونیستی و نیز کاربرد ابزارهاي فرهنگـی و رسـانه  ها نظامتحت سلطه 

مسـتقیم و   توجـه  قابلي ها بودجههمواره در دستور کار دولت آمریکا بوده و 

 ي آمریکا قرار داشته است.ها دولتپنهانی در این راستا در اختیار 

و علم سیاست اثرگـذاري یـک    الملل نیبطبعاً در ادبیات عمومی روابط 

بازیگر بر بازیگر یا بازیگران دیگر تحت مفهوم قدرت و نیز اشکال مرتبط با 

و اعمـال   باقـدرت مفهومی مرتبط  عنوان بهخود » نفوذ. «گردد یمآن، تعریف 

و داراي سـابقه طـوالنی اسـت و     تأمـل  قابلي ا مسئله الملل نیبآن در روابط 

دهـد.   افزاري تا هوشمند را در خود جاي مـی  از سختتمامی اشکال قدرت 

خود مفهوم قدرت ذوابعاد بوده و اجماعی پیرامون ابعـاد و تعـاریف    هرچند
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ي یک دولت کـه بـه شـکل بالفعـل و     ها ییتواناآن وجود ندارد اما مجموعه 

وجـه   شـود  یمـ بالقوه در جهت اثرگذاري بر رفتـار سـایر بـازیگران اعمـال     

ي هـا  مؤلفـه ف از این مفهوم است. قـدرت داراي ابعـاد و   اشتراك اکثر تعاری

. اعمال شود یممتعددي است که در راستاي تحقق هدف بازیگر به کار گرفته 

 گردد یممستقیم و با ابزارهاي سنتی و فیزیکی محقق  صورت بهقدرت گاهی 

ي غیرمسـتقیم بـر تصـمیمات بـازیگران و     رگـذار یتأثو در مواقعی از طریـق  

در راستاي اهداف خود و در مواردي نیز به شکل  ها آنحات ی مرجده شکل

  است. ریپذ امکانترکیبی از این دو 

که محور اصلی کتاب حاضر بوده و تالش شده است ابعاد » نفوذ« مسئله

ي آمریکـا نسـبت بـه عـراق پـس از اشـغال       ها استیسمختلف آن در مورد 

دبیات مربوط به آن اهمیت است؛ هرچند ا حائزبررسی شود، از ابعاد مختلف 

ي شده است. براي درك نظري بند طبقه» قدرت«چنانکه ذکر شد ذیل مفهوم 

آن آمریکـا در عـراق مشـغول انجـام      ازجملـه ي بزرگ و ها قدرتبهتر آنچه 

ي نمـود و در هـر یـک برخـی     بنـد  طبقـه نفوذ را به چهار نوع  توان یم است

به آن اشاره شده  لیتفص بهحاضر  در کتابکه  - آن رامصادیق عینی و عملی 

چهار نوع نفوذ را  توان یمي نمود. در یک نگاه کالن بند طبقهذیل آن  - است

  به شرح ذیل شناسایی نمود:

 )Compulsoryنفوذ اجبارآمیز و قهري (

 )Institutionalنفوذ نهادي (

 )Structuralنفوذ ساختاري (

 )Discoursiveنفوذ گفتمانی (

ري نفوذ یک بازیگر بر رفتار بازیگر دیگـر  منظور از نفوذ اجبارآمیز و قه

و تعیین و تغییر رفتار آن در جهت منافع خود است. این نفـوذ بـا مفهـوم سـنتی     

 آنچـه یاد نمود. » قدرت محض«از آن به توان یمقدرت اشتراکات فراوان داشته و 

وادار کردن یک بازیگر بـه انجـام اقـدامی    « عنوان بهرابرت دال در تعریف قدرت 

) بـه نفـوذ   Dahl, 1957:202» (داد ینمصورت عدم وجود، آن اقدام را انجام  که در
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 مـوردنظر اجبارآمیز قرابت زیادي دارد. البته در این نفوذ باید توجه کرد که اقـدام  

باید برخالف اراده بازیگر مقابل بوده و تضاد منافع در آن مشهود باشد و بـازیگر  

ی رفتـار بـازیگر (ب) را   ده شکلیر یا (الف) منابع الزم و قصد الزم براي تغی

کـه رفتـار    دهد یمنفوذ اجبارآمیز زمانی رخ  تر روشنداشته باشد. به عبارت 

اقدام و رفتار بازیگر (الف) تغییر کنـد و ایـن تغییـر     ریتأثبازیگر (ب) تحت 

ي مشخص در اختیار بازیگر (الف) صـورت  ها اهرمرفتار، ناشی از ابزارها و 

و ابزارهـا لزومـاً مـادي     ها اهرمآنکه در این نوع نفوذ،  توجه قابلپذیرد. نکته 

ابـزار   توانـد  یمنیستند و گاهی هنجارها و قواعد غیرمادي و بعضاً ناملموس 

فشارهاي بیرونـی   مثال  عنوان بهنفوذ یک بازیگر نسبت به بازیگر دیگر باشد. 

وذ دهی به رفتـار بـازیگر دیگـر، نـوعی نفـ      هنجاري یک بازیگر جهت شکل

فشارهاي آمریکا بر عراق جهت رعایت  مثال عنوان به. شود یمتلقی  زیاجبارآم

و اعمال برخی قواعد هنجاري غربی حقوق بشري مثال بارزي از ایـن نـوع   

و یا اعمال قوانین و قواعد مالی و اقتصادي مربوط به  شود یمنفوذ محسوب 

میـل و الـزام   کمک به دولت عراق و یـا تح  شرط شیپ عنوان بهبانک جهانی 

دولت عراق براي اجراي یک کنوانسیون مشخص یا فروش نفت این کشـور  

  گـردد  یمـ ي بارز این نوع نفوذ محسـوب  ها نمونهي مشخص از ها شرکتبه 

)Keck and Sikkink, 1998(.  نمونه بارز دیگر از این مفهوم کلیه اقدامات نظامی

ظامی به این کشـور  ي نها کمکآمریکا در عراق در مورد آموزش و تسلیح و 

ي ها نامه موافقتاست. حضور و نفوذ نظامی آمریکا از طریق تحمیل و انعقاد 

  .شود یمامنیتی مثال بارز دیگري از نفوذ اجبارآمیز در عراق محسوب 

نفوذ نهادي، نوعی نفوذ غیرمستقیم توسط بازیگر (الف) براي ایجـاد یـا   

جـه کـرد اگـر در ایـن نـوع      تغییر رفتار خاص در بازیگر (ب) است. باید تو

نفوذ، یک نهاد مشخص به شکل کامل در اختیار بازیگر (الف) باشـد، شـیوه   

است  مدنظردر نفوذ نهادي  آنچهتغییر خواهد کرد. » نفوذ اجبارآمیز«نفوذ به 

منافع یک بازیگر اسـت.   نیتأمی یا داخلی براي الملل نیباستفاده از نهادهاي 

ایـن   ازجملـه ی کارکردهاي متعـددي دارنـد و   للالم نیبو نهادهاي  ها سازمان
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. اگـر  باشـد  یمـ منافعشـان   نیتـأم کارکردها استفاده بـازیگران عمـده جهـت    

و مقررات یـک سـازمان    ها عرفبازیگري بتواند از قواعد، هنجارها، قوانین، 

منافع خود در قبال سایر بازیگران استفاده نمایـد؛ نفـوذ نهـادي     نیتأمجهت 

 ها آنی عالوه بر کارکردهاي الملل نیباهمیت نهادهاي  صورت پذیرفته است.

بـه رعایـت ایـن     هـا  دولتدر ایجاد دستور کارهاي جهانی و نیز ملزم کردن 

ایـن   تواننـد  یمي بزرگ با توجه به نفوذ خود ها قدرت. باشد یم دستورکارها

 مثـال  عنوان بهمنافع استفاده کنند.  نیتأمبراي  ها آندستور کارها را ایجاد و از 

در آمریکـا، ایـن کشـور در     2001سـپتامبر   11متعاقب اقـدامات تروریسـتی   

مبارزه با تروریسم را با قرائت خود وارد  مسئلهی الملل نیبي ها سازمانتمامی 

بـر   هـا  دولـت نمود و این امر تبدیل به دستورکار جهانی گردیده و اقـدامات  

  است.  قرارگرفته موردسنجشاساس این موازین و دستورکارها 

ــمی     ــاي رس ــاً نهاده ــادي لزوم ــوذ نه ــور از نف ــه منظ ــر آنک ــه دیگ نکت

نیستد بلکه نهادهاي غیررسمی یـا سـاختارهاي غیرجهانشـمول     شده شناخته

 ابزاري براي نفوذ بر رفتار بازیگران محسـوب شـوند   توانند یمولی قدرتمند 

)Abbott and Snidal, 1998(. شـرایط   نمونه تالش آمریکا براي تحمیـل  عنوان به

تحریمی علیه جمهوري اسـالمی یـا سـایر کشـورها نـوعی نفـوذ نهـادي و        

منـافع محسـوب    نیتـأم ی بـراي  المللـ  نیبـ ي هـا  سـازمان استفاده ابـزاري از  

یی نظیر آمریکـا بـراي اسـتفاده از ایـن نهادهـا و      ها دولت يها اهرم. شود یم

 ها آنی ي بر سیاست خارجرگذاریتأثي بر محیط داخلی کشورها یا رگذاریتأث

نفوذ نهادي است که عمدتاً به شکل غیرمستقیم و توسط نهادهاي دیگر انجام 

 هـا  دولـت . ویژگی این نفوذ برخورداري از مشروعیت بیشـتر اقـدام   شود یم

این تصمیمات به شکل جمعی و از طریق یک سازمان مشخص  چراکهاست 

بـه شـکل    نـد توا یمـ ی اتخاذ گردیده است. لذا اجراي این اقـدامات  الملل نیب

ي بـزرگ از نفـوذ نهـادي بـراي     هـا  قـدرت ي صورت پذیرد. امروزه تر آسان

ي هـا  قطعنامه. صدور کنند یمي از اهداف خود استفاده ا گستردهپیشبرد طیف 

توسـط امریکـا و اعضـاي دائـم      هـا  آنشوراي امنیت سازمان ملل و اجـراي  
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  .رود یمشمار  شوراي امنیت در مورد عراق نمونه روشنی از این نوع نفوذ به

که در آن، نفـوذ بـه    شود یمنفوذ ساختاري شکل سوم از نفوذ محسوب 

 مسـائل ي بـر سـاختارهاي داخلـی و    رگـذار یتأثشکل مسـتقیم و در جهـت   

. در این نوع نفوذ، هـدف اصـلی ایجـاد    شود یماجتماعی کشور هدف انجام 

هـداف و  ا نیتأم منظور به موردنظرتغییر در ساختار اجتماعی و جامعه کشور 

ي جامعـه  هـا  بخشمنافع یک دولت مشخص است. در نفوذ ساختاري، همه 

یا طبقات مشخص در  ها گروه، ها بخشنیستند بلکه  موردتوجهبه یک اندازه 

ـ ازامعرض اقدام قـرار دارنـد    توسـط   مـوردنظر تمـام انـرژي و منـابع     رو نی

و بـر  بازیگري که قصد نفوذ و اثرگذاري دارد به شـکل برابـر توزیـع نشـده     

تـالش و   مثـال  عنوان بهگیرد.  گذاري خاص اقدامات صورت می اساس هدف

گسـترده   دیتأکي در محیط داخلی عراق با رگذاریتأثریزي آمریکا براي  برنامه

ی کتـاب  آتـ ي هـا  بخـش بر جوانان و زنان در حال انجام است و چنانکه در 

ي در راستاي ا عمدهي گذار هیسرماي طوالنی و ها برنامهمالحظه خواهید کرد 

در نفوذ ساختاري  آنچهنفوذ بر این قشر از جامعه عراق در حال انجام است. 

اهمیت دارد تالش بـراي شـکل دادن منـافع اقشـار مختلـف جامعـه هـدف        

سازي اثرگذاري بر آن جامعه است. به عبارت  ي و درونیساز مراهه منظور به

فتارهـاي بـازیگران   نفوذ ساختاري متضمن شکل دادن به منافع و ر تر روشن

و در این راستا ایجـاد هویـت بخشـی جدیـد و تعریـف منـافع آن        باشد یم

اي حیـاتی   کلیـد واژه  نفوذکننـده و منافع دولـت   ها خواستهبر اساس  ها گروه

ـ ادولـت   .)Steven Lukes, 1974: 24(  شـود  یمـ محسوب  تـالش   متحـده  االتی

فتـار دختـران و   ی بـه هویـت و ر  دهـ  شـکل در عراق جدید از طریق  کند یم

 مـدت  انیمخود در  موردنظري غربی ها آموزهجوانان جامعه عراقی بر اساس 

ی مشـخص  آموزشي ها دورهکند. اختصاص  نیتأمو درازمدت منافع خود را 

ي رگـذار یتأثي تحصیلی و تـالش بـراي   ها هیبورسبراي جوانان و تخصیص 

. از سوي دیگر فرهنگی در ابعاد مختلف نمونه بارزي از نفوذ ساختاري است

نسل جدید رهبران عراقی را از طریق نفوذ ساختاري به  کند یمامریکا تالش 



 ٢١ مقدمه 

 

بـه   تیـ درنهاخود متمایل ساخته و از ابتدا تحت تربیت خویش قرار دهد تا 

و درازمدت منافع این  مدت انیمشکل غیرمستقیمم افراد وابسته به امریکا در 

  و لحاظ نمایند. نیتأمکشور را 

مانی شکل چهارم نفوذ است کـه جنبـه غیرمـادي و درازمـدت     نفوذ گفت

را  نفوذکنندهمنافع کشور   به شکل طوالنی تواند یمداشته و در صورت تحقق 

عمق اثرگذاري ایـن نـوع نفـوذ بسـیار گسـترده بـوده و        چراکهنماید  نیتأم

تغییرات به شکل کامالً درونی و ماهوي و بـه شـکل نامحسـوس در جامعـه     

. نفوذ گفتمـانی اشـتراکاتی بـا نفـوذ سـاختاري دارد      ردیپذ یمهدف صورت 

و هر دو به نحوه  شود یمدر هر دو مورد، بر روندهاي اجتماعی توجه  چراکه

گیري هویت بازیگران و معانی اجتماعی توجه دارند. اما تفاوت این دو  شکل

نوع نفوذ آنست که نفوذ ساختاري اثرگذاري مستقیم و عینی داشته و جامعه 

نفـوذ گفتمـانی    آنکـه  حـال دف کامالً روشن بـوده و جنبـه انضـمامی دارد    ه

داشته و جنبـه انتزاعـی    تر بزرگبا جامعه هدف  تر گستردهرویکردي کالن و 

 . در نفوذ گفتمانی توجه به معـانی کند یمدارد و اهداف درازمدتی را تعقیب 

)meaning(   ــاعی و ــاي اجتم ــبکه نیروه ــأثو ش ــأثراتو  ریت ــل  ت ــا نآمتقاب  ه

و نوعی نگاه فراسـاختاري دارد. در ایـن نـوع نفـوذ      ردیگ یمقرار  موردتوجه

و معنـا میابـد و بـه     گرفتـه  شـکل و درازمدت  مدت انیمهویت اجتماعی در 

نفـوذ   .)Macdonell, 1986( شـود  یمـ توجه  ها آنها و توان اقدام عملی  ذهنیت

 توانـد  یممریکا هاي جدید بود و دولت آ گفتمانی اقدامی براي تعریف هویت

منافع جدیدي براي اقشار مختلف جامعه  شده فیتعربر اساس هویت جدید 

 تیـ درنهاي جدیـد و  هـا  نقـش عراقی تعریف نماید و مبتنی بر ایـن منـافع،   

ي مشخصی در راستاي منافع خود مطالبه و اجرا نماید بدون آنکه ها استیس

این نوع نفوذ  ق باشد.نیازمند اقدام عملی مستقیم براي تحقق منافعش در عرا

کارکرد فراوان داشته و از ابزارهاي مختلف قدرت و به نحو مشخص قدرت 

چنانکه ذکر شد نفـوذ گفتمـانی   . شود یمنرم به شکل گسترده در آن استفاده 

به مـدت طـوالنی منـافع     تواند یمبر ولی با آثار درازمدت و مانا بوده و  زمان



٢٢  جدید عراق در متحده ایاالت نفوذ مدیریت 

  نماید. نیتأمیک کشور را 

نفوذ، دولت آمریکا تالش نمود علیرغم خروج  الذکر فوقانواع بر اساس 

ي متعـدد جایگـاه خـود در عـراق     هـا  وهیشنیروهاي نظامی خود از عراق به 

ی قانون اساسی عراق بـر اسـاس   ده شکلجدید را تثبیت نماید. تالش براي 

خواست خود، نفوذ در ساختار نظامی عراق و وابسته نمودن این کشـور بـه   

ي مبارزه بـا تروریسـم عـراق،    ها برنامهاقدامات مستشاري، کنترل و  ها کمک

ي هـا  نمونـه تالش براي تحمیل قراردادهاي نظامی و امنیتی به دولت عـراق  

. از سـوي دیگـر تـالش بـراي     شـوند  یمـ محسـوب   زیاجبـارآم بارز از نفوذ 

ی به الملل نیبي ها سازماندولت عراق از جانب نهادها و  قرار دادن فشار تحت

. رود یمـ ل غیرمستقیم نفوذ نهادي مشخص آمریکـا در عـراق بـه شـمار     شک

تالش براي ارتباط و اثرگذاري مستقیم بر جامعه عراقی و اقشار مختلـف آن  

ي بارز نفوذ ساختاري ها جنبهدر ابعاد آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي 

 پـذیري  و اجتماعی بوده و درنهایت اقدامات آشکار و پنهـان جهـت جامعـه   

آن تغییـر و   تبـع  بـه و  هـا  آني ها تیهومجدد مردم عراق و تغییر هنجارها و 

ی منافع مردم عراق در درازمدت در جهت منافع آمریکایی، اقدامات ده شکل

  میاید.  حساب بهبراي نفوذ گفتمانی  متحده االتیابارز دولت 

بنـدي   جمع منظور بهذکر شد تالشی نظري  اختصار بهآنچه در این مقدمه 

. باشـد  یمـ جدیـد   در عـراق شناسی اقدامات آمریکا در راستاي نفـوذ   و گونه

ي هـا  بخشی در روشن بهدر فصول آتی،  متحده االتیاتفصیل اقدامات دولت 

  است. شده انیبمختلف 

  

  ابوذر گوهري مقدم

  )دانشگاه امام صادق ( الملل نیباستادیار روابط 

  



  

  

  

  

 1 فصل

 یاتـــکل

  مقدمه

 صـورت  بـه  سـپتامبر  یازدهم تجارت جهانی و رویداد هاي نساختماحمله به 

 بسترسـاز  مریکا مطرح وآ متحده ایاالتملی  امنیت جدي در تهدید اي مسئله

 این حادثه .گردید آمریکا خارجی سیاست استراتژي در تحول و نگرش تغییر

 اختیـار  در دسـتوري  هژمونیـک  سیسـتم  دهی شکل براي را الزم زمینه عمالً

 تروریسم، با مبارزه مسئله که آورد پدید تازه کامالً و شرایطی  داد ارقر آمریکا

 آنـان  ملـی  حاکمیت به اعتنایی بی و با کشورها داخلی امور در دخالت راه از

کـه در عمـل شـاهد آن بـودیم،     آنچنان. گرفـت  قرار آمریکا دولت کار دستور در

 المللـی  بـین ائتالف در  سایر کشورهانظرات و مشورت و  المللی بین هاي سازمان

  .آمریکایی قرار نگرفت کاران محافظهم، مورد توجه سبراي مبارزه با تروری

 در تجـاوز  بـه  آن تبـدیل  و آمریکا مآب دموکراتیک پارادایم در بازنگري

 از مریکـا آدموکراسی یا دفاع از منافع و امنیـت ملـی    هاي آرمان توسعه پرتو

 کاران محافظهژي آمریکا توسط نواسترات دستانه موجب تغییر پیش جنگ طریق

 کـاران  محافظه ،تفکر لیبرالی در غرب برخالفیعنی  .حاکم بر کاخ سفید شد

، قـدرت  المللـی  بـین سیاسی در سطح  هاي زنی چانهمعتقدند که پشتوانه مهم 

ورود به صـحنه نظـامی، یـک فرصـت طالیـی بـراي        رو این از نظامی است.



٢٤  جدید عراق در متحده ایاالت نفوذ مدیریت 

یازدهم سپتامبر، این فرصت  بوده است.استراتژي و دیپلماسی سیاسی آمریکا 

خود را در سطح جهانی  گرایی جانبه یکرا در اختیار آمریکا قرار داد تا نظریه 

بـراي جنـگ    استراتژي نوین خود راستاي در آمریکا اجرا بگذارد. مرحله به

در بحـران افغانسـتان، آمریکـا حتـی     با تروریسم به افغانستان لشـکر کشـید.   

نمودن دیگر کشورها با خـود   آوا همقت، صرف همراه و حاضر نشد اندکی و

البته اجماع جهانی در مقابله بـا   خود را به اجرا گذاشت. هاي خواستهکند و 

مریکا بود به نحوي که نیروهاي ناتو نیـز بـه   آتروریسم پشتوانه مناسبی براي 

 تحدهم ایاالت 2003پایان ماجرا نبوده و در سال اما این  مریکا شتافتند.آکمک 

نـه مبـارزه بـا    گذشته بدون مجوز و همراهی جدي کشورها بـه بها  برخالف

سـاقط و آن کشـور را    را رژیم صدام حمله، به عراق تروریسم و خلع سالح

  نمود.  اشغال

 گفت مجموعه باید آمریکا سیاسی استراتژي و عراق مسئلهبا  ارتباط در

سـاقط نمـودن    ا هدفو ب قدرت سخت در ابتدا با تمرکز برمریکا آاقدامات 

 حفـظ  ادامـه اشـغال و چگـونگی    قدرت نظامی بود اما از طریقرژیم صدام 

 هـاي  فعالیت امـتم ماحصل و مهم مرحله که دموکراتیک نظام ایجاد و عراق

را ایجـاب   پایـدار  و آمیز مسالمت روشی از حمله به عراق بود نیاز به مریکاآ

در صحنه  مسائل و مشکالت جدي راهبرد، بروزعالوه بر نیاز به تغییر  .نمود

پیـروزي  نموده و ادامه مشکالت، شـیرینی   ناپذیر اجتنابعراق لزوم تغییر را 

ري از مریکا تلخ نموده و با گذر زمان، میزان بیشتنظامی بر صدام را در کام آ

در افکـار   ها مخالفتش مریکا نمایان شد. افزایابعاد مختلف مشکالت براي آ

مریکا و نیـز  و حتی جامعه آ الملل بینمنطقه، جامعه  يها ملتعمومی عراق، 

سیاسی میان دولتمردان کاخ سفید و نمایندگان کنگره و سنا کـه   نظر اختالف

بیشتر در انتخابات سنا به نفع جناح رقیـب گردیـد،    هاي کرسیباعث کسب 

یـک اسـتراتژي مناسـب     بازتعریفرا مجبور به  متحده ایاالتدستگاه سیاسی 

دچـار   یت عراق نمود. به هر ترتیب ماشین جنگی آمریکا در عراقبراي مدیر

 بـه  بسـت  بـن رهایی از ایـن   براي ها آمریکاییضعف و ناکارآمدي گردیده و 



 ٢٥  لیاتک

 

 هـا  توافقنامهاین  شدند. متوسل و راهبردي امنیتی هاي توافقنامهطرح موضوع 

نقشـه راه متفـاوت    گیري شکلنوع مواجهه جدید آمریکا با موضوع عراق و 

 رو ینا از .کرد مینسبت به گذشته را براي تأمین اهداف خود در عراق ترسیم 

نفوذ خود را در عـراق دنبـال و تثبیـت     ،آمریکا تالش کرد به شکل جدیدي

 متحـده  ایـاالت نماید. بر این اساس و با توجه به مقتضیات زمانی و مکـانی،  

ت قدرت، راهبرد آمریکا با در نظر گرفتن منابع قدرت نرم در کنار منابع سخ

جدیدي را براي تأمین اهداف خود در عـراق و تثبیـت نفـوذ خـود در ایـن      

  کشور ترسیم کرد.

به باور بسیاري از کارشناسان سیاسی و نظامی خروج نظـامی آمریکـا از   

میالدي یک شکست سنگین براي این کشـور قدرتمنـد    2011عراق در سال 

سیاسـت جهـانی و تحـوالت     هـاي  واقعیـت  سو یک. اما اگر از شود میتلقی 

و اتفاقات داخلی در آمریکا مورد بازبینی قرار گیرد و از سوي دیگر  اي منطقه

بـراي   متحـده  ایـاالت چرایی اهمیت عراق براي آمریکا و منافع پیدا و پنهـان  

مورد دقت واقع شود، مالزمت شکست آمریکا  2003حمله به عراق در سال 

  . یابد میور معنا و مفهومی دوباره در عراق با خروج نظامی از این کش

با توجه به اهداف آمریکا از حمله به عراق و تغییر در رویکرد سیاسـت  

با روي کار آمدن حـزب دمـوکرات در ایـن کشـور و      متحده ایاالتخارجی 

 تـوان  نمـی  راحتـی  بـه معضالت سیاسی، امنیتی و اقتصادي پیشروي آمریکـا،  

در صـحنه عـراق داد؛ چـه     متحـده  ایاالتحکم به پیروزي یا شکست قطعی 

اینکه صحنه تحوالت میدانی عراق در ساحات مختلف ثابت کرده کـه نبـرد   

آمریکا در عراق حتی پس از خروج نظامی از این کشور و در شرایط کنـونی  

تغییر ملموسی که در چگـونگی   ترین مهمنیز ادامه داشته و دارد. در این میان 

، تغییـر در تمرکـز و   شود میمشاهده  تاکنون 2003از سال  عیار تماماین نبرد 

 مسـئله اینکـه  . توضیح ایـن  باشد میتوجه به استفاده و مدیریت منابع قدرت 

ــانگر آن اســت کــه از ســال   ــا  2003اقــدامات آمریکــا در عــراق بی  2007ت

بیشترین توجه خود را به اسـتفاده از منـابع سـخت قـدرت در      متحده ایاالت



٢٦  جدید عراق در متحده ایاالت نفوذ مدیریت 

 ءپـس از امضـا   ویـژه  بـه به بعد و  2007ا از سال عراق معطوف کرده بود. ام

امنیتی (خروج) و راهبردي توجه اصلی آمریکـا بـه اسـتفاده از     هاي توافقنامه

منابع نرم قدرت متمرکز شد. این مسئله گرچه نافی استفاده از قدرت سخت 

آمریکا نسبت به قدرت نـرم   ازپیش بیشدر این زمان نیست اما بیانگر اهتمام 

بـراي بیـان چیسـتی و     ، تالشـی شـود  مـی در این نوشـتار بیـان    آنچهاست. 

  از منابع مختلف قدرت در عراق است. متحده ایاالتچگونگی استفاده 

و سیاسـی عـراق ایـن     ژئـوپلیتیکی  ،تاریخی ـ تمدنی به جایگاهبا توجه 

در ایـن   کشور همواره در طول تاریخ آبستن حوادث گوناگونی بـوده اسـت.  

داخلی و  تأثیراتداراي  تنها نهرویدادهاي این کشور که  نمتأخرتریمیان و از 

گذاشـته اسـت،    جـاي  بـه جهانی را نیز از خـود   تأثیرات، بلکه بوده اي منطقه

آمریکـا   متحـده  ایـاالت به رهبري  2003به اشغال نظامی آن در سال  توان می

اشاره کرد؛ این واقعه تاریخی، از چنان اهمیتی برخوردار اسـت کـه تـاکنون    

داخلـی و   هـاي  نامـه  پایـان وضوع شمار بسیار زیـادي از کتـب، مقـاالت و    م

  خارجی قرار گرفته است.

عـراق و بررســی جوانـب مختلـف آن، از ابعــاد مختلـف بــراي      مسـئله 

بـا توجـه بـه     سـو  یـک . از باشـد  مـی جمهوري اسالمی ایران حـائز اهمیـت   

در نظـر   تاریخی که میان دو کشـور وجـود دارد، و بـا    ـ فرهنگی هاي قرابت

چه  که عراق دارد، و نیز لزوم برقراري ارتباط هر اي بالقوه هاي ظرفیتگرفتن 

بیشتر و بهتر جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي جهان عـرب، ایـن کشـور    

دروازه ورود ایران به جهان عـرب قـرار گیـرد. و چنانچـه      عنوان بهد توان می

 کـامالً با رویکـردي   مشخص است، استفاده مناسب از این ظرفیت، وضوح به

د عاملی براي ایفاي نقش هرچه بیشتر جمهـوري اسـالمی در   توان میسیاسی 

به شمار رود. امـا بـا نگـاهی اسـالمی، ایـران       اي منطقهمعادالت و مناسبات 

از این فرصت، مسیري هموارتر را براي صـدور پیـام    برداري بهرهد با توان می

  انقالب اسالمی به کشورهاي عربی بیابد.

و جهانی، و  اي منطقهاز سوي دیگر، و با رویکردي استراتژیک به شرایط 
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با در نظر گرفتن مالحظات امنیتی، تالش براي حفـظ عـراق و مقابلـه بـا از     

آن به تهدید،  شدن تبدیلدست رفتن فرصت استفاده از ظرفیت این کشور، و 

می جمهوري اسال گذاري سیاستبراي دستگاه  ازپیش بیشاهمیت این کشور 

و بعـد   2003. در این میان و پس از اشغال نظامی آن در سال نمایاند میرخ 

، دانسـتند  میپیروزي  آمریکا در کسب آنچه ویژه بهاز ناکامی نیروهاي مهاجم 

در صـحنه عـراق هسـتیم.     متحـده  ایـاالت شاهد تغییري راهبـردي از سـوي   

یـر راهبـرد   سـخن از تغی  2010آگوسـت   31که بـاراك اوبامـا در    اي گونه به

 نـوعی  بـه . و کنـد  مـی در عراق و خروج نظامیان از این کشـور   متحده ایاالت

  .سازد میسیاستی نرم را جایگزین رویکرد سخت بوش 

اسـت   آثار موجود در این حـوزه آن وجه تمایز نوشتار حاضر نسبت به 

 که، تمرکز اصلی نویسنده بر دوران پس از خـروج نظـامی آمریکـا از عـراق    

منابع موجـود، بیشـتر بـه     تمرکز اصلیاین در حالی است که  است. معطوف

محورهـاي  در این میـان  . اختصاص داردزمان اشغال نظامی و یا پیش از آن 

خواهنـد   هـایی  حوزهامنیتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي  ـ چهارگانه نظامی

و ابزارهاي نفـوذ آن   ها شیوه بناي بررسی عملکرد آمریکا و احصايبود که م

نویسـنده در   هـاي  بررسـی اسـت،   ذکـر   شایانراق قرار خواهند گرفت. در ع

دارد، حاکی از آن است که سیاست آمریکا  چندساله اي سابقهحوزه عراق که 

. در ایـن میـان   پـذیرد  مـی متفاوتی انجام  صورت بهدر شمال و جنوب عراق 

استفاده از دیپلماسی هنر و دیپلماسی رقص و موسیقی براي آشنایی هر چـه  

که  حالی ؛ درخورد میبیشتر مردمان منطقه شمال با فرهنگ آمریکایی به چشم 

و طـرح مبـاحثی همچـون     سـوادآموزي  هـاي  کـالس برگـزاري   ها آمریکایی

ــوبی     ــاطق جن ــراي من ــرد را ب ــوق زن و م ــري حق ــی، آزادي، براب دموکراس

بیشـتر در   هـا  آناقتصـادي و عمرانـی    هاي فعالیت. از سوي دیگر اند برگزیده

نشین جریان دارد و این بخشی از نقشه راهی  طق شمالی و نیز مناطق سنیمنا

 هـاي  دوره. برگـزاري  اند کردهبراي خود از آینده عراق ترسیم  ها آناست که 

و دانشجویی و امکان آشنایی نزدیک جوانان عراقی در  آموزي دانشتبادالت 
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ي هـا  برنامـه ر با سبک زندگی آمریکایی از دیگ ها برنامهقالب شرکت در این 

که اکنون مجالی براي بسط آن نیسـت.   باشد میدر حوزه فرهنگی  ها آنمؤثر 

براي تصویب قانون اساسی و حتـی   ها آنبه تالش  توان میدر حوزه سیاسی 

 توانسـت  میتوافقنامه استراتژیک اشاره کرد که در صورت تصویب، عراق را 

(بایـد توجـه داشـت کـه       آمریکا بـه شـمار آورد   هاي ایالتیکی از  عنوان به

بار مورد بازنگري قرار گرفت و نسخه نهـایی آن در   11توافقنامه استراتژیک 

 ءبـه انحـا   کنند میتالش  ها آن .) متفاوت است کلی بهمقایسه با نسخه ابتدایی 

مختلف، نخبگان سیاسی آینده عراق را از نظر فکري به خود نزدیک سـازند.  

آموزشـی بـراي اقشـار مختلـف      هـاي  سکـال بر این اساس شاهد برگـزاري  

نخبگان در داخل و خارج از عراق هستیم که محتواي آموزشی عرضه شـده  

و ارزشمندي شعارهاي  متحده ایاالتجز وامداري به  اي نتیجه ها دورهدر این 

  سکوالر کردن نخبگانی را در پی ندارد. تر دقیقعبارت  لیبرالیستی و به

مسـتقیم و   صـورت  بـه وعی اسـت کـه   در عراق موض متحده ایاالتنقش 

عنوان تعداد زیادي از کتب و مقاالت را به خـود اختصـاص داده    غیرمستقیم

دسـته کلـی    سـه را در  هـا  آن تـوان  مـی است. با نگاهی کلـی بـه ایـن آثـار     

 کرد. بندي تقسیم

که منجر به حمله  پردازند میدسته اول از این آثار به بیان علل و عواملی 

شد. منابع این  متحده ایاالتو اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا به عراق 

مختلـف سیاسـی و اقتصـادي     هـاي  حـوزه بخش به تحلیل منافع آمریکـا در  

 رغـم  علـی دنبال بیان چرایـی حملـه آمریکـا بـه عـراق       به نوعی بهپرداخته و 

بـه کتـاب    تـوان  مـی . از میان منـابع موجـود   باشد می المللی بیني ها مخالفت

 »راق توسـط آمریکـا؛ پیامـدها و نتـایج طـرح خاورمیانـه بـزرگ       اشـغال عـ  «

اشاره داشت. نویسنده در این کتاب ضـمن بررسـی طـرح     )1384(هاشمی، 

دنبـال   استراتژي اصـلی آمریکـا در خاورمیانـه، بـه     عنوان بهخاورمیانه بزرگ 

. از دیگر منابع موجـود در  باشد میتحلیل حمله نظامی به عراق در این راستا 

اق اشـاره دارد کتـاب   خش که به بیان علت و چگونگی حملـه بـه عـر   این ب
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 »آمریکـا  متحـده  ایـاالت : عـراق و برنامـه جهـانی    امپراتـوري  نفت، قدرت،«

در این کتاب ضمن بیان مستنداتی از مقامـات   لري اورست. 1386(اورست، 

آمریکایی درباره علت حمله به عراق به چگـونگی اشـغال ایـن کشـور هـم      

در میان منابع عربی نیز آثار متعددي در این حوزه به نگـارش درآمـده   . پردازد می

جـراد،  ال( »يمریکـسـتهداف األابعـاد اإل«بـه کتـاب    توان می ها آناست که از جمله 

اشاره داشت. دکتر خلـف الجـراد در کتـاب خـود، ضـمن بیـان هـدف        ) 2004

ختار و ه با اعـراب از دیـدگاهی تئوریـک، بـه نقـش سـا      هدر مواج متحده ایاالت

  .پردازد میسازي این کشور در صحنه عراق  کارگزاران مؤثر در عرصه تصمیم

از آثار موجود اختصاص به منابعی دارد کـه بیـانگر تحـوالت      دسته دوم

. عمده آثار این بخـش، بـا بیـانی تـاریخی اداره     باشد میسیاسی عراق جدید 

. کند میا ترسیم و نقش آمریکا در آن ر دهد می توضیحعراق پس از اشغال را 

مؤثر در عرصه تحـوالت   هاي شخصیت هاي مصاحبهدر این میان خاطرات و 

کـه از آن   دهـد  مـی میدانی عراق بخش مهمی از آثار این مجموعه را تشکیل 

 »پس از صدام اولین حاکم آمریکایی عراقخاطرات «ب به کتا توان میجمله 

بیـان خـاطرات خـود در     در این کتاب به پل برمراشاره کرد.  ،)1385(برمر، 

 ،زمانی که از جانب آمریکـا تصـدي اداره عـراق را بـه عهـده داشـته اسـت       

در دو  ویژه بهدر اداره این کشور  متحده ایاالتو ضمن آن به نقش  پردازد می

 آن راجایگـاه   توان می. کتاب دیگري که کند میحوزه سیاسی و نظامی اشاره 

) 1389(جعفـري،  » )ربـۀ الحکـم  تجتجربه حکومت («در این حوزه برشمرد 

 تـرین  مهـم و  تـرین  برجستهبه ذکر  در این کتابدکتر ابراهیم جعفري است. 

نوین خود پس از خـروج از   گیري شکلکه عراق در دوره  پردازد میمراحلی 

مرحله حکومت صدام حسین و جنگی که براي ساقط کردن او ایجـاد شـده   

 غیرمسـتقیم مستقیم و  صورت بهبود پشت سر گذاشت. او نیز در کتاب خود 

  . کند میمختلف عراق اشاره  هاي عرصهدر  ها آمریکاییبه بیان مداخالت 

نـاچیز اسـت نقـش آمریکـا در      هـا  آندسته سوم منابع موجود که تعداد 

 هـاي  بحـران . اکثر این آثـار ضـمن بیـان    دهد میعراق را توضیح  سازي ملت
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کـه عـراق جدیـد را بـه      هـایی  زمینهموجود در عراق، به برشمردن بسترها و 

و نگاهی کلی بـه   کنند میاکتفا  سازد میدموکراتیک رهنمون  اي جامعهسمت 

نقش آمریکا در تکوین جامعه دموکراتیک عراق دارند. باید توجه داشت کـه  

نگارش این دسته از آثار در بستر زمانی حضور نظامی آمریکا در عراق بـوده  

در عراق دارند. که از جمله ایـن   متحده یاالتاي ها برنامهبه  اي اشارهو کمتر 

دموکراسـی متعـارض   «به کتاب حسین امیرعبداللهیان با عنـوان   توان میآثار 

  اشاره کرد.) 1386(امیرعبداللهیان، » آمریکا در عراق متحده ایاالت

  با در نظر گرفتن منابع موجود دو نکته قابل توجه است: 

اسـت، حـداکثر تـا    ارتباط با موضوع کتاب وجود که در اکثر آثار م  اول آنکه

دوره اول حکومت نوري المالکی و پیش از خـروج نظـامی آمریکـا از عـراق را     

امنیتی بـه موضـوع    ـ نگاهی سیاسی و نظامی ثانیاًمورد بررسی قرار داده است و 

اجتمـاعی   ــ   مورد بحـث داشـته و فـارغ از رویکردهـاي اقتصـادي و فرهنگـی      

  .  دهند میرا مورد کنکاش قرار  ها آمریکاییتحرکات 

بر این اساس در منابعی که مورد بررسی قـرار گرفـت اثـر جـامعی کـه      

امنیتی، اقتصـادي   ـ هاي سیاسی، نظامی متحده را در حوزه هاي ایاالت فعالیت

تـوان گفـت    و فرهنگی مورد تحلیل و بررسی قرار داده باشد دیده نشد و می

عبارت دیگر وجه تمایز  راستا باشد؛ بهپژوهش مورد نظر گامی جدید در این 

در  کتـاب ایـن  نقطه ثقل و تمرکز اصـلی  و نوآوري این تحقیق آن است که 

ی استوار است های فعالیتدر عراق جدید بر  متحده ایاالتنفوذ  هاي شیوه بیان

 یکسـو چراکـه از   که پس از خـروج نظـامی آمریکـا از عـراق بـوده اسـت.      

عراق پس از خـروج نیروهـاي آمریکـایی از     در متحده ایاالتچگونگی نفوذ 

این کشور را مورد بررسی قرار داده و نسـبت بـه آثـار گذشـته متـأخرترین      

آثـار   رغـم  علـی قلمرو زمانی را مورد توجه قرار داده است و از سوي دیگر 

امنیتی اکتفا نکرده و خط نفوذ آمریکا  ـ سیاسی و نظامی هاي شیوهموجود به 

  .شود و فرهنگی را نیز شامل می هاي اقتصادي در حوزه

اي بـوده و مبتنـی بـر     صورت کتابخانه در این پژوهش گردآوري منابع به
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تحلیلی صورت گرفته است. مصاحبه با کارشناسـان حـوزه    ـ شیوه توصیفی

عراق و مسئولین جمهوري اسالمی که در جریان مسـتقیم حـوادث عـراق و    

دهد. در  از منابع را تشکیل میاند نیز بخش دیگري  موضوع مورد تحقیق بوده

بخش مصاحبه با توجه به نوین بودن موضوع تحقیق از شـیوه مصـاحبه بـاز    

استفاده شده است تا این امکان به کارشناسان مربوطه داده شـود تـا فـارغ از    

هاي تعیین شده بتوانند اطالعات درخـور و متناسـب بـا پـژوهش      چارچوب

گیري دقیق  را براي دستیابی به نتیجه هاي جدیدي حاضر را ارائه کرده و افق

گیـري   اثر بهرهترین مشخصات این  ترین و برجسته یکی از مهمترسیم نمایند. 

از نظرات کارشناسانی است کـه در سـطوح بـاالي دانشـی در حـوزه مـورد       

مطالعه قرار دارند که بنابر رعایت امانت و در نظر گرفتن جوانب مختلف، از 

  رم.ها معذو بیان اسامی آن

هـاي مسـئوالن    یکی دیگر از نقاط قوت این نوشتار اکتفا نکردن بـه داده 

صـورت   دولتی بوده است. بر این اساس تالش شده است تا با افرادي که بـه 

هاي آمریکا در عراق در بازه زمـانی مـورد پـژوهش     نزدیک در جریان برنامه

نهاد  هاي مردم با مسئول یکی از سازمانهستند نیز مصاحبه شود. در این میان 

که در ارتباط مستقیم با سفارت آمریکـا و مراکـز آمریکـایی فعـال در      عراقی

کننـدگان   قرار دارد مصاحبه شده است. عالوه بر این با یکی از شرکتعراق 

نامیم نیـز   هاي آمریکا که ما وي را در این کتاب دنیا علی حسین می در برنامه

گیـري از نظـرات    ز این نوشتار بهـره از دیگر وجوه تمایعمل آمد.  مصاحبه به

در این میان با توجه به اهمیت بخش  .کارشناسان فرهنگی حوزه عراق است

دانشگاهی با چند تن از اساتید و دانشجویان عراقی نیز مصاحبه به عمل آمد. 

تالش نویسنده در نگارش این مـتن، اسـتفاده از آراء و نظـرات کارشناسـان     

رغـم وجـود مشـکالت     وده است. بنابراین علیهاي مختلف ب خبره در حوزه

نظران متعدد بـا مناصـب    مختلف در این مسیر سعی شد تا از نظرات صاحب

  گیري شود. مختلف بهره

صورت گرفته از اقدامات میدانی آمریکا در عراق  هاي بررسیبا توجه به 
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کـه   از نظرات کارشناسان امر، نگارنده به این نتیجه رسـیده اسـت   گیري بهرهو با 

دنبـال تـأمین اهـداف     آمریکا با کنترل منابع سخت و نرم قدرت بـه  متحده ایاالت

رویکـرد اصـلی آمریکـا بـراي دسـتیابی بـه       خود در عراق است. در این میان 

جدیـد کـاخ سـفید و لحـاظ نمـودن       هاي سیاستاهدافش با در نظر گرفتن 

  ز منـابع  عراق، توجـه هرچـه بیشـتر بـه اسـتفاده ا      اي منطقهشرایط داخلی و 

  قدرت نرم است.

پژوهش حاضر در پنج فصل نگاشته شده اسـت. در فصـل اول کلیـات    

تحقیق جهت معرفی موضوع مورد نظر بیان شـده اسـت. فصـل دوم بیـانگر     

. بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه       باشد میبستر و چارچوب مفهومی تحقیق 

امی از سخت و نرم آمریکا در عراق پس از خروج نیروهـاي نظـ   هاي فعالیت

تحقیق را مبتنی بر  هاي دادهاین کشور گویاترین چارچوب مفهومی که بتواند 

است. با انتخاب مفهوم قدرت هوشمند و ذکر » قدرت هوشمند«آن ارائه کرد 

آن و نیـز بیـان    دهنده تشکیلارکان  عنوان بهسخت و نرم  هاي قدرتتعاریف 

ع قـدرت سـخت و   استفاده صرف از یکی از دو نو هاي محدودیتنقایص و 

در  ویـژه  بـه  متحـده  ایـاالت نرم، جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی 

  دوران باراك اوباما مورد بررسی قرار گرفته است. 

با در نظر گرفتن قدرت سخت در منظومه قدرت هوشمند در فصل سوم 

 هـاي  فعالیتي متناظر با آن براي نفوذ و مداخله در امور کشورها، ها روشو 

این  امنیتی ـ نفوذ و مداخله در امور نظامی باهدفریکا در عراق که سخت آم

مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان باید توجه  گیرد میکشور صورت 

رغم تحوالت علمی و تکنولوژیکی و نیز اهمیت یافتن افکـار   علیداشت که 

 هاي وهشیعمومی در عرصه جهانی که منجر به ایجاد تغییر در منابع قدرت و 

اعمال آن شده است، همچنان استفاده از قدرت سخت بـراي اعمـال اراده از   

در متحـده آمریکـا بـا     شود. ایاالت مرسوم و کاربردي محسوب می هاي شیوه

مـیالدي بـا حملـه بـه عـراق تـالش        2003گرفتن این مسئله، در سـال   نظر

عـراق   اي را براي استفاده از منابع قدرت جهـت مسـلط شـدن بـر     جانبه همه
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هاي مورد چـالش آمریکـا در عـراق     معطوف کرد. در این میان ازجمله حوزه

متحـده آمریکـا    امنیتی این کشور بود. ایـاالت  ـ نفوذ و تسلط بر بخش نظامی

براي تأمین اهداف خود در عراق ازجمله تأمین امنیت انرژي، مهار جمهوري 

موجود ناگزیر از اسالمی ایران و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی از تهدیدات 

هاي نظامی  استفاده از ابزارهاي نظامی و امنیتی براي نفوذ در ساختارها و الیه

گیرد بررسـی   توجه قرار می عراق بود. بر این اساس آنچه در این فصل مورد

امنیتی آمریکا براي نفوذ در عـراق بـا تأکیـد بـر      ـ ها و ابزارهاي دفاعی شیوه

رســد  در نگـاه نخســت بــه نظـر مــی  خـروج نظــامی از ایـن کشــور اســت.   

، در امور نظامی و 2011متحده پس از خروج نظامی از عراق در سال  ایاالت

هاي حاکی از آن اسـت   اي نداشته است؛ اما بررسی امنیتی این کشور مداخله

هـاي   ها که از زمان اشغال آغازشده بود، با پوشـش توافقنامـه   که این فعالیت

دو کشور رسید پس از  ءمیالدي به امضا 2008 امنیتی و راهبردي که در سال

  خروج از عراق نیز به نحو قانونی ادامه یافت.

چگـونگی نفـوذ آمریکـا در عـراق      بهتـر  هر چـه بدین منظور براي درك 

صورت کلی و نیز چگونگی این نفوذ در ساختارهاي دفاعی و امنیتی ایـن   به

گرایانه  مداخله هاي لیتفعاصورت ویژه در این فصل در ابتدا پیشینه  کشور به

گیرد و  صورت مختصر مورد اشاره قرار می آمریکا در عراق پیش از اشغال به

سپس به بررسی زمان اشغال عراق و معضـالت آمریکـا در عـراق پرداختـه     

 ءدر اشغال عراق امضاهاي آمریکا  فعالیتعطف  شود. ازنظر نگارنده نقطه می

ج) است. با توجه بـه اینکـه ابزارهـاي    هاي راهبردي و امنیتی (خرو توافقنامه

 ءامضـا مورد استفاده آمریکـا در حـوزه نظـامی و امنیتـی در عـراق پـس از       

متحده پیش از خروج نظامی از عراق  ایاالت هاي فعالیتها در راستاي  توافقنامه

هاي آمریکا در عراق  است و تغییر چندانی نیافته است، لذا پرداختن به چالش

هاي مـذکور اهمیـت دارد. پـس از بررسـی      به توافقنامه و چگونگی دستیابی

ها و ابزارهـاي نظـامی و امنیتـی نفـوذ      هاي امنیتی و راهبردي، شیوه توافقنامه

آمریکا در عراق مورد مداقه قرار خواهـد گرفـت و در پایـان بـه ارزیـابی و      
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  شود.  ها پرداخته می گیري از این شیوه چیستی اهداف آمریکا ضمن بهره

دیگر اقدامات آمریکا در عراق که در حوزه قدرت نـرم  چهارم  در فصل

. گیرد میمورد بررسی قرار  پذیرد میرکن دوم قدرت هوشمند انجام  عنوان به

مـیالدي و   2003متحـده در سـال    پس از اشغال نظامی عراق توسط ایـاالت 

همزمان با انجام عملیات نظامی، استفاده از قدرت نـرم نیـز در دسـتور کـار     

وهاي اشغالگر قرار گرفت. در این راستا و با تغییر مفهوم، ماهیت، نـوع و  نیر

کارگیري  جنگ نرم، به هاي شیوهابزار قدرت در دنیاي معاصر و اهمیت یافتن 

اجتماعی، سیاسی و اقتصـادي قـدرت نـرم مـورد توجـه       ـ از منابع فرهنگی

ق حاکی از آن نرم آمریکا در عرا هاي فعالیتبررسی متحده بوده است.  ایاالت

همزمان با روي کار آمدن باراك اوباما و  2007-2008هاي  است که در سال

رویکرد جدید دولت او به پرونده عراق و نیز ارائه طرح راهبـردي مشـترك   

عنـوان   متحده و وزارت خارجه آمریکا کـه بـه   الملل ایاالت آژانس توسعه بین

توافقنامـه   ءسـت و امضـا  ) طراحی شده ا2007 - 2012ساله ( انداز پنج چشم

ها شدت بیشتري به خود گرفته است. بـر ایـن    راهبردي با عراق این فعالیت

اساس براي فهم هرچه بهتـر اقـدامات نـرم آمریکـا و شـناخت زمینـه ایـن        

ها پیش از آنکه اقدامات نرم آمریکا در عراق مورد بررسی قرار گیرد،  فعالیت

طـرح راهبـردي مشـترك آژانـس      رویکرد دولت اوباما نسبت به عراق و نیز

متحده و وزارت خارجـه آمریکـا و اصـول توافقنامـه      الملل ایاالت توسعه بین

شود و سپس اقدامات نرم آمریکا در  راهبردي منعقد میان دو کشور اشاره می

اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مورد ـ  هاي فرهنگی عراق به تفکیک در حوزه

  گیرد. بررسی قرار می

ن نوشتار با اشاره به مباحث مطرح شده در فصـول مختلـف،   در پایان ای

و  بنـدي  جمـع تحت عنـوان  در عراق  متحده ایاالتچیستی و چگونگی نفوذ 

  گیري بیان شده است. نتیجه




