
)49شماره پیاپی (1395زمستان، 19، شمارهپنجمهاي راهبردي سیاست، سال پژوهشفصلنامه

مریکا در عراقاامنیتی - هاي نفوذ نظامیشیوه

2امیر رضا جعفري هرندي-1جالل درخشه

)4/8/1395: تاریخ پذیرش-14/11/1394: تاریخ دریافت(

چکیده
میالدي تالش داشت تا با مدیریت 2003نظامی به عراق در سال لهمریکا با حمامتحدهایاالت 

رو ي خود دست یابـد؛ از ایـن  هوشمند منابع مختلف با قدرت به اهداف و منافع از پیش تعیین شده
مریکا براي تأمین اهـداف وي در ایـن کشـور    اهاي اصلی نفوذ در ساختارهاي عراق از جمله برنامه

ي مریکـا بـر منـابع قـدرت سـخت در صـحنه      اکوشدتا چگـونگی مـدیریت  این مقاله می. عربی بود
مریکـا در عـراق   ااین نوشتار در پاسخ به این سؤال که ابعاد نفوذ سـخت  . میدانی عراق بررسی کند

متحـده در عـراق جدیـد بـا     هاي نفوذ سخت ایاالت جدید چیست؟ به دنبال واکاوي ابزارها و شیوه
اي و حـوادث  بررسی منابع کتابخانه. مریکایی از عراق استانظامی خروج نیروهاي تمرکز بر دوره

بـا توجیـه تـالش بـراي     (گیري از معاهـدات تسـلیحاتی   مریکا با بهرهامیدانی حاکی از آن است که 
هـاي  ن حکومـت مرکـزي و اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت     ، تجهیز مخالفـا )ت توان دفاعی عراقتقوی

-هاي مـالی آنـان بـه دنبـال نفـوذ در سـاختار نظـامی       تکمک گرفتن از مساعدامنیتی خصوصی و
.المللی دست یابداي و بینامنیتی عراق است تا بتواند از این طریق به منافع خود در سطوح منطقه
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بیان مسئله
جهـانی  ن افکـار عمـومی در عرصـه   باوجود تحوالت علمی و تکنولوژیکی و نیز اهمیت یـافت 

شود، همچنان استفاده از قـدرت  هاي اعمال آن میکه منجر به ایجاد تغییر در منابع قدرت و شیوه
حـوادث اوکـراین و   . شـود هاي مرسوم و کاربردي محسوب مـی سخت براي اعمال اراده از شیوه

هـاي اخیـر شـاهدي بـر     لهاي تکفیري در ساو نیز پیدایش و گسترش جریانکریمههاي درگیري
ي نظامی کشورهاي قدرتمنـد حکایـت از آن دارد کـه    در این میان بررسی بودجه. این مدعاست

بینانه از وضعیت موجود جهانی جهت اعمال فشـار و نفـوذ در دیگـر کشـورها     ها با درك واقعآن
.پردازندهمچنان به تقویت منابع قدرت سخت خود می

استفاده از این جنبه قدرت، تهاجم نظـامی آمریکـا بـه عـراق در     هاي قابل توجهیکی از نمونه
اي را بـراي  جانبـه متحده با حمله به عراق تالش همهدر این سال ایاالت. میالدي است2003سال 

هـاي  در این میان ازجمله حـوزه . استفاده از منابع قدرت جهت مسلط شدن بر عراق معطوف کرد
ایـاالت  . امنیتـی ایـن کشـور بـود    -و تسـلط بـر بخـش نظـامی    مورد چالش آمریکا در عراق نفوذ

جمله تأمین منابع انرژي و تأمین امنیـت انتقـال   مریکا براي تأمین اهداف خود در عراق ازامتحده
آن، مهار جمهـوري اسـالمی ایـران و حفـظ امنیـت رژیـم صهیونیسـتی از تهدیـدات موجـود، از          

آنچـه در  .هاي نظامی عـراق اسـتفاده کـرد   اختارها و الیهابزارهاي نظامی و امنیتی براي نفوذ در س
مریکا براي نفوذ در عـراق  اامنیتی -ها و ابزارهاي نظامیاین مقاله کانون توجه است بررسی شیوه

.با تأکید بر خروج نظامی از این کشور است

اهمیت و ضرورت تحقیق
جمهـوري اسـالمی ایـران    هاي قدرت آن از ابعاد مختلـف بـراي   کشور عراق و بررسی مؤلفه

حائز اهمیت است؛ این کشور ضمن داشتن مرزهـاي طـوالنی خشـکی و آبـی بـا ایـران، از منظـر        
لـذا از نظـر   . مذهبی؛ تاریخی و فرهنگی نیز مشترکات فراوانـی بـا جمهـوري اسـالمی ایـران دارد     

ور مسـتقیم بـر   هاي قدرت آن، به ویژه نفوذ بیگانگان در آن به طراهبردي هرگونه تغییر در مؤلفه
هـاي  عـالوه بـر ایـن بـا در نظـر گـرفتن ظرفیـت       . گـذارد امنیت جمهوري اسالمی ایران تـأثیر مـی  

اي که عراق دارد، لزوم برقراري ارتباط هـر چـه بیشـتر و بهتـر جمهـوري اسـالمی ایـران بـا         بالقوه
قـرار  ي ورود ایـران بـه جهـان عـرب    عنوان دروازهتواند بهکشورهاي جهان عرب، این کشور می

اي و جهـانی و بـا در نظـر گـرفتن مالحظـات      با رویکردي استراتژیک بـه وضـعیت منطقـه   . گیرد
امنیتی، تالش براي حفظ عراق و مقابله با از دست رفتن فرصت استفاده از ظرفیـت ایـن کشـور و    
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گـذاري جمهـوري   ازپیش براي دستگاه سیاسـت شدن آن به تهدید، اهمیت این کشور بیشتبدیل
در حالی که عراق اهمیت زیادي در سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی   . شودمایان میاسالمی ن

ي جهـانی نیـز مهـم و    هـا قـدرت هاي متمایز ایـن کشـور سـبب شـده تـا بـراي       یژگیوایران دارد؛ 
همین اهمیت عامل اصلی هجوم نظامی کشورهاي ائتالف، به رهبري ایـاالت . اثرگذار تلقی شود

آمریکا پس از اشغال نظامی عراق به سـرعت تـالش   . میالدي بود2003ي آمریکا در سال متحده
شـود در سـاختارهاي   خود را مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی کـه از آن بـه عنـوان نفـوذ تعبیـر مـی      

.اجتماعی این کشور آغاز کرد-امنیتی؛ اقتصادي و فرهنگی-مختلف سیاسی، نظامی

پرسش تحقیق
اش از عـراق  ینظـام ي آمریکـا پـس از خـروج نیروهـاي     دهمتحایاالت: پرسش این است که

ها و ابزارهـاي  کوشد شیوهبرد؟ این مقاله میبراي حفظ نفوذ خود از چه ابزارهاي سختی بهره می
.نفوذ سخت آمریکا در عراق پس از خروج نیروهاي نظامی از این کشور بررسی کند

بع سـخت و نـرم قـدرت بـه دنبـال تـأمین       مریکا بـا کنتـرل منـا   امتحدهایاالت:تحقیقفرضیه
ي وســیعی را در مقابــل ي نظــامی آمریکــا بــه عــراق جبهــهحملــه. اهــداف خــود در عــراق اســت

. مردان آمریکایی گشود تا از طریق آن بتوانند اهداف خود را در ایـن منطقـه دنبـال نماینـد    دولت
ایجـاد شـده در عـراق تـالش     امنیتی-هاي نظامیگیري از فرصتي آمریکا با بهرهایاالت متحده

نیروهـاي  . هاي نفوذ خود را مستحکم نمایدکرد تا نفوذ خود را در این منطقه گسترش داده و پایه
امنیتـی خـود را بـا    -بندي خروج از عراق نیز خط نفـوذ نظـامی  اشغالگر پس از تعیین جدول زمان

. هاي امنیتی و راهبردي ادامه دادندنامهانعقاد توافق

تحقیقپیشینه
موضوع مقاله بیش از آنکـه نگـاهی راهبـردي بـه وضـعیت نفـوذ       مکتوبات موجود در حوزه

هـاي  سخت آمریکا در عراق داشته باشند، بیشتر بـا ادبیـاتی توصـیفی و منتقدانـه در میـزان هزینـه      
ایــن در حــالی اســت کــه تــالش  . شــودســخت آمریکــا در عــراق و پیامــدهاي آن نگاشــته مــی 

متحده در عـراق  هاي نفوذ ایاالت تصویري روشن از ابزارها و شیوهین مقاله ارائهنویسندگان در ا
امنیتـی عـراق   -مریکا براي مداخله در ساختار نظـامی او چگونگی مدیریت منابع سخت از سوي 

.است
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روش تحقیق
ي الزم بـراي چنـین تحلیلـی از    هـا دادهتحلیلـی اسـت و   -روش تحقیق این پژوهش توصیفی

ي شود و استنتاج بر روي آن به شـکل  آورجمعاي و اسنادي سعی خواهد شد منابع کتابخانهمیان 
.منطقی صورت گیرد

ــه اهمیــت قــدرت ســخت و جایگــاه آن در فعالیــت   ــا توجــه ب ــراي نفــوذ در اهــاي ب مریکــا ب
هاي این نـوع از قـدرت پرداختـه    ي تعریف شاخصهامنیتی عراق ابتدا به ارائه-ساختارهاي نظامی

هـاي امنیتـی و راهبـردي بـه عنـوان      نامهشود و سپس به صورت مختصر با در نظر گرفتن توافقیم
امنیتـی  –ها و ابزارهاي نفوذ نظـامی مریکا در اشغال کردن عراق، شیوهاهاي ي عطف فعالیتنقطه

هـا بـه  گیـري از ایـن شـیوه   متحده در عراق مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن بهرهایاالت 
.شودارزیابی و چیستی اهداف آمریکا اشاره می

قدرت سخت
رویکرد سنتی مربوط به تحلیل قدرت، متکی بر عناصر ملی است که میـزان قـدرت کشـورها    
را برحسب عواملی چون جمعیت؛ سرزمین؛ رفاه مادي؛ نیروي نظـامی و قـدرت دریـایی محاسـبه     

است که به اجبار و عوامل مادي، از جملـه  گرایی این تعریف مبتنی بر درك مکتب واقع. کندیم
).Baldwin, 2003:182(دهدیمقدرت نظامی اهمیت فراوانی 

. عنصر اساسـی آن اسـت  » خشونت«بنابراین . قدرت سخت ناظر بر قدرت و توان نظامی است
هـاي  هاي مبتنـی بـر آن متکـی بـه روش    ؛ عینی است و اقدام»اجبارآمیز«؛ »قهري«این نوع قدرت، 

ي حـوزه . آمیـز، برانـدازي آشـکار و نیـز حـذف دفعـی اسـت       ی همراه با رفتارهاي خشونتفیزیک
یابـد کـه اسـتقالل کشـوري     نظامی است و به طور معمول زمانی موضوعیت می-آن امنیتی1نفوذ

هاي معارض مسـلح داخلـی   هجوم نیروهاي نظامی کشور دیگر یا گروه) بالفعل و بالقوه(در خطر 
ویژگــی بــارز قــدرت ســخت، تحمیــل آن بــه ). 75: 1393اي و باوریــان، ههــزاو(گیــرد قــرار مــی

شود؛ به همین خـاطر اسـت   است که مطابق آن، فرد تحت قدرت به اطاعت واداشته می» آمریت«
که امکان تولید و اعمال قدرت در صورتی متصور است که بین اعمال قدرت و محیط، تفکیـک  

در بـاال،  » سـازمان رسـمی  «گیرند کـه در آن،  کل میهاي قدرت با ساختار هرمی شسازمان. است
در کتـاب  نـاي جـوزف البتـه  . در میانـه قـرار دارد  » محمـل قـدرت  «در پـایین و  » موضوع قدرت«

1. Influence
همانگونه که نفوذ به معناي وجود ظرفیت الزم براي اثرگذاري بر شخصیت، فرآیند توسعه و یا رفتار کسی یا چیزي تعریف 

).Oxford Dictionary(گیرد ظر قرار میشود، در این مقاله نیز همین معنا از نفوذ مدنمی
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هـاي قبـل   هاي بزرگ جدید نسبت به سـده قدرت نرم معتقد است که استفاده از زور براي دولت
). 368: 1382ناي، (هزینه بیشتري دارد 

شـوند کـه برتـري نظـامی غـرب،      پردازان حامی استفاده از قدرت سخت مدعی میبرخی از نظریه
هـا  ها و عدم اعتماد متحدان، خود وضعیت مطلـوبی را در تمـامی ابعـاد نظـام سیاسـی بـراي آن      شکایت

).121: 1389رفیع و قربی، (آورند شان به وجود میجهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی
هـاي مـادي   الملـل اسـت؛ مؤلفـه   پردازان روابط بینیان نظریهقدرت سخت مفهومی آشنا در م

بـراي  . شـود ي قدرت سـخت مـی  همچون توانایی نظامی، تسلیحاتی و مالی باعث گسترش حوزه
قـدرت نظـامی و سـخت افزارانـه را راهـی بـراي       » هـا سیاست میـان ملـت  «در کتاب مورگنتامثال 

اما در مجموع شـاید بتـوان تعریـف زیـر از     ). 93: 1390عبداهللا و اسماعیلی، (داند می» توازن قوا«
توانایی تغییر رفتـار دیگـران از طریـق اجبـار و تهدیـد بـه       «: قدرت سخت را تعریفی جامع دانست

اي اسـتفاده شـود   هاي قدرت به گونهدر این شیوه بایستی از سرمایه. »اي که مطلوب ما باشدگونه
:که موارد زیر تحقق یابد

ي طـرف  یا کسی را به انجام کاري از طریـق فیزیکـی واداشـتن؛ در اینجـا اراده    اجبار؛ بازداشتن .1
این منبع قـدرت مطلـق   . کنیممقابل دخیل نیست و ما با قدرت اجبار فیزیکی در رفتار او تغییر ایجاد می

ایـن  . مخاطرات احتمالی از جمله مرگ باشـد تواند تمکین نکند و آمادهاست، چراکه طرف مقابل می
مشکل اصـلی ایـن نـوع اسـتفاده از     . در جایی مناسب است که احتمال عدم موفقیت وجود نداردمورد 

توان مشـکل زودگـذر   گرچه می. قدرت سخت در پرهزینه بودن؛ زودگذر بودن و دقیق نبود آن است
بـر بـودن آن موجـب    هاي مکرر از این شیوه برطرف کـرد امـا دقیـق نبـودن و هزینـه     بودن را با استفاده

).49: 1391محمدي، (شود ل تدریجی این منبع قدرت میتحلی
ایـن قـدرت   . شـان بازداشـتن  هـاي مـورد انتخـاب   دیگران را بـراي تغییـر در گزینـه   : تهدید.2

تواند تهدید به آسیب رساندن به طرف مقابل باشد یا حتی تهدید به بازداشتن او از رسـیدن بـه   می
صول این نوع اقدامات از سوي طـرف مقابـل   از آن جایی که ا. هاستهدفی که در پی تحقق آن

شوند، لزوم اسـتفاده از ایـن قـدرت منجـر بـه بـرانگیختن مقاومـت و در        اقدامی خصمانه تلقی می
).50: 1391محمدي، (هاست نتیجه افزایش هزینه

منبع سوم قدرت سخت آنجایی است که هیچ گونه اجبار فیزیکی یا تهدیـد آشـکار   : ترس.3
هـاي موجـود بـراي طـرف مقابـل      پیامـدهاي انتخـاب هـر یـک از گزینـه     گیرد، بلکهصورت نمی

شـود کـه ایـن پیامـد از پیامـدهاي طبیعـی عمـل او هسـتند و واکـنش          تشریح و چنین واکـرد مـی  
شود که منشأ آن، به طـور مسـتقیم طـرف    نوعی ترس ایجاد می. باشندخصمانه به اقدامات او نمی
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بـه میزانـی از اعتمـاد دارد؛ بنـابراین بسـیار متکـی بـه        این قـدرت نیـاز   . اعمال کننده قدرت نیست
.دو طرف استهاي گذشتهکنش
به این صورت کـه  . هاي طرف مقابل استاین منبع قدرت مبتنی بر مدیریت خواسته: طمع.4

هاي مورد نظـر مـا را مشـروع ندانـد    طرف مقابل ممکن است همکاري و انجام هیچ یک ازکنش
دانـد مـی مـا خواسـته انجـام بـه مجبـور راخودمهم،پاداشییاوخاصهدفیبهرسیدنبراياما

).11: 1390آشنا،(
ها از طریـق منـابع فیزیکـی، عینـی     قدرت سخت به معناي توانایی اعمال اراده و تأمین خواسته

قـدرت سـخت یکـی از    . آمیز و اجبـار اسـت  و همراه با اعمال رفتارهاي خشونت» سخت افزارانه«
بـه  . قدرت ملی، براي دستیابی به اهداف از طریق تأثیرگذاري بر دیگـران اسـت  هاي تواناییجنبه
توانـد دیگـران را بـه تعبیـر     قدرت سـخت مـی  ، قدرت اقتصادي و نظامی به مثابهنايجوزفباور 

مبتنـی اسـت؛ بنـابراین    ) هـویج و یـا چمـاق   (این نوع قـدرت بـر پـاداش    . مواضع خود سوق دهند
د و یا پاداش محسوس و مستقیم کسـب شـود، قـدرت سـخت بـه کـار       هرگاه نتایج دلخواه؛ تهدی

ســنتی قــدرت اســت کــه همــان توانــایی قــدرت ســخت جنبــه). 179: 1391نــائینی، (رفتـه اســت  
اقتصادي و نظامی است؛ به عبارتی این بخش از قدرت تا قبل از جنگ جهـانی اول، توانـاترین و   

).422: 1390شفیعی و پهلوانی، (شد برترین ابزار تلقی می
هـاي اقتصـادي و   اي از ابزارآالت نظامی و زیرساختمجموعه«است از قدرت سخت عبارت

. »کنـد هـا اتکـا مـی   هـاي خـارجی خـود بـر آن    زیربنایی کـه هـر کشـوري بـراي اجـراي سیاسـت      
نظامی؛ تعداد و کیفیت نیروهاي نظامی کـه  -هاي صنعتیي تسلیحات نظامی، زیرساختمجموعه

البته عواملی چون نوع سرزمین؛ تعـداد جمعیـت؛ ترکیـب جمعیـت و     . سازدد میکشور را قدرتمن
بـه عبـارتی دیگـر، قـدرت     . کنندژئوپلیتیک و برخی عوامل دیگر نیز به قدرت سخت کمک می

دلخـواه  اعمال زور براي کسب نتیجـه سخت همان توانایی تأثیرگذاري بر رفتار دیگران به وسیله
ان از طریق اجبار؛ تهدید و حتی تطمیع در این چارچوب قابل ارزیـابی  تغییر در رفتار دیگر. است
سازي مناسب صورت نگیرد بـه تغییـر افکـار عمـومی از     استفاده از این ابزار چنانچه با زمینه. است

.شوداعمال کننده قدرت منجر می
ي افزار و نیـروي انسـانی؛ آتـش افکنـی و درگیـر     جنگ: اند ازهاي قدرت سخت عبارتمثال

.نظامی؛ اعمال زور و تصرف؛ تحمیل اراده و تغییر نظام سیاسی از راه قیام یا کودتا
با این رویکرد و با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت قدرت سخت در عصر حاضـر بـه بررسـی    

هاي آمریکا در عراق پس از خروج نیروهاي نظـامی از ایـن کشـور کـه مبتنـی بـر اجبـار؛        فعالیت
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) خـروج (نظامی نامهبر این اساس با توجه به اهمیت توافق. پردازیمع بوده میتهدید؛ ترس و تطمی
امنیتـی ایـن کشـور در    -میان آمریکا و عراق که موجب مشروعیت بخشی بـه مـداخالت نظـامی   

در عـراق  متحدهعراق شد، به صورت مختصر در ابتدا نگاهی به چگونگی حضور نظامی ایاالت 
.گیردي امنیتی مورد اشاره قرار میداشته و جایگاه توافقنامه

متحده در عراقآغاز حضور نظامی ایاالت 
. اي اسـت مریکا در این کشـور خاورمیانـه  ااجتماعی عراق گویاي مداخالت –تاریخ سیاسی 

هـاي سـازمان ملـل علیـه عـراق،      ، تحـریم 1991سرکوب انتفاضه شـعبانیه شـیعیان عـراق در سـال     
یـت  نها، تالش براي گردهمـایی معارضـین حـزب بعـث و در     1998عملیات روباه صحرا در سال 

مریکـا در عـراق محسـوب    ابخشـی از مـداخالت   2003ي نظـامی بـه ایـن کشـور در سـال      حمله
.شودمی

یـابی بـه اهـداف    نظامی به عراق و بـراي دسـت  با حمله2003مریکا در مارس امتحدهایاالت
پیـروزي زود هنگـام آمریکـا در صـحنه    . آوردمشخص توانست این کشور را به اشـغال خـود در   

. هاي خود را در عراق به سرعت اجـرا کننـد  ها برنامهمریکاییانظامی در میدان عراق سبب شد تا 
مریکـایی و  اها و مؤسسات مختلف گیر شرکتگري شاهد حضور چشمرو از ابتداي اشغالینااز 
شـور و نیـز نفـوذ در سـاختارهاي مختلـف آن      المللی در عراق با هدف دستیابی به منابع این کبین

مریکـا، دولتمـردان   اعراق و وجود معضالت داخلی در به علت عدم شناخت دقیق جامعه. هستیم
ی و کشــتارجمعهــاي عــدم کشــف ســالح. ایــن کشــور در بــاتالق عــراق ســخت گرفتــار شــدند 

ي گسترده را بـراي آن  اعتباري عراق، نفرت عمومی و بیگرایی آمریکا در قبال پروندهجانبهیک
وجود عناصر بعثی در ارتش و انجام اقدامات تروریستی مختلف، بیـانگر ناکـامی   . به دنبال داشت

پـذیري  در این میان نقش پررنگ مرجعیت شـیعه و عـدم سـلطه   . مریکا در تأمین امنیت عراق بودا
در عراق شـده بـود،   هاي گزاف مردم عراق و نیز بحران اقتصادي که مانع جدي براي انجام هزینه

سلسـله ایـن عوامـل موجـب     . ودشـ مریکا در عراق تلقی میاکننده پازل شکست راهبردي یلتکم
مریکا براي خالصی از این وضعیت و نیز تأمین نسـبی اهـداف خـود در عـراق بـه امضـاي       اشد تا 
واشـنگتن  -اددر این میان گرچه توافقنامه امنیتی بغد. هاي امنیتی و راهبردي روي آوردنامهتوافق
شد اما روي دیگـر آن قـانونی   به عراق محسوب میمتجاوزاي براي خروج نیروهاي نظامی برنامه

نامـه  چـه اینکـه طـی ایـن توافـق     . متحـده در عـراق بـود   امنیتـی ایـاالت  -کردن مداخالت نظامی
هـدف  هـاي الزم بـه ارتـش عـراق با    آمـوزش مریکایی ملزم به تجهیز تسلیحاتی و ارائـه انیروهاي 
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هـا توانسـتند در سـطوح مختلـف     بهبود وضعیت امنیتی در این کشـور بودنـد امـا بـا ایـن بهانـه آن      
امنیتی عراق نفوذ کرده و بدون آنکه ارتش قوي و دسـتگاه اطالعـاتی قدرتمنـدي بـراي     -نظامی

.خود را از نفوذ در آن بردنداین کشور ایجاد کنند، بهره
نفـت و  نامه را به عـراق تحمیـل کنـد مسـئله    یکا این توافقمرااز دیگر مسائلی که باعث شد تا 

نامـه بـراي یـک خـروج آبرومندانـه      رسد ایـن توافـق  به نظر می. خطر حضور ایران در عراق است
مریکـایی در عـراق و مخـارج بـاالي ایـن اشـغال، شکسـت        انظـامی  4500کشته شـدن  . امضا شد

دیگـري بـه نـام    نامـه توافـق » امنیتـی نامـه توافـق «در کنار امضاي . کندمریکا در عراق را تأیید میا
بین دو کشور امضا شد که اهمیـت تقویـت امنیـت مشـترك، مشـارکت در      » راهبردينامهتوافق«

امنیتی و دفـاعی  المللی، مبارزه با تروریسم در عراق، همکاري در زمینهبرقراري ثبات و صلح بین
هـاي دو  يهمکـار نامـه عـالوه بـر ترسـیم     این توافـق ). 55: 1388، امیرعبداللهیان(نماید تأکید می

مریکـایی از عـراق را نیـز مشـخص     انظامی و امنیتی، چگونگی خـروج نیروهـاي   کشور در حوزه
نامه در بندهاي اول و چهارم به همکـاري دفـاعی   چهارم از این توافقمثال مادهعنوان به. نمایدیم
راقی براي دفاع از کشورشـان و انجـام عملیـات علیـه     مریکا به ارتش عراق و آموزش نیروهاي عا

نامـه امنیتـی، انعقـاد توافـق   نامهعالوه بر توافق).SOFA1, 2008: 3(نیروهاي تروریستی اشاره دارد 
، اسـت هـا حـوزه کننده روابط آتی دو کشور در تمامی یمترسمریکا که ااستراتژیک میان عراق و 

اسـتراتژیک بـا   نامـه بند سـوم توافـق  . در عراق افزوده استمریکاابر مشروعیت مداخالت و نفوذ 
جمهـوري عـراق و   -طـرفین  «. شودیمهاي دفاعی و امنیتی میان دو کشور بیان يهمکاراشاره به 

و تقویـت و پشـتیبانی از قـدرت عـراق در دفـع      باهدف استقرار ثبات و امنیت در عـراق -آمریکا
هـاي  دانـد، همکـاري  ظ سرزمینی عراق را هـدف مـی  تمامی تهدیداتی که حاکمیت، امنیت و حف

ایـن  . کنـد امنیتی را با حفظ حاکمیت سرزمینی عـراق بـه آن توجـه مـی    -گسترده و عمیق دفاعی
امنیتـی میـان دو کشـور اسـت کـه      همکاري در دو بخش امنیتی و دفاعی بـر اسـاس معاهـده نامـه    

شان در زمـان حضـور موقـت در عـراق     هایمریکایی از عراق و تنظیم فعالیتانشینی نیروهاي عقب
.Strategic Framework Agreement, 2008: 3)(»را در بردارد

مریکا در عراقاامنیتی -اقدامات نظامی
متحده در عـراق حـاکی   هاي صورت گرفته در چگونگی نفوذ دفاعی و امنیتی ایاالتبررسی

هـاي گونـاگون،   ایجـاد صـندوق  هاي مالی براي بازسازي ارتش از طریـق  از آن است که حمایت
1. Agreement Between the United States of America and the Republic of Iraq on the
Withdrawal of United States Forces from Iraq and the Organization of Their Activities
During their Temporary Presence in Iraq.
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آموزش نیروهاي نظامی و فروش تسلیحات به این کشور و تالش براي بازسـازي نیـروي زمینـی؛    
تـرین  هاي امنیتی خصوصی و مبـارزه بـا تروریسـم مهـم    دریایی و هوایی عراق، استفاده از شرکت

.هاي دفاعی و امنیتی عراق استمریکا در بخشامحورهاي نفوذ 

و بازسازي عراقصندوق امداد
منظـــور را بـــهIRRF«1«متحـــده صـــندوق امـــداد و بازســـازي عـــراق  ، ایـــاالت 2003در ســـال 

ــعه ــتتوس ــه    ي ظرفی ــا وظیف ــور ب ــت کش ــأمین امنی ــراي ت ــا ب ــرف    ه ــراي برط ــین ب ــک کمپ ــاد ی ایج
بــود و ترکیبــی مارشــال21قــرنماننــد طــرح » IRRF«ي اولیــه ایــده. هــا ایجــاد کــردکــردن شــورش

ي اقتصــادي بــه همــراه تغییــر رژیــم در جهــت تســهیل یــک حکومــت دمکراتیــک در   هــااز کمــک
ــود  ــراق ب ــابی . ع ــاس ارزی ــر اس ــام ب ــاي انج ــال  ه ــده در س ــوزه  2011ش ــل در ح ــی ک ــط بازرس توس

ــراق،  ــازي ع ــی    » IRRF«بازس ــیم م ــه تقس ــندوق جداگان ــه دو ص ــود ب ــدخ ــت در  : ش ــندوق نخس ص
.ایجاد شد) 2006- 2005(و صندوق دوم در سال مالی) 2004- 2003(سال مالی 

2009ها تا سال آناین دو صندوق داراي اهداف امنیتی؛ اقتصادي و سیاسی بودند و سرمایه
میلیارد دالر بود که توسط وزارت دفاع 14که کار صندوق به پایان رسید، به طور تقریبی 

هایی برنامه. بودیافته منظور اجراي ابتکارات آموزشی و تجهیزاتی در بخش امنیتی اختصاصبه
لشکر ارتش 10طور مستقیم مسئول آموزش شدند بهکه توسط این صندوق حمایت مالی می

مریکا به عراق بودند و هدف از آن فراهم آوردن ظرفیت اهاي پس از حملهعراق در سال
حده و متعراق و تأمین استقالل امنیتی ایاالت),Claypool:12014(مرزداري در نیروهاي امنیتی 

.دیگر بازیگران خارجی در عراق بود
ــدرج در جــدول شــماره  ــزان بودجــه اطالعــات من ــانگر می ــک بی ــر  اختصــاص ی ــه ه ــه ب یافت

.گذاري کرده استهایی است که این صندوق در عراق سرمایهیک از حوزه

میزان بودجه مختص به صندوق امداد و بازسازي عراق به تفکیک-1جدول شماره 
)IRRF(د و بازسازي عراقصندوق امدا

)برحسب میلیون دالر(مقدار  بخش
قراردادهاي مدیریت پروژه نظامی

22 مدیریت پروژه
29 آب/ کارهاي عمومی

1. Iraq Relief and Reconstruction Fund
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43 برق
9 ونقلحمل/ ارتباطات

11 ساختمان و سالمت
9 امنیت و عدالت
8 نفت

ساخت/ PMOطراحی / قراردادهاي بازسازي ارتش
600 منابع آبی-آب/یکارهاي عموم
600 آب شمال/ کارهاي عمومی
500 آب جنوب/ کارهاي عمومی
500 تولید انرژي برق
500 انتقال و توزیع برق شمال
500 انتقال و توزیع برق شمال
900 و ایمنیامنیت، عدالت
325 ونقلحمل
75 ارتباطات

500 و سالمتساختمان، مسکن
هاي نظامی عراقیهپاقراردادهاي -ي محیط زیستیمرکز نیروي هوایی براي برتر

16 امکانات نیروهاي ارتش عراق
32 امکانات نیروهاي ارتش عراق
76 امکانات نیروهاي ارتش عراق

100 امکانات نیروهاي ارتش عراق
20 امکانات نیروهاي ارتش عراق

(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/legislative/2207_appx3.pdf)

مریکا امتحدهیک، بخشی از نفوذ سخت ایاالتبر اساس اطالعات مندرج در جدول شماره
هري، بهبـود سـاختارهاي   امنیتی عراق باهدف ظا-هاي مالی به بخش نظامیدر قالب ارائه کمک

ها است و هدف اصلی ثمر بودن این کمکهاي میدانی از بیواقعیت. موجود در این حوزه است
.سازدامنیتی عراق را روشن می-نفوذ در ساختار نظامی
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براي حمایت از نیروهاي امنیتی 2005در سال ISFF«1«؛صندوق نیروهاي امنیتی عراق
شامل ارتش عراق؛ نیروهاي پلیس این کشور؛ عملیات ویژه و این نیروها . عراق تأسیس شد

آموزش؛ متحده در زمینههاي ایاالت کلیه صندوقاین صندوق دربرگیرنده. شودمرزبان می
و شامل سه بود؛) 20011-2005(هاي هاي ضد تروریسم در عراق بین سالتجهیزات و برنامه

بینی یت از واحدهاي رزمی و اقدامات قابل پیشیات واکنش سریع؛ حماعملي بودجه: زیرشاخه
: گرددهاي این صندوق شامل این موارد میکمک. افتاده استصورت مکرر اتفاق که به

Iraq Security(هاي نگهداري از تجهیزات است حفاظت از نیروها؛ آموزش؛ تجهیز و حمایت

Forces Fund, 2014 .(میدانی این امنیتی در عرصهطورکلی در پاسخ به نابسامانی وضعیتبه
.2سال بوده است6میلیارد دالر براي مدت 23صندوق داراي سرمایه 

ــاع  ــن نتیجــه رســید درحــالی 2010مریکــا در ســال اوزارت دف ــه ای ــداري در  ب کــه رشــد پای
ــوزه ــتح ــت ي ظرفی ــا و ظرفی ــازيه ــهس ــود دار  ايو حرف ــی وج ــاي عراق ــري در نیروه ــا دگ ام

ــه نیروهــا آن ــراي حمایــت از نیروهــاي خــود نیازمنــد هســتند  اي امنیتــی هــا هنــوز ب . »مریکــایی ب
هــا هنــوز هــم ظرفیــت مریکــاییادهــد کــه نیروهــاي امنیتــی عــراق از نظــر ایــن مســئله نشــان مــی
هــا بــر اســاس یــک مریکــاییاکــه چنــانطــور مســتقل امنیــت عــراق را آنایــن را نــدارد کــه بــه

).pool,Clay:22014(طرح کاهشی مدنظر دارند، تأمین نمایند
هــاي مــالی نــه تنهــا در پــی تقویــت تــوان کمــکمتحــده بــا توجیــه ارائــهبــر ایــن اســاس ایــاالت 

ــال      ــوان یــک هــدف اصــلی دنب ــه عن ــاعی عــراق را ب ــوده بلکــه نفــوذ در ســاختار دف دفــاعی عــراق نب
هـاي مـالی بـه بخـش دفـاعی عـراق؛       کمـک هـاي مختلـف بـاوجود ارائـه    کنـد و تـاکنون بـه بهانـه    می

ــه نیروهــاي امنیتــی عــراق را نمــی  جــازها ــان شــد  دهــد؛ چراکــه همــاناســتقالل عمــل ب ــه کــه بی گون
.امنیتی عراق است- مریکا، حفظ خط نفوذ در ساختار نظامیاهدف اصلی براي 

آموزش نیروهاي عراقی و فروش تسلیحات نظامی
ــج  ــی از رای ــیوه یک ــرین ش ــوذ  ت ــاي نف ــوزش    اه ــراق، آم ــامی ع ــاختار نظ ــا در س ــاي مریک نیروه

.نظامی و انتظامی عراق و نیز فروش تسلیحات به واحدهاي مختلف نظامی این کشور است

متحده در سازماندهی ارتش عراقنقش ایاالت
4مریکــا بــراي فــروش تســلیحات شــامل فــروش تســلیحاتی بــه ارزش        اهــاي اولیــه طــرح
امــا شــد؛وي زمینــی مــیهــاي نیــرمیلیــون دالر بــه عــراق اســت کــه مربــوط بــه ســالح 2میلیــارد و

1. Iraq Security Forces Fund
2. Iraq, 2010: Measuring Stability and Security in 130.
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هــاي اخیــر نســبت بــه ایجــاد واحــدهاي ارتــش عــراق در ســال. انــدهــا بالتکلیــف مانــدهایــن طــرح
، عــراق 2010ي ســوم ســال ماهــهدر ســه. نظــامی بــا تســلیحات ســنگین مــدرن اقــدام کــرده اســت 

ــز  11 ــک ابرام ــامبر    US M1تان ــا دس ــه ت ــرده ک ــت ک ــداد،   2011دریاف ــن تع ــر ای ــک 129ب تان
ــ ــیدیگــر نی ــلیحات     ز اضــافه م ــراق در دیگــر تس ــش ع ــل آنکــه ارت ــه دلی ــزات ب ــن تجهی شــود؛ ای

ــرد     ــاد ک ــدکی را ایج ــامی ان ــوان نظ ــت، ت ــوازنی نداش از ). Mausner & Others, 2012: 12(ت
ــهســوي دیگــر طــرح  ــروي زمینــی ارتــش عــراق    اهــاي اولی ــه نی ــراي فــروش تســلیحات ب مریکــا ب

مریکــا از معاهــدات تســلیحاتی اایــن اســاس هــدف بــر . تــاکنون بالتکلیــف مانــده و عملــی نشــده 
ــه     ــراي نفــوذ در الی ــزاري ب ــوان اب ــه عن ــوده و فقــط ب ــاعی ایــن کشــور نب ــز دف ــا عــراق تجهی هــاي ب

.کندامنیتی عراق عمل می- نظامی

متحده در سازماندهی نیروي هوایی عراقنقش ایاالت 
ــی  یکــی از کمــک ــالی امنیت ــار می  اهــاي م ــه ارزش چه ــه عــراق ب ــون مریکــا ب ــار و دو میلی لی

بــه گرمــا  حســاس» AIM-9«هــاي هــوا بــه هــوا    تجهیــزات شناســایی؛ موشــک  : دالر شــامل
شـــرکت » F-16«هـــاي لیـــزري و جنگنـــدهشـــوندههـــاي هـــدایتبمـــب» Raytheon«شـــرکت 

»LockheedMartin «2011در ژوئـــن ســـال .هـــاي ضـــد هـــوایی اســـت و همچنـــین موشـــک ،
ــنج م الشــگر مهندســی ارتــش   ــراي ســاختن   مریکــا حــدود پ ــون وســی و هشــت هــزار دالر ب یلی

.یک پایگاه هوایی در جنوب عراق هزینه کرد
مریکــا باشــد، ابایــد توجــه داشــت کــه اگــر نیــروي هــوایی عــراق در پــی دریافــت حمایــت  

گــزارش ژوئیــه . شــودمریکــا در آمــوزش نیروهــایش وابســته مــیاهــاي ازپــیش بــه کمــکبــیش
ــژه اداره2011 ــی وی ــور بازرس ــل در ام ــراق ک ــازي ع ــور   بازس ــت حض ــد اس ــا در امعتق مریک

یابــد و سـپر دفـاع هــوایی بـراي ایــن    عـراق بایـد تــا زمـانی کـه نیــروي هـوایی عــراق توسـعه مـی       
ــد  کشــور ایجــاد مــی  ــه یاب ــن در حــالی اســت  ). Mausner & Others, 2012: 12(شــود ادام ای

ــش   ــه ارت ــاالت    اک ــع ای ــر مراج ــا و دیگ ــراق و    مریک ــغال ع ــان اش ــده در زم ــس از  متح ــز پ نی
ــئله    ــر مس ــم ب ــور دائ ــن کش ــامی از ای ــظ   خــروج نظ ــی در حف ــاي عراق ــدي نیروه ــدم توانمن ي ع

اي بــراي کردنــد؛ امــا حقیقــت آن اســت کــه ایــن موضــوع بهانــه امنیــت ایــن کشــور تأکیــد مــی
.تداوم حضور نظامی با هدف نفوذ در ساختار دفاعی عراق است

ــا بــــه عــــراق اهــــاي تســــلیحاتی در وراي مســــاعدت ــاي شــــاهد کارشــــکنیمریکــ هــ
ــازمان ــهس ــتیم    یافت ــراق هس ــاعی ع ــوان دف ــت ت ــیر تقوی ــره در مس ــه. کنگ ــوانب ــال در عن 12مث
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ــامبر  ــاعی کنگـــره را در مـــورد احتمـــال فـــروش      ، آژانـــس همکـــاري 2011دسـ هـــاي دفـ
و تجهیـــزات؛ قطعـــات؛ آمـــوزش و حمایـــت لجســـتیکی مربـــوط » F16IQ«تســـلیحات هـــوایی 

ــت تخمی    ــه قیم ــراق ب ــه ع ــه آن را ب ــرار داد   ب ــان ق ــون دالر، در جری ــه میلی ــارد و س ــی دو میلی . ن
هــاي هــوا بــه هــاي ضــد هــوایی؛ انــواع موشــکایــن فــروش تســلیحات همچنــین شــامل موشــک

رســد لیــزري و تعــدادي دیگــر از تجهیــزات کــه بــه نظــر مــی شــوندههــاي هــدایتزمــین؛ بمــب
ــه ــن برنام ــروش، بخشــی از تمرکــز  ای ــت اف ــزایش ظرفی ــمریکــا براف ــاي نی ــراق ه ــوایی ع روي ه

امــا حقیقــت کــه امــروز و طــی زمــان روشــن شــده   ). Mausner & Others, 2012: 12(باشــد
یــابی عــراق بــه شــده مــانع از دســتیطراحــمریکــا بــا اقــدامات از پــیش اآن اســت کــه کنگــره

مریکـا بـراي نفـوذ در ایـن کشـور عربـی       اایـن امـر خـود مؤیـد تـالش      . تسلیحات پیشـرفته اسـت  
ــا  ــابع ســخت قــدرت اســت کــه در قالــب توافــق  یــري اگبهــرهب هــاي تســلیحاتی دنبــال نامــهز من

ــی ــدم ــن          . کن ــر ای ــه در اکث ــت ک ــه اس ــن نکت ــر ای ــت دارد ذک ــان اهمی ــن می ــه در ای ــا آنچ ام
مریکــا ارســد و هــا، تســلیحات مــؤثر و پیشــرفته کمتــر بــه دســت نیروهــاي عراقــی مــینامــهتوافــق
.نمایددر عراق پیگیري میمعاهدات تسلیحاتی فقط نفوذ خود رابه بهانه

ــز   امریکــا در تشــکیل نیــروي دریــایی  انقــش  ــا ایــن کشــور نی ــت ایــران ب ــر رقاب مریکــایی، ب
گـــذارد؛ حمایـــت بـــراي تـــأمین امنیـــت جریـــان تجـــاري عـــراق و پیشـــگیري از   تـــأثیر مـــی

ــت    ــم اس ــیار مه ــارجی، بس ــدات خ ــاالت  .تهدی ــر ای ــران از نظ ــد ای ــان  تهدی ــراي جری ــده ب متح
ــرژي   ــادرات ان ــیج ص ــه    از خل ــت ک ــی اس ــیار مهم ــل بس ــارس دلی ــروه،  اف ــه دو گ ــا همیش مریک

.فارس دارددر خلیج »Aircraft Carrier«حامل جت جنگنده 
شرکت دریایی 4و اسکادران شناور2افسر نیروي دریایی؛ 1200، عراق 2007در سال 

هاي گشتی و ها و کشتیهاي حمایتی ساحلی؛ قایقهمچنین به این تعداد باید کشتی. داشت
هاي گشتی کالس ، نیروي دریایی عراق از اولین قایق2010در اکتبر . ها را نیز افزودلنج

و دو دستگاه دیگر را برداري کردمیلیون دالر بهره20تا 15مریکا را به ارزش اسوئیفت ساخت 
. داده شودفروند سفارشی تحویل12فروند از 5ترتیب ایندریافت کرد تا به2011نیز در اوت 

میلیون دالر در سال 70مریکا را به ارزش اعراق همچنین دو کشتی حمایت ساحلی ساخت 
گزارش کل در امور بازسازي عراقبازرسی ویژهاداره، 2011در ژوئیه . تحویل گرفت2011

هاي ادارهیکی از طرح. یافته استنیروي فعال افزایش3600نیروي دریایی عراق به «: داد که
عنوان اولین پایگاه نیروي بهام القصر مقر در بندر 10هاي امنیتی در عراق، طراحی همکاري

.(Mausner & Others, 2012: 13)»دریایی عراق بود
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متحــده در تقویــت تــوان اقــدامات ایــاالت : هــا نیــز بــدان اذعــان دارنــدمریکــاییاگونــه کــه همــان
ــا       ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــراق ب ــایی ع ــروي دری ــاعی نی ــران    دف ــالمی ای ــوري اس ــل جمه ــد در مقاب تهدی

ــی ــراي آن صــورت م ــرد و آنچــه ب ــیج   گی ــران در خل ــدرت ای ــا ق ــه ب ــت دارد مقابل ــا اهمی ــارس ه - ف
مریکــا بــه نیــروي دریــایی عــراق بــار دیگــر  اهــاي چنانچــه کمــک. اســت- گــذرگاه انــرژي جهــان 

ــی     ــه م ــه گرفت ــین نتیج ــرد، چن ــرار گی ــاره ق ــورد اش ــه  م ــود ک ــراي  ا- 1ش ــا ب ــدرت  مریک ــا ق ــه ب مقابل
ــه  ــران در منطقـ ــزون ایـ ــیج روزافـ ــت و    خلـ ــام داده اسـ ــدامات را انجـ ــن اقـ ــارس ایـ ــاد - 2فـ ایجـ

هــاي نظــامی در منــاطق ســاحلی عــراق نــاظر بــه نفــوذ هرچــه بیشــتر در ایــن ســاختارها بــوده تــا  پایگــاه
ــات       ــذکور اشــراف اطالع ــاطق م ــی من ــد امنیت ــر رون ــع کــرده و ب ــران را دف ــالی ای ــد خطــر احتم ی بتوان

.الزم را داشته باشد

مریکا در حمایت از پلیس عراقانقش 
در . متحده با مشکالت مشابهی در حمایت از نیروي پلیس عـراق مواجـه اسـت   ایاالت

المللـی و امـور اجـراي قـانون     دولتی مبارزه با مواد مخدر بـین میالدي اداره2011اول اکتبر سال 
»INL«1پیش از آن کـاهش  ها نسبت به دورهاین تالش. راق را آغاز کردکمک به پلیس عبرنامه

متحـده بـه طـور    ، ایـاالت  2003از سـال  . مشاور کاهش یافته اسـت 115مشاور به 350داشته و از 
میلیارد دالر براي آموزش، تکمیل کادر و تجهیز نیروهـاي پلـیس عـراق هزینـه شـده و      8تقریبی 

بهتر خطـوط ارتبـاطی میـان وزارت کشـور و سـفارت      ي هر چهاقدامات پیش روبه ویژه بر توسعه
2011در اکتبـر ســال  کـل در امـور بازسـازي عـراق    بازرسـی ویـژه  اداره. مریکـا متمرکـز اسـت   ا

که یکـی از مشـکالت موجـود عـدم دسترسـی دولـت بـه یـک ارزیـابی مطمـئن از           : گزارش داد
نکـه پلـیس چگونـه بایـد فعالیـت      هاي نیروي پلیس خود بوده و هنـوز طرحـی در مـورد ای   ظرفیت

هـاي  درصـد از طـرح  12هاي آن چقـدر اسـت؟ پیشـنهاد نکـرده و تنهـا      کند؟ و درآمدها و هزینه
هـاي  شود و دولت ملزم به انجام تعهـدات خـود بـه برنامـه    جاري با کمک مستقیم پلیس انجام می

,Mausner & Others(پلیس بدون در نظر گرفتن تعهدات مالی پایبند باشد  2012: 14.(
ــه   ــه، برنامـ ــور خارجـ ــر وزارت امـ ــوي دیگـ ــیس از سـ ــعه پلـ ــر » PDP«توسـ را در اول اکتبـ

ــا 2011 ــد     100، ب ــاز نمای ــدنی آغ ــی و م ــاي دولت ــد از نهاده ــاور ارش ــی و مش ــه  . مرب ــن برنام ای
ــه  : شـــامل ــراق بـ ــا مقامـــات ارشـــد وزارت کشـــور عـ ــتقیم بـ ــاري مسـ ــزایش همکـ منظـــور افـ

. شــوداي انجــام مــینامــهانونی گرفتــه تــا اختیــارات آیــینهــاي قــهــاي مختلــف از جنبــهظرفیــت
1. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
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ــه ــل  ب ــه اســت  هرحــال ایجــاد نظــارت، مــدیریت و شــفافیت قاب ــه ایــن برنام . اعتمــاد، هــدف اولی
2011هــا در دســامبر  هــاي عراقــی هــایی را از مبنــاي ظرفیــت  مریکــایی، ارزیــابی امشــاوران 

حلیــل بــه کارشناســان داده شــد کــه هــا، بـراي بررســی و ت بخشــی از ایــن بــازنگري. انجـام دادنــد 
ــی       ــه آن م ــه نتیج ــد ک ــایی گردی ــزارش نه ــک گ ــه ی ــر ب ــراي   منج ــف و اج ــراي تعری ــد ب توان

).Mausner & Others, 2012: 15(هاي بیشتر مورد استفاده قرار گیرد کمک
گذار مریکا در دورهامتحدهایاالت 1:المللیطرح آموزش و تربیت نیروهاي نظامی بین

هاي امنیتی خود را به طرح مالی نیروهاي خارجی راق پس از جنگ، بیشترین کمکروابط با ع
سازي روابط دوجانبه، این طرح یک ابزار مهم است که بدین طریق در راستاي عادي. داد

مواد و تسلیحات و خدمات دفاعی تهیهمریکا به همراه شرکا و متحدان خود در زمینها
طرح مالی نظامی بود و کنندهترین دریافت، عراق بزرگ2013در سال . کندگذاري میسرمایه

میزان درخواست بودجه عراق . حدود چهار میلیارد و هفت میلیون دالر دریافتی داشته است
از طرح مالی نظامی، خارجی کاهش یافته و براي مجموع این دو 2015و 2014هاي براي سال

.سرمایه درخواست کرده بودسال تنها پنج میلیارد و پنج میلیون دالر 
هـــایی را از طریـــق طـــرح آمـــوزش و تربیـــت  ، ایـــاالت متحـــده صـــندوق2005در ســـال 

ــین  ــامی ب ــاي نظ ــندوق   نیروه ــی از ص ــه یک ــرد ک ــاد ک ــی ایج ــت و   الملل ــدیمی اس ــالی ق ــاي م ه
ــه ــران را آمــوزش مــیوســیلهب بخشــید و هــا را بهبــود مــیداد و قابلیــت همکــاري یگــانآن رهب

ــرویس  ــط س ــرواب ــی  ه ــعت م ــارجی را وس ــی خ ــیداي امنیت ــال . بخش ــا  2009از س ــت اوبام ، دول
ــه ــدار، حــدود  طــور ســالیانه و کــم ب ــیش پای ــه ایــن صــندوق اختصــاص داده  2وب ــارد دالر ب میلی

).Mausner & Others, 2012: 17(است 
ــک    ــزان کم ــانگر می ــر بی ــودار زی ــامی  نم ــاي نظ ــله  اه ــراق در فاص ــه ع ــا ب ــالمریک ــاي س ه

.تاس)2015-2008(

1. International Military Education and Training (IMET)
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)2008- 2015(مریکا به عراق در بازه اهاي نظامی کمک- 1نمودار شماره 
)Iraq Security Forces Fund, 2014(

مریکایی در عراقاي خصوصی امنیتی هاشرکتنقش 
ــرن   ــاز ق ــد،     13از آغ ــام ش ــار انج ــین ب ــراي اول ــایی ب ــه دزدي دری ــانی ک ــی زم ــیالدي یعن م

هـــاي بـــزرگ ارتـــش. امنیتـــی خصوصـــی را دادنـــداســـتفاده از نیروهـــاي هـــا اجـــازهدولـــت
، 18شـــدند و در قـــرن  یافـــت مـــی جـــاهمـــهمـــیالدي در 15و 14خصوصـــی در قـــرون  

).4: 1383جمشیدي، (هاي مزدور اموري معمولی شدند ارتش
، نیازمنــد ادعــامــوردهــاي امنیتــی خصوصــی بــراي تقویــت و ســود رســانی صــنعت  شــرکت

ــاامنی در منــاطق مختلــف بــی ــا جهــان هســتند؛ لــذا ماهیــت تشــکیل ایــن شــرکت ثبــاتی و ن هــا ب
ــه ــههــاي صــلحشــعارها و برنام ــههــاآنطلبان ــه هــیچب حــال تقویــت هــروجــه ســازگار نیســت، ب

ــرکت       ــن ش ــار ای ــان ک ــی پای ــه معن ــش ب ــلح و آرام ــتص ــدر   . هاس ــدي ص ــارات مقت از –اظه
ــن -مریکــاامخــالفین سرســخت اشــغالگري   ــل داردهــاشــرکتدر خصــوص ای وي . جــاي تأم

ــی  ــدعی م ــرکت   م ــاي ش ــه نیروه ــود ک ــرار     ش ــان و اش ــتر از جانی ــی بیش ــی خصوص ــاي امنیت ه
ــت ا ــایی بازداش ــم  مریک ــه ه ــد ک ــده بودن ــده   ش ــزام ش ــراق اع ــه ع ــدان آزاد و ب ــک از زن ــد این ان
ــی، ( ــایه). 49: 1386آیت ــتسدر س ــی یاس ــاي خصوص ــت   ه ــفید در دوره حکوم ــاخ س ــازي ک س

بلــکهــاي خصوصــی قدرتمنــد امنیتــی و بــانفوذي نظیــر  ر شــرکتبــوش، مــا شــاهد حضــور ابــ
).Scahill, 2008: 14(در عراق هستیم هالیبرتونو واتر

نفـري کـه از ارتـش    شکست داد از هـر ده 2003متحده، ارتش عراق را در سال زمانی که ایاالت 
مات امنیتـی و نظـامی   خدهاي ارائهمیدانی نبرد حضور داشت یک نفر توسط شرکتمریکا در عرصها

مریکا بعد از سقوط صدام کـه در پـی وضـعیت    ادر پی تضعیف نیروي رزمی . به استخدام درآمده بود
زده آن دوره تشکیل شده بود، ارتشی از کارکنان نیروهاي خصوصـی امنیتـی بـه عـراق گسـیل      آشوب
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حفاظــت از منظــورو نیروهــاي خصوصــی امنیتــی عــراق را بــهشــدند تــا نیــروي پلــیس عــراق، ارتــش
کردنـد آمـوزش   هـایی کـه در کشـور کـار مـی     تأسیسات و امکانات نفتی عراق و پشتیبانی از خـارجی 

نیروهـاي پلـیس بازنشسـته از کشـورهاي     . هاي نظامی را تقویت نماینددهند و نیروهاي مستقر در زندان
مریکـا توسـط   او یسگوناگونی همچون فیجی؛ فلسطین اشغالی؛ نپال؛ افریقاي جنوبی؛ السالوادور؛ انگل

کنگـره در  بودجـه گـزارش اداره . چندین شرکت ارائه خدمات امنیتی و نظامی بـه کـار گرفتـه شـدند    
ــاالت  : نشــان داد2008ســال  ــراي ای در عــراق کــار 2007متحــده در ســال تعــداد پیمانکــارانی کــه ب

همچنـین  . یی در عـراق مریکـا انفر بوده است یعنی بیش از تعداد سربازان 190000اند حداقل کردهمی
5/2این گزارش آورده است که تعداد پیمانکاران امنیتی خصوصی بـه نسـبت تعـداد سـربازان حـداقل      

تعـداد پیمانکـاران امنیتـی در عـراق     . برابر بوده است و به نسبت بیشتر از هر جنگ دیگري بـوده اسـت  
,Avant & Sigelman(رسـید 2009نفـر در ژوئـن   120000تدریج کاهش یافت و تقریبـی بـه عـدد    به

2010: 21.(
مریکایی باهدف کمک به برقراري امنیت در عراق و حفاظت از کارکنان خـود در  امقامات 
ي هـا شرکتین تربرجستهیکی از . اندکردهي امنیتی قراردادهایی را منعقد هاشرکتاین کشور با 

ار نیروي نظـامی کـه امکـان    هز21این شرکت با در اختیار داشتن . استواتربلکفعال در عراق 
. اي را در عـراق دارد در اقصی نقـاط جهـان اسـت؛ حضـور پررنـگ و پرحاشـیه      هاآناستفاده از 

این شرکت در امـور دفـاعی و نیـز اسـتخدام مـأموران بازنشسـته سـازمان سـیا         هايفعالیتبررسی 
و ) Scahill, 2008: 14(اسـت خدماتی همچون سـیا  بیانگر آن است که این شرکت به دنبال ارائه

مریکا در عراق مـورد اسـتفاده قـرار    ادفاعی و امنیتی گر در حوزهعنوان بازوي امنیتی و مداخلهبه
، طلبانـه صـلح درپوششـی  هـا آنهـا بـراي کـاخ سـفید ایـن اسـت کـه        حسن این شرکت. گیردمی

عنـوان بـه .نقاط بحران را در عـراق تحـت کنتـرل و نظـارت خـود دارنـد      ترینمهمترین و کلیدي
توانند خـارج  یمجویانی است که در صورت رهایی حتی زندان ابوغریب محل کنترل جنگ: المث

المللـی بغـداد کـه محـل تـردد بسـیاري از       فرودگاه بـین . مریکا را هدف قرار دهندااز عراق منافع 
د و هـاي دیپلماتیـک اسـنا   هاي کشورهاي مختلف جهان و همچنین انتقال بستهمقامات و دیپلمات

هـاي خصوصـی امنیتـی مـورد     شده کشورهاست بـی شـک، از سـوي شـرکت    بنديمدارك طبقه
.گیردبرداري قرار میبازرسی و فیلم

هاي عراقدر ناامنیواتربلکنقش شرکت امنیتی 
را در واتـر بلـک هـایی ماننـد   چیزي بهتر از جنگ عـراق نقـش روزافـزون شـرکت    شاید هیچ
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هـاي لشکرکشـی   هـاي نظـامی خصوصـی در همـه جنبـه     شرکتهاي نظامی نشان ندهد؛درگیري
هـاي افکـن مریکا به عراق، از تأمین مکان و غذا براي سربازان تا تعمیر و نگهـداري بمـب  انظامی 

»B-2 « کردند یمنقشی فعال ایفا)Neil, 2007: 27.(
ده قانونی است که باعـث شـ  خأل، واتربلکیی چون هاشرکتفعالیت در زمینهمشکل اصلی 

حدومرزشان، به هیچ نهاد و مرجعی در سـطح ملـی   رغم قدرت بیبهواتربلکیی چون هاشرکت
هـاي نظـامی   کـه بسـیاري از ایـن شـرکت    بـه همـین خـاطر درحـالی    . المللی پاسـخگو نباشـد  و بین

هـاي مـواد مخـدر عرضـه     هـاي شورشـی و کارتـل   هاي دیکتاتور، گـروه خدمات خود را به رژیم
).Scahill, 2007: 3(وجود ندارد هاآنبراي پیگیري تخلفات کنند، هیچ راهیمی

تیرانـدازي حضـور   حادثـه 195در واتـر بلـک کارکنان امنیتی 2007تا سپتامبر 2005از سال 
حادثه کارکنان شرکت بلک واتـر در  195حادثه از این 163این در حالی است که در . اندداشته

نظامیـان در عـراق بـه یـک     ، شـبه 2004مـارس  31فلوجـه در  در حادثـه . ابتـدا تیرانـدازي کردنـد   
مریکـا از شـرکت بلـک واتـر کـه در حـال       اکار نظـامی خصوصـی   خودروي حامل چهار مقاطعه

کـار طـی ایـن حملـه کشـته شـدند و       ایـن چهـار مقاطعـه   . حمل مـواد غـذایی بـود، حملـه کردنـد     
ازاین واقعه بـود  پس. آویزان کردندکاران را از روي پل رود فرات نظامیان اجساد این مقاطعهشبه

روز 53مریکا براي گرفتن انتقام از این اقـدام بـه فلوجـه حملـه کـرد و در نبـردي کـه        اکه ارتش 
نظامی کشته و صدها تـن دیگـر نیـز    شبه1000مریکا و بیش از اتفنگدار دریایی 130ادامه یافت، 

گسـترده کن شهر فلوجه و تخریب همچنین این حمله به آوارگی هزاران عراقی سا. شدندزخمی
به دنبال این وقایع بـود کـه شـرکت بلـک واتـر مـانع انجـام تحقیقـات کامـل          . ین شهر منجر شدا

)Richard, 2007: 16. (دالیل وقوع حوادث فلوجه شددرباره
توانـد  سـازي خـدمات امنیتـی، مـی    خصوصـی : ي امنیتی در عـراق هاشرکتپیامدهاي حضور 

سـازي امنیـت،   خصوصـی . شده شـود یتحماتعدد در بین جمعیت و مناطق هاي ممنجر به شکاف
تکه کـردن جامعـه جهـانی دارد و    تري براي تکهدیگرآن پتانسیل بیشهايدر مقایسه با سایر شکل

هــاي وســیع فعالیــت. گــذاردجهــانی بــر جــاي نمــیســازي جامعــهتــأثیر چنــدانی بــراي یکپارچــه
تـوان بـه   ق تبعات مختلفی را براي عراق دارد که مـی مریکا در عرااهاي امنیت خصوصی شرکت

:موارد ذیل اشاره کرد
شـود، حمالتـی اسـت    ها در عراق دنبال مییکی از اهدافی که از مشارکت این شرکت.1

صـورت  ) هـا آنازجمله تخریب حـرمین شـریفین و نظـایر    (که به اماکن مقدس اسالمی در عراق 
منسـوب  ) هـاي گونـاگون  بـا تابعیـت  (هـا  ایـن شـرکت  کند از طریـق  مریکا سعی میاگیرد که می
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.کردن عملیات چند مذهبی و ضد اسالمی را از خود سلب کند
کـه  هـاي مخـالف بـا دولـت    ها کمک بـه نهضـت  یکی دیگر از راهبردهاي این شرکت.2

مریکا نیـز اسـت کـه نقـش لجسـتیک؛ پشـتیبانی و تـدارکاتی نیروهـاي         اموردنظر هاآنبراندازي 
.کنندبازي میمخالف را نیز 

نقش لجستیکی این شرکت در عراق فقط منحصر به تدارکات فیزیکی مخـتص جنـگ   .3
اي که نیاز به حفاظت و حراست داشته باشد از نیروي انسانی گرفته تـا تأسیسـات   نیست، هر مقوله

.ساز خواهد شدگیرد براي عراق مشکلاقتصادي را در برمی
هـاي امنیتـی صـورت    وسـط ایـن شـرکت   تعلیم تروریسـت و عملیـات تروریسـتی کـه ت    .4

از کننـد هـا دنبـال مـی   مـدت را ایـن آمـوزش   پذیرد و به طور معمول اهداف بلندمدت و میـان می
.پیامدهاي منفی براي عراق به دنبال دارد

ها در ایـن کشـور نـه تنهـا     هاي امنیتی همچون بلک واتر در عراق و فعالیت آنوجود شرکت
ها به ابزار نفـوذي تبـدیل   این کشور نکرده است بلکه این شرکتکمکی به بهبود وضعیت امنیتی 

.عهده دارندهاي اطالعاتی و امنیتی مختلفی را براند که فعالیتشده

مبارزه با تروریسم
تروریسم اصطالحی است که بر سـر تعریـف آن تـوافقی    . از تروریسم تعاریف مختلفی است

هـاي گونـاگون بـه    بـه شـیوه  به نسـبت ود ندارد، اما گران دانشگاهی وجها یا تحلیلمیان حکومت
سیاسـی  فرا دولتی با انگیـزه يخودساختهيهااقدامات گروهبیشترتا رودیتعبیري منفی به کار م

).356: 1377طلوعی، (علیه جان افراد را توصیف کند
الـب، نقـش   ي گفتمـان امنیتـی غ  مثابـه ، مبارزه با تروریسم به2001سپتامبر 11پس از حوادث 

بـا توجـه بـه    . مریکـا را ایفـا کـرده اسـت    اي سیاست خارجی و استراتژي امنیت ملی سامان دهنده
ي آغـازین ایـن اسـتراتژي را    سپتامبر مانند حمله به افغانستان و عـراق، نقطـه  11تحوالت متعاقب 

بـا خطـر   مریکا بـا توسـل بـه سـازوکار مبـارزه     ادر این میان . افزارگرایی تلقی کردتوان سختیم
در ایـن چـارچوب تفـاوتی میـان     . کنـد یمـ تروریسم، متخاصمین را به حمایت از تروریسم مـتهم  

ایـن مسـئله در مـورد طالبـان و     . وجـود نـدارد  هـا آني حـامی  هـا دولـت ي تروریسـتی و  هـا گروه
: 1390سلیمانی پورلک، (یابدیمي ایران، سوریه و عراق در زمان صدام حسین مصداق هادولت

امنیتـی  -جهت اهمیت دارد که تروریسم به ابزاري براي مـداخالت نظـامی  ن موضوع ازآنیا) 92
متحده منـافع خـود را در معـرض آسـیب ببینـد بـه       ایاالت هرگاه. شودمریکا در منطقه تبدیل میا
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ي حـامی تروریسـم علیـه متخاصـمین خـود اقـدام       هـا دولتي تروریستی یا هاگروهي وجود بهانه
اهللا ي جهادي همچون حـزب هاگروهمیان حمایت آمریکا از اسرائیل در مبارزه با در این . کندیم

ي مخـالف نظـام   هـا گـروه ي تروریسـتی و نیـز حمایـت آن از    هاگروهکعنوان لبنان و حماس به
.استطرحقابلعنوان تروریسم دولتی سوریه همچون ارتش آزاد به

-اقـدامات نظـامی  متحدهیالدي، ایاالت م2003مریکا به عراق در سال اپس از تهاجم نظامی 
ازهـا ییمریکـا ااز دیـدگاه  . امنیتی خود را در عراق با توجیه مبارزه با تروریسم انجـام داده اسـت  

ي شـیعی  هاگروهاالسالم؛ القاعده؛ گروه سنی انصار: ي تروریستی موجود در عراقهاگروهجمله 
هـا آنستند کـه الزم اسـت بـراي مقابلـه بـا      اهللا هالحق و کتائب حزبالمهدي؛ عصائب اهلجیش

مریکا با توجیه مبـارزه  ابر این اساس ). Mausner & Others, 2012: 12(اقدام جدي صورت گیرد 
اخیـر آن ایجـاد   کـه نمونـه  کنـد یمـ با تروریسم، اقدام به مداخله در امور دفاعی و امنیتـی عـراق   

منـد اسـت کـه کنتـرل     ایـن ائـتالف عالقـه   مریکا بـا تشـکیل  ا. المللی ضد داعش استائتالف بین
همکاري هاآني منطقه را که در کشورهاي مختلف در عملیات ضد داعش با هاارتشبخشی از 

هـا ییمریکـا ااین بخش، نیروهایی خواهند بود که تمایالت بیشـتري بـه   . در اختیار بگیرداندکرده
خواهنـد  هـا ییمریکـا اهند کـرد و حـامی   پیدا خواهاآنتري با یافتهخواهند داشت؛ روابط سازمان

بایـد  . تري عمل خواهنـد کـرد  صورت روشنمریکا بهالذا در پذیرش فرماندهی و دستورات . بود
توجه داشـت کـه عملیـات ضـد داعـش عـالوه بـر اهـداف سیاسـی کـه دارد، بخشـی از اهـداف             

ارتـش هـر کشـور    ي کارآمـدي از هـا بخـش بدین گونه که . کندیماي آمریکا را نیز دنبال منطقه
.ردیگیمقرار هاییمریکاااعم از نیروهاي زمینی؛ دریایی و هوایی در اختیار 

مریکـا  امریکایی در عربستان و بعضی کشورهاي منطقه، ایـن امکـان را بـه    احضور مستشاران 
امـا در  به نفـع خـود اسـتفاده کنـد    هاآنرا در اختیار بگیرد و از هاآنکه بخشی از ارتش دهدیم
اعتمـادي از درون حکومـت شـیعی    مریکا نتوانسته است نیروي قابـل اراق خللی وجود دارد که ع

اي خـود، درصـدندکه خألهـاي نظـامی     لذا بر اسـاس راهبـرد منطقـه   . عراق در اختیار خود بگیرد
مریکـا بـه ایـن نتیجـه     ااز سـوي دیگـر   . نماینـد تأمیناي و داخلی ي منطقههااهرموسیله خود را به

از ایـن  توانـد یمـ شمال عراق و شمال سوریه داشـته باشـد،   است که اگر نیرویی در منطقهرسیده 
امنیـت اسـرائیل و مقابلـه بـا     تـأمین نفت و انـرژي؛  خود در حوزهي عمدههااستیسنیروها به نفع 

یی مریکـا امقامـات  بـا توجـه بـه ایـن هـدف      . بهره گیـرد -جبهه مقاومت-جبهه ضد صهیونیستی 
الـدین بـراي   صـالح ا ونـو ین؛االنبـار :يهـا هزارنفري در استان100از تشکیل نیروي حمایت خود 

.اندداشتهاعالمرامقابله با داعش و حمایت از این مناطق پس از اخراج عناصر مسلح از آن
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اگر ارتش صدهزارنفري سنی در عراق، بر اساس زبان عربی و مذهب سنی تشکیل شود ایـن  
ــد نماینــینمــارتــش  ــات  . کردهــا و شــیعیان تلقــی شــود دهتوان ــانگر نی تشــکیل چنــین ارتشــی بی

اگر منافع ملی عراق را در ایجـاد سـاختارهاي جدیـد نظـامی تصـویر      . طلبانه در عراق استتجزیه
یابیم که ایـن  مریکا مقایسه کنیم درمیاکنیم و آن را با یک ارتش سنی صدهزارنفره تحت تعلیم 

در مسـیري  هـا ییمریکـا اایـن واقعیـت بیـانگر آن اسـت کـه      . رنـد دو در تضاد با یکدیگر قـرار دا 
انـد بلکـه   امنیت در این کشور نبودهتأمینتنها به دنبال دارند و نهخالف منافع ملی عراق گام برمی

مریکـا در  امشـخص اسـت کـه اقـدامات     وضوحبهبنابراین کنند؛یمهاي ناامنی را نیز فراهم ینهزم
هــا و ابزارهــاي مختلــف صــورت ذ در عــراق بــا تمســک بــه روشایــن زمینــه جــز بــا هــدف نفــو

.پذیردنمی

مریکااامنیتی عراق و -ي نظامیهايهمکارارزیابی 
مریکــا بــه عــراق اهــاي نظــامی و امنیتــی طــورکلی در ارزیــابی میــزان کارآمــدي کمــک بــه

. گیــردآن در قالــب آمــوزش نیروهــاي نظــامی و معاهــدات تســلیحاتی صــورت مــی کــه عمــده
ــه   ت ــوالت منطق ــی و تح ــبات سیاس ــه مناس ــه ب ــیا  وج ــرب آس ــوب غ ــه(جن ــی) خاورمیان ــد م توان

مــؤثر باشــد؛ چــه اینکـــه تحــوالت داخلــی عـــراق و نــوع مناســبات ایـــن کشــور بــا ســـایر          
متحـده بـه دنبـال    رود ایـاالت  اي ترتیـب یافتـه اسـت کـه انتظـار نمـی      گونـه کشورهاي منطقـه بـه  

ــد    ــراق باش ــی ع ــامی و امنیت ــت نظ ــی    و. تقوی ــی سیاس ــراق؛ نزدیک ــیعی در ع ــت ش ــود حکوم ج
ــا اهــل ســنت و      ــه مناســبات حکومــت مرکــزي ب ــران و توجــه ب ــا جمهــوري اســالمی ای عــراق ب

ــراق عمــده    ــعودي در تحــوالت ع ــش عربســتان س ــث   اکــراد و نق ــت کــه باع ــی اس ــرین دالیل ت
.مریکا همکاري مثبت و مؤثري را با عراق در این حوزه صورت ندهداشود می

ت شیعه در عراقوجود حکوم
وزیــر از جمهــور ایــن کشــور از میــان اکــراد، نخســتبــر اســاس قــانون اساســی عــراق رئــیس

ــا توجــه بــه اختیــاراتی  . شــودمیــان شــیعیان و رئــیس مجلــس از میــان اهــل ســنت انتخــاب مــی   ب
دهــد، هرگونــه تقویــت وزیــر کشــور مــیمجریــه بــه نخســتکــه بــر حســب قــانون اساســی قــوه

هــا در منطقــه چــه بیشــتر جایگــاه سیاســی شــیعیان در عــراق و نفــوذ آن ایــن قــوه بــه تثبیــت هــر 
ــدکمــک مــی ــونی کــه جمهــوري   رو نمــیازایــن. کن ــوان انتظــار داشــت کــه در وضــعیت کن ت

ــا یکــدیگر دارنــد،    ــه ااســالمی ایــران و عــراق مناســبات سیاســی و راهبــردي نزدیکــی ب مریکــا ب
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شــود هــاي عــراق محســوب مــیلتــرین معضــتقویــت بنیــه دفــاعی و امنیتــی کــه یکــی از جــدي
هــا و ي ایــن امــر موازنــه قــدرت را بــه نفــع شــیعیان و بــه ضــرر ســنی چراکــه نتیجــه. اقــدام کنــد

دهــد کــه ایــن موضــوع از نظــر راهبــردي بــا منــافع اســتکبار جهــانی بــه رهبــري اکــراد تغییــر مــی
.آمریکا در تناقض است

نزدیکی سیاسی عراق و جمهوري اسالمی ایران
ــ  ــی سیاس ــی     نزدیک ــث م ــه باع ــواملی ک ــر از ع ــی دیگ ــراق، یک ــران و ع ــود ی ای ــا اش مریک

هــاي امنیتــی و راهبــردي بــه طــور جــدي مــورد توجــه نامــهامنیــت عــراق را در چــارچوب توافــق
مریکـــا بـــا درك اهـــا کوتـــاهی نمایـــد، قـــرار ندهـــد و در رابطـــه بـــا بسترســـازي زیرســـاخت

هرگونــه یگران از ارائــهوضــعیت حســاس کنــونی در منطقــه و مناســبات موجــود میــان بــاز       
ــی    ــغ م ــراق دری ــه ع ــی ب ــاعی و امنیت ــورت   خــدمات دف ــن ص ــان دارد در ای ــه اطمین ورزد؛ چراک

کنــد در اختیــار ایــران قــرار داده و مریکــا دریافــت مــیاعــراق تســلیحات و تجربیــاتی را کــه از 
ــروه    ــایر گ ــه س ــق ب ــن طری ــزب   از ای ــه ح ــت ازجمل ــاي مقاوم ــرار    ه ــز ق ــاس نی ــان و حم اهللا لبن

.هد گرفتخوا

نارضایتی عربستان و اهل سنت عراق
ــام        ــا نظ ــور ب ــن کش ــردي ای ــی راهب ــدرت و نزدیک ــانون ق ــراق در ک ــیعیان ع ــرفتن ش قرارگ

ــزایش نفــوذ در عــراق و در منطقــه مــی    ــران موجــب اف شــود کــه مقــدس جمهــوري اســالمی ای
ــراق          ــه و ع ــنن در منطق ــل تس ــندي اه ــتان و ناخرس ــت عربس ــی و دول ــب نگران ــر موج ــن ام ای

زیــرا هرچــه نفــوذ جمهــوري اســالمی ایــران در منطقــه افــزایش یابــد و شــیعیان عــراق شــود؛مــی
.شودقدرت بگیرند به همان میزان از نفوذ و قدرت اهل سنت کاسته می

نارضایتی کردهاي اقلیم کردستان عراق
ــه ــه زمــان حاکمیــت    رقابــت دیرین ــا بخــش مرکــزي ایــن کشــور ب ــیم کردســتان عــراق ب اقل

پـس از سـقوط رژیــم بعـث در عـراق کردهـاي ایــن کشـور بـا همــان        . گــرددیحـزب بعـث برمـ   
ــاري و اســتقالل  ــهنگــاه خودمخت ــه   طلبان ــه ســاختار سیاســی عــراق نگریســته و همــواره ب ســابق ب

ــا بخــش مرکــزي مــی  ــت ب ــا تشــکیل ســاختار نیمــه . باشــنددنبــال رقاب ــیم کردســتان ب مســتقل اقل
ــو    ــزي را هم ــش مرک ــی، بخ ــادي و امنیت ــی؛ اقتص ــایر    سیاس ــته و س ــب نگریس ــم رقی ــه چش اره ب
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ــه  ــازیگران منطق ــه ب ــرا منطق ــه   اي و ف ــراد ب ــئله، از اک ــن مس ــردن ای ــاظ ک ــا لح ــرم  اي ب ــوان اه عن
ــته    ــره جس ــراق به ــزي ع ــت مرک ــر حکوم ــاري ب ــدفش ــت   . ان ــراد تقوی ــر اک ــان در نظ ــن می در ای

ســاختارهاي دفــاعی و امنیتــی بخــش مرکــزي عــراق امــري نــامطلوب بــوده لــذا بــا آن مخــالف  
.باشندمی

آفرینـی و مخالفـت عربسـتان    متحده بـا درك ایـن وضـعیت و نیـز نقـش     بر این اساس ایاالت 
سعودي و اهل سنت و نیز اکراد با تقویـت تـوان دفـاعی دولـت مرکـزي در عـراق، هـیچ تـالش         

آنـان هرگونـه تـالش در ایـن     بـاوجود چراکـه دهـد ینمجدي براي تقویت ارتش عراق صورت 
تقویت جریان حاکمیتی که شیعیان در کانون آن قرار دارند بوده و از منظـر سیاسـی   منزلهراستا به

.گونه توجیه منطقی نداردو منافع ملی آمریکا، این اقدام هیچ
هاي خصوصی امنیتی نیز در عراق گواه ایـن اسـت کـه    فعالیت شرکتاز سوي دیگر کارنامه

یت در عراق کمک نکرده است بلکـه خـود   تنها به ثبات امنها نهحدوحصر این شرکتحضور بی
هـا بخشـی   تر این شـرکت شود و به عبارت دقیقیکی از عوامل ناامنی در این کشور محسوب می

.دهندامنیتی عراق را تشکیل می-از پازل نفوذ در ساختارهاي نظامی
هاي مریکا از کمکاشود که هدف اصلی بنابراین با توجه به توضیحات فوق مشخص می

ی به عراق در چارچوب نفوذ در ساختارهاي نظامی این کشور صورت گرفته و فاقد تأثیر نظام
.امنیتی عراق بوده است-مطلوب و جدي بر تقویت توان نظامی

مریکا بر منابع سخت قدرت در عراقامدیریت 
ــداف       ــر گــرفتن اه ــا در نظ ــان شــده و ب ــر توضــیحات بی ــی ب ــن بخــش مبتن ــا در ادر ای مریک

بــر ایــن . شــودیمــمریکــا در عــراق اشــاره اهــا و ابزارهــاي نفــوذ ســخت یوهشــی عــراق بــه بررســ
ــی ــدیریت  اســاس م ــا چگــونگی م ــره  اکوشــد ت ــدرت و به ــابع ســخت ق ــر من ــري از مریکــا ب گی

.در راستاي تأمین اهداف و منافعش در عراق توضیح داده شودهاآن

مریکا در عراقاهاي نفوذ سخت ابزارها و شیوه
ــه عــراق و تــالش گســترده اآمیــز مداخلــهاقــداماتمطالعــه ایــاالتمریکــا پــیش از حملــه ب

ــان اســالم   ــار گذاشــتن جری ــراي کن ــس از ســقوط  گــرا از صــحنهمتحــده ب ــراق پ ــدرت در ع ق
مریکــا بــه دنبــال روي کــار آوردن جریــانی همســو بــا منــافع احــزب بعــث بیــانگر آن اســت کــه 

بــوش و بلــر «: دیــگویمــاســتیلناتــانجاگونــه کــه امــا در ایــن میــان همــان خــود بــوده اســت؛
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ــان در دهــهدانســتند کــه اســالمنمــی ــا آخــر رژیــم ســکوالر صــدام، رشــد مــی گرای ــد و ب کردن
و ایــن عــدم شــناخت جریــان ) 29: 1390اســتیل، (» ســقوط صــدام مصــمم بــه تجدیــدقوا بودنــد 

مریکــا، ســاختار سیاســی در عــراق بــهاگــرا باعــث شــد تــا بــرخالف تصــورات و اهــداف اســالم
ــازمان  ــی و س ــوي طراح ــرار داد    نح ــدرت ق ــلی ق ــانون اص ــیعیان را در ک ــه ش ــد ک ــی ش ــه . ده ب

نحـوي کــه بــه قــدرت رســیدن شــیعیان در عــراق و همســویی و نزدیکــی آنــان بــا تفکــر انقــالب  
ــامی       ــوان نظ ــت ت ــلی در تقوی ــانع اص ــت م ــان مقاوم ــالمی و جری ــوي  –اس ــراق از س ــی ع امنیت

مریکــا از جامعــه عــراق و میــزان قــدرت ات کــافی عــدم دقــت شــناخ. رودیمــمریکــا بــه شــمار ا
ــاالت     ــدن ای ــراي ناکــام مان ــف در عــراق ب ــات مختل ــت متحــدهاجتمــاعی جریان در عــراق کفای

مریکــا خــود را بــا مشــکالت گونــاگونی دیــد کــه مجبــور بــه  ادر ایــن برهــه از زمــان . کــردمــی
.هاي امنیتی و راهبري با عراق شدنامهامضاي توافق

مریکــایی از ایــن کشــور اریکــا در عــراق کــه پــس از خــروج نیروهــاي  مااقــدامات ســخت 
امنیتــی ایــن -نیــز ادامــه داشــته بیــانگر وجــود چهــار شــیوه کلــی بــراي نفــوذ در ســاختار نظــامی 

مریکــا بــراي پیشــبرد اهــداف خــود در ایــن بخــش از ابزارهــاي  امتحــدهایــاالت . کشــور اســت
-مریکــا بــراي نفــوذ نظــامیامــورد اســتفاده هــا و ابزارهــايشــیوه. گیــردمتنــوعی نیــز بهــره مــی

.شودامنیتی در عراق در نمودار شماره دو مشخص می

متحده در عراقها و ابزارهاي نفوذ سخت ایاالتشیوه-2نمودار شماره 

ــیوه    ــک از ش ــر ی ــیح ه ــه توض ــه ب ــاالت   در ادام ــخت ای ــوذ س ــاي نف ــا و ابزاره ــدهه در متح
.پردازیمعراق می
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مسلح؛نیروهايآموزشوتسلیحاتیتجهیز
)عراقانتظامینیرويدریایی،نیرويهوایی،نیروي: هدفهايگروه(دفاعوزارت
ي معمـــول هـــاروشگونـــه کـــه در نمـــودار شـــماره دو مشـــخص اســـت، یکـــی از همـــان

ــاالت  ــدهای ــامی  متح ــاختار نظ ــوذ در س ــراي نف ــوزش   -ب ــلیحاتی و آم ــز تس ــراق تجهی ــی ع امنیت
ــور   ــن کشـ ــلح ایـ ــاي مسـ ــتنیروهـ ــاع   . اسـ ــط وزارت دفـ ــه توسـ ــن روش کـ ــا ادر ایـ مریکـ

گیـــرد، آمـــوزش نیروهـــاي هـــوایی؛ دریـــایی و انتظـــامی عـــراق در یمـــصـــورت ) پنتـــاگون(
مریکـــا بـــه نیروهـــاي دفـــاعی عـــراق شـــاهد  اي هـــاآمـــوزشبـــا ارائـــه. دســـتور کـــار اســـت

ــکل ــوادث        گش ــا ح ــتیم ام ــی هس ــدات امنیت ــر تهدی ــراق در براب ــد ع ــاعی قدرتمن ــپر دف ــري س ی
ــن           اخ ــه ای ــرد ک ــت ک ــور ثاب ــن کش ــتی در ای ــالت تروریس ــافتن حم ــه ی ــز ادام ــراق و نی ــر ع ی

ــأثیر اســت هــاآمــوزش ــی ت ــی، در چــارچوب توافــق  . ب ــر آمــوزش نیروهــاي عراق ــهعــالوه ب نام
ــداد  ــی بغ ــاالت  -امنیت ــنگتن، ای ــاز      واش ــورد نی ــامی م ــلیحات نظ ــروش تس ــه ف ــد ب ــده متعه متح

صــورت نــاقص در اختیــار قــواي امنیتــی بــهعــراق بــود کــه ایــن تســلیحات در ســطح ضــعیف و 
ــود؛  ــابراین هــدف و نظــامی عــراق ب ــت   ابن ــی، تقوی ــوزش نیروهــاي عراق ــز و آم مریکــا از تجهی

ــیطره درآوردن      ــه سـ ــوده و بـ ــدات نبـ ــر تهدیـ ــور در برابـ ــن کشـ ــاعی ایـ ــی و دفـ ــواي امنیتـ قـ
.کندیماطالعات کمی و کیفی نیروهاي عراقی را دنبال 

مخالفین حکومت مرکزيشآموزوتسلیحاتیتجهیز
)عراقسنتاهلوکردها: هدفگروه(دفاعوزارت

ــامی   ــاختار نظـ ــوذ در سـ ــوزش    -روش دوم نفـ ــلیحاتی و آمـ ــز تسـ ــراق؛ تجهیـ ــی عـ امنیتـ
ــاالت    ــط ای ــراق توس ــزي ع ــت مرک ــالفین حکوم ــت مخ ــده اس ــا  . متح ــا ب ــن روش آمریک در ای

ي کــرد و اهــل ســنت بــا هــایــانجرمــذهبی عــراق و ضــدیت -گیــري از اختالفــات قــومیبهــره
بــر ایــن . ســاختار حــاکمیتی ایــن کشــور ســعی در تقویــت جریــان مخــالف شــیعیان عــراق دارد  

ــرم در حــوزه    ــابع قــدرت ســخت و ن ــا اســتفاده و مــدیریت من ــابع ســخت اســاس آمریکــا ب ي من
ایجــاد قــواي  . کنــدیمــاقــدام بــه تجهیــز و آمــوزش نیروهــاي کــرد و اهــل ســنت عــراق         

ــروج نی  ــیش از خ ــحوات، پ ــاه     ص ــاد پایگ ــراي ایج ــالش ب ــز ت ــراق و نی ــایی از ع ــاي آمریک روه
ــدهزارنفري در     ــش ص ــکیل ارت ــتان و تش ــیم کردس ــامی در اقل ــشنظ ــايبخ ــنیه ــن  س ــین ای نش

ــرار دارد  ــا اشــغال   . کشــور در همــین چــارچوب ق ــر عــراق کــه ب ــابخــشتحــوالت اخی یی از ه
دهـــد کـــه تســـلیحات آن توســـط نیروهـــاي تکفیـــري داعـــش صـــورت گرفـــت نشـــان مـــی 
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ــامی  ا ــوذ نظ ــایی و نف ــی -مریک ــت     اامنیت ــوده اس ــؤثر ب ــش م ــاي داع ــت نیروه ــا در تقوی . مریک
ایــن جریــان تکفیــري در عــراق هــاي اولیــهیــروزيپاطالعــات موجــود حــاکی از آن اســت کــه 

ــتحمامرهــون  ــاي تســلیحاتی ی ــه  اه ــراق ب ــت ع ــارض حکوم ــن  مریکــا مع ــل ســنت ای ــژه اه وی
رویکـرد تــأثیر  راســتا بـوده و لـذا بــا ایـن    ماهـل ســنت عـراق بـا جریــان داعـش هـ     .کشـور اسـت  

ــان اســت؛ اکمــک تســلیحاتی و آموزشــی   ــل بی ــابراین همــانمریکــا قاب ــه کــه ذکــر شــد  بن گون
ــی از  ــاروشیکـ ــلیحاتی و    اي هـ ــز تسـ ــراق تجهیـ ــادالت عـ ــذاري در معـ ــراي اثرگـ ــا بـ مریکـ

.آموزشی نیروهاي معارض حکومت شیعی عراق است
؛ »IRRF«عـــراقبازســـازيوامـــدادندوقارتـــش؛ صـــبازســـازيبـــرايمـــالیمســـاعدت

ــندوق ــايصـ ــینیروهـ ــراقامنیتـ ــرح»ISFF«عـ ــامی    ؛ طـ ــاي نظـ ــت نیروهـ ــوزش و تربیـ آمـ
ــین ــیب ــر »IMET«الملل ــاروش؛ از دیگ ــوذ در  اي ه ــراي نف ــا ب ــهالمریک ــامی ی ــاي نظ ــی -ه امنیت

کـه در  هـا کمـک ایـن  . ي مـالی بـراي بازسـازي ارتـش ایـن کشـور اسـت       هـا کمـک عراق ارائه
، صـــندوق نیروهـــاي امنیتـــی عـــراق  »IRRF«وب صـــندوق امـــداد و بازســـازي عـــراق  چـــارچ

»ISFF «     المللــی  و طــرح آمــوزش و تربیــت نیروهــاي نظــامی بــین»IMET « شــود،  ارائــه مــی
ــد     ــال کن ــر تهدیــدات تروریســتی و خــارجی دنب ــیش از آنکــه تقویــت ارتــش عــراق را در براب ب

هــاي ینــههزبهبــود بخشــد صــرف   ی زیرســاخت امنیتــی و نظــامی ایــن کشــور را    نــوعبــهو 
ــی ــد م ــاالت شــود؛ناکارآم ــابراین ای ــا پوشــش  امتحــده بن ــامســاعدتمریکــا ب ــراي ه ــالی ب ي م

.کردهیمبازسازي عراق نفوذ در ساختارهاي امنیتی و نظامی این کشور را دنبال 
آفرینــی ؛ چــالش آفرینــی امنیتــی بــا نقــش »Black Water«امنیتــیخصوصــیهــايشــرکت

امنیتــی -متحــده بــراي نفــوذ در ســاختار نظــامی    جی چهــارمین روش ایــاالت  بــازیگر خــار 
ــر  هــاشــرکت. عــراق اســت ــرعمــدهي امنیتــی خصوصــی همچــون بلــک وات ــزار ت مریکــا این اب

ــن روش و   ــبرد ای ــأمیندر پیش ــوب   ت ــوزه محس ــن ح ــوذ در ای ــنف ــوندیم ــق  ا. ش ــا از طری مریک
ــاشــرکت ــاهر   ه ــه ظ ــراق ب ــی خــارجی در ع ــأمیني امنیت ــیت ــراق را  امنیت ــود در ع ــاي خ نیروه

عنـوان یکـی   بـه هـا شـرکت ي دقیـق حـاکی از آن اسـت کـه ایـن      هـا گـزارش کنـد امـا   یمـ دنبال 
واتــربلــکرفتــار شــرکت . انــدامنیتــی عــراق، عامــل ایجــاد نــاامنیاز بــازیگران فعــال در عرصــه

ایـــن شـــرکت بـــراي وزارت هـــاي گســـتردهیجاسوســـدر بـــازجویی از شـــهروندان عراقـــی، 
ــاع و ــال       دف ــارس س ــرکت در م ــن ش ــر ای ــاامنی عناص ــاد ن ــیا، ایج ــازمان س ــه 2004س در فلوج

مریکــا در عــراق محســوب اعنــوان ابــزار نفــوذ آفرینــی ایــن شــرکت بــهبیــانگر مــواردي از نقــش
.شودیم
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گیرينتیجه
موقـع تسـلیحات   مریکا به تحویل بهاسو و عدم تعهد هاي غیرکاربردي از یکي آموزشارائه

رتـش عـراق در   مریکا خریداري کرده سبب شد تا اااق که طی قراردادهاي نظامی از یاز عرموردن
نشـینی  کلی عقـب به) داعش(با هجوم نظامی جریان موسوم به دولت اسالمی عراق و شام مواجهه

با ادامه یافتن حمالت داعش در شمال و غـرب  . ها باز کندکرده و عرصه را براي جوالن تکفیري
دیـده توسـط   کارشناسان امنیتی سـؤاالتی را پیرامـون نیروهـاي عراقـی آمـوزش     ها وعراق، رسانه

تایمز، راهبرد ضد تروریسم دولـت  ژانویه، هیئت تحریریه نیویورك25در . مریکا مطرح کردندا
ها وقت و پـول  متحده سالگرچه تاکنون ایاالت «: مریکا را با این استدالل مورد نقد قرار داد کها

و دیگر واحدهاي جداگانـه صـرف کـرده، امـا     د دالر براي ساختن ارتش عراق؛میلیار25حدود 
).Iraq Security Forces Fund, 2014(»گیـرد گـرا قـرار مـی   اکنون مورد تجـاوز شورشـیان اسـالم   

مریکـا بـه قراردادهـاي    اهاي نظامی به ارتش و پلـیس عـراق و عـدم پایبنـدي     ناکارآمدي آموزش
گیرد بدان حـد رسـید کـه عـراق را     نامه امنیتی صورت میتوافقتسلیحاتی خود که در چارچوب

مجبور به استفاده از ظرفیت کشورهایی همچون جمهوري اسالمی ایران و روسیه کـرد تـا بتوانـد    
آنچـه بـه عنـوان    . داخلـی دفـاع کنـد   از تمامیت ارضی خود در مقابل تهاجم خارجی و دفـع فتنـه  

منیتی عـراق اسـت، مفیـد نبـوده و موجبـات تقویـت بنیـه        ا-نظامیمریکا در حوزهاي هامساعدت
ي هـا يهمکـار بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن کارنامـه     کنـد؛ امنیتی این کشور را فراهم نمی-نظامی
امنیتـی  -مریکا و عـراق در مقایسـه آن بـا تحـوالت اخیـر عـراق از حـوزه نظـامی        اامنیتی -نظامی

ي مـالی در جهـت   هاکمکارائهگوناگون به بهانهي مالیهاصندوقایجاد : توان نتیجه گرفتمی
تقویت ساختار نظامی و دفاعی عراق؛ حمایـت گسـترده از معارضـین حکومـت مرکـزي عـراق؛       

ی در این کشور و تالش براي حضور پررنـگ و گسـترده   المللنیبي امنیتی هاشرکتایفاي نقش 
ظـامی و انتظـامی عـراق جـز بـا هـدف       ي ناکارآمد به نیروهـاي ن هاآموزشها در عراق و ارائهآن

نظـامی  امنیتی این کشـور و تـالش بـراي ممانعـت از تقویـت حـوزه      -نفوذ در ساختارهاي نظامی
ي انقــالب اســالمی در رأس حکومــت و نیروهــاي وجــود شــیعیان طرفــدار جبهــه.عــراق نیســت

بـه عنـوان   اي همچون عربسـتان کـه   ن منطقهو مخالفا) اهل سنت و اکراد(مرکزي معارض دولت 
امنیتـی  -تقویـت تـوان نظـامی   ؛ ایـاالت متحـده برنامـه   انـد عراقمریکا در اهاي پیاده نظام سیاست

شود، پوششی بـراي نفـوذ و رخنـه    عراق را در دستور کار نداشته و آنچه که بدین اسم مطرح می
نطقـه تـأمین   هاي امنیتی این کشور است تا بتواند بیش از پیش منافع خـود را در عـراق و م  در الیه

.نماید
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