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   تصاعد بحران امنيتي در دوران عمليات پيشدستانه در عراق

  

  

  ∗∗∗∗ حسين خليلي

 )دانشگاه عالي دفاع ملي(دانشجوي دورة دكتري مديريت راهبردي 
  )27/8/86:تاريخ تصويب  – 21/6/86 :تاريخ دريافت(

  

   :چكيده
ه،  با هدف دگرگوني در ساختار رژيم هاي حاكم بر منطق"عمليات پيشدستانه"آموزة 

 در دستور كار واشنگتن قرارگرفت كه 2001سپتامبر11تحت پوشش مبارزه با تروريسم پس از 
پيروزي زود هنگام و سقوط طالبان موجب شد تا با وجود . حمله به افغانستان سرآغاز آن بود

واقعيات، ابهامات . مخالفت هاي همه جانبه، عراق در يك ائتالف نمادين اشغال گردد
       نه عراق و واكنش منفي بازيگران باعث شد تا فضاي منطقه اي و جهاني تيكي صحيلوژئوپ

 آمريكا به فرآيند معطوف به "امپراتوري جويانه"اي شكل گيرد كه سراب سياست به گونه
 سال از اين عمليات و تحمل خسارات بيش از5اكنون با گذشت  . مبدل گرددگراييچندجانبه

 فاقد "امنيت سازي" و "دموكراسي سازي"مات اعمالي در فرايندانتظار، دكترين مزبور و اقدا
 .مطلوبيت هاي مورد انتظار بوده و موجب تصاعد بحران امنيتي در عراق و منطقه گشته است

هدف نوشتار حاضر تحليل اين روند مي باشد و به نظر مي رسد، سياست تعامل سازنده بين 
راي برون رفت از اين بن بست و برقراري ثبات و ايران راهبرد اساسي ب.ا.اياالت متحِده و ج

امنيت پايدار در منطقه مي باشد كه به دليل ذاتي بودن نظام سلطه، تحقق اين امر دور از انتظار 
  . است
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                                                                                      مقدمه -1 

 نظام بين المللي را وارد دوران  1990فضاي پس از جنگ سرد ومجموعه تحوالت دهه
 است كه داعيه ايفاي نقش هژمون "ابرقدرتي تنها"كه بارزترين شاخصة آن وجود  اي نمودتازه

هاي قدرت آمريكا، الگوي هژمونيك را متناسب با با عنايت به مؤلفه» يكينبريجان ا«. را دارد
هاي اي از مقاومتارزيابي نموده و سپس با طرح پاره شرايط جهاني و توانمندي اين كشور

احتمالي كه استقرار و استمرار اين الگو مي تواند به دنبال داشته باشد، ادعا مي نمايد كه اگر 
ها مواجه وايت مناسبي از هژموني را به اجرا گذارد، ضرورتاً با تمام اين مقاومتآمريكا بتواند ر

  ...نخواهد شد
رويكرد ليبراليستي، » چارلزكاپچان«مجموع وي و نظريه پردازان ديگري چون  ولي در

                      )     125: 1382ايكينبري،( . را براي آمريكا مناسب تر و موفق تر مي دانندگراييتكثر و چند جانبه 

براي اياالت متحده شرايطي منحصر بفرد "درحالي كه راهبردپردازاني چون، ميشل كاكس  -
در اين مقطع تاريخي از حيث قدرت سخت افزاري و نرم افزاري قائلند، بدين صورت كه 
به زعم آنان ظرفيت تبديل شدن به يك امپراطوري تمام عيار جهاني براي آمريكا در حال 

   (cox,2004:299) ".ر مهياستحاض
با چنين پيش فرضي، با هدف تغييرات بنيادي در ساختار سياسي منطقه و درچارچوب 

هاي متفاوت جامعه  عمليات اشغال عراق، انجام گرفت كه با واكنش"خاورميانه بزرگ"طرح 
شغالگران هاي اكه، اولويت رو گرديد، به طوريهبين المللي، كشورهاي منطقه و ملت عراق روب

  .به تدريج تغيير يافت
 مورد  متدولوژي پاتريك مورگاندر اين مقاله سعي مي شود، فرايند تغييرات مزبور با

له سطح تحليل را مطرح ئمس ها،  براي تقسيم بندي و تنظيم و تدوين دادهوي. بررسي قرار گيرد
  )Morgan, 1972:3-12( .كند مي

اي و  منطقهي، الملل بين  در سه سطح تحليلارنوشت مطالب اين مورگانبراساس نظر لذا 
اي تأثيرگذار بر  عوامل فرامنطقه كه ابتدا مباني نظري و به اين ترتيب شود، داخلي بررسي مي

مواضع و نقش بازيگران شود، سپس  مي اياالت متحده بررسي توسط، و اشغال عراقمنطقه
ل داخلي و چالش هاي امنيتي و نقش به مسائ د، درادامهريگ مي اي مورد ارزيابي قرار منطقه

  .                                                بندي و نتايج ارائه مي گرددايران پرداخته مي شود و در پايان مطالب جمع.ا.سازنده ج
  

  پيشدستانه     مباني نظري وقواعد رفتاري بازدارندگي-2

رود و به معني منع كردن كار مي به "Deterrence"در مقابل واژه انگليسي» بازدارندگي«كلمه
كه پيشگيري   گرفته شده،)Away from terror( يعني De + Terrereو توقيف كردن و از تركيب؛ 
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    ) 20:1377عسگرخاني،(. از انجام عملي به سبب ترس، وحشت، تهديد و ترور داللت دارد
           : مي شودبيانعدد مت از ميان تعاريفتعريف  سه "بازدارندگي"مفهوم براياما 
داند كه در آن زور جاي مهمي دارد ولي  ندره بوفر بازدارندگي را فرآيندي رواني ميآ)1(

    )269:1366 ترجمه كشاورز،/بوفر(. اهميت انحصاري ندارد
موقعيتي كه . از روابط بين كشورها دانست» عام«توان يك موقعيت  بازدارندگي را مي)2(

با  را  روابط خود براساس آن،كنند تا ايجاد مي نيروهاي مسلحي خالف،طي آن كشورهاي م
   .يكديگر نظام بخشند

شود كه دست كم يك  هنگامي اتخاذ ميو است  »بالفصل« بازدارندگي يك موقعيت)3(
هاي تجاوزكارانه از خود نشان داده است و در اين هنگام روي آوردن  كشور اميال و خواسته
  روي آوردن به تجاوز بازدارد از تواند متجاوز بالقوه را جويانه مي به تهديدهاي تالفي

(Morgan, 1977:4 )  نمايد بلكه به لحاظ رواني از تجاوز  درواقع بازدارندگي، دشمن را دفع نمي
از نظر تاريخي مفهوم بازدارندگي گرچه قدمتي هم اندازه جنگ دارد ولي . كنداو ممانعت مي
رگذاري بر رفتار متجاوزان أثيها اهتمام فراواني به ت دولت1930ه  تا ده19دراواخر قرن 

احتمالي به واسطه ترسيم چشم انداز مجازات و تنبيه داشتند ولي دراين مقطع مفهوم 
 در پي ساخت و استفاده بمب هاي 1945بازدارندگي ارائه نگرديد تا اينكه سر انجام درسال 

هاي ندازي از ويرانيا معنا كه مي توان با نمايش چشماتمي، نظريه بازدارندگي مطرح شد؛ بدين
ها در آينده شد كه تا  اي، مانع از بروز جنگوحشتناك و گسترده ناشي از تخريب انفجار هسته

  .       گرديدپايان جنگ سرد اين راهبرد به عنوان يك ايده برتر از سوي دو ابر قدرت پيگيري مي
  

  :اقدامات بازدارندگي پيشدستانه

 به praemere  به معناي سبقت گرفتن وpraevenire واژه پيشدستي ريشه در دو فعل التين 
 تركيب اين دو عبارتند از؛ )webstar( معني خريد قبل از ديگران دارد، طبق لغتنامه وبستر

  ".جلوگيري از قدرت يا اميد به انجام موفقيت درآن"
هاي راهبردي را ظامي بيشتر مسائل حوزههاي اخير پديده انقالب در امور ن در خالل سال

ثير قرار داده كه بازدارندگي نيز با پايان يافتن جنگ سرد، پس از يك دهه سردرگمي با أتحت ت
 نقطه عزيمت اين 2001 سپتامبر11حادثه . رويكردي جديد در صحنه بين المللي ظاهر گرديد

ها ها و تدوين استراتژيياستمفهوم بود و موجب شد كه دوران اغتشاش مفهومي در اتخاذ س
با اين وجود، به نظر مي رسد ساختار نظام بين الملل هنوز شكل مشخصي به . به پايان برسد

خود نگرفته و ارايه سناريوهايي متفاوت از ساختارهاي آينده نظام بين الملل گوياي اين 
  .واقعيت است



  

   1387 بهار ، 1شمارة ، 38 دوره ،           فصلنامه سياست                                                      42  

اند تا تحت چنين الش نمودهلذا دولت مردان اياالت متحده به ويژه نومحافظه كاران، ت
الملل  را بر نظام بين"امپراتوري جويانه"شرايطي، نظم و نظام تك قطبي، همراه با يك سياست 

 "عمليات پيش دستانه"حاكم گردانند و با بازنگري در مبنا و مكانيزم بازدارندگي، از آموزه  
)Pre-emptive Oprations( اي، به عنوان محور رفتار ته به مثابه بديلي براي بازدارندگي هس

  .استراتژيك بهره جويند
چرا بايد منتظر نشست تا دشمن : معتقد است )Rechard Perle( در اين رابطه ريچارد پرل

عمل، ما  تر شود، اين انتظار ما تاوان فراواني به همراه دارد، با در اختيار گرفتن ابتكارقوي
مين  أ خواهيم داشت، نتيجه چنين ديدگاهي، تفرصت اقدام در يك زمان و مكان انتخابي را

      ) Frum&Perle,2006:25 (.بهتر امنيت خواهد بود
 در دفاع از جنگ پيشدستانه گفته مي شود كه اين جنگي است كه هر چند احتمال دارد

  خير انداختن آن، أكه به ت )Inevitable( نباشد ولي اجتناب ناپذير است )Imminent (فوري
  .ريسك بيشتري داردها و هزينه

از اين منظر جنگ پيش دستانه، گريز ناپذير است كه نبايد منتظر شد تا تهديد دشمن 
عملي شود، بلكه بايد بر مبناي محاسبات بلند مدت عمل نمود و قبل از برقراري توازن نظامي، 

مله دوران داليل مختلف از جه البته نظريه بازدارندگي پيشدستانه ب. ضربه  اصلي را وارد نمود
گذار در نظام بين الملل، از همان ابتدا با ابهاماتي مواجه بود اگرچه به زعم راهبردپردازان 

ي است، زيرا بازيگران تهديد كننده، ديگر در انديشه بقا يآمريكايي، بازدارندگي سنتي فاقد كارآ
 ارنو صيانت نفس خود نيستند و برخي از بازيگران كوچك با توسل به عمليات نامتق

)Asymmetrical oprations ( همچون تروريزم، اهداف خود را محقق مي سازند؛ اغلب به شيوه
عقالئي تصميم گيري نمي نمايند؛ چنانچه اين قبيل بازيگران ضعيف در موقعيتي قرار گيرند كه 
طرف هاي مقابل اقدامات تحريك كننده آنها را انجام ندهند، آنها هم داراي توان بازدارندگي 

  .ده اندش
  :جوزف ناي نظريه پرداز ليبرال معتقد است

ها هاي تروريستهاي اخير باعث افزايش خطر و تواناييدموكراتيزه شدن فناوري در دهه"
شده است، اگر آنها بتوانند سالح هاي كشتار جمعي به دست آورند، اين قدرت مخرب براي 

هد گرفت كه حل اين مسئله مشكل ها و افراد منحرف قرار خوانخستين بار در دسترس گروه
  )Nye, foreign affairs,Aug 2003( ."خواهد بود

باتوجه به اينكه، سياست بازيگران خارج از مدار اصلي قدرت جهاني، مقابله نامتقارن با 
هاي فناورانة قدرت هاي بزرگ به لحاظ سخت افزاري هاي بزرگ مي باشد، لذا برتريقدرت

  ا، در شرايط نابرابري درساخت و توليد تجهيزات پيشرفته تجلي هدرمقايسه با ساير دولت
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  .نمايد كه مبناي سياست هاي باز دارنده آنها محسوب مي شودمي
  :هاي ضعيف به دو دسته تفكيك مي شوند در قبال اين وضعيت، واكنش قدرت

و هاي دو منظوره نموده برخي بازيگران تالش خود را معطوف به دستيابي به فناوري
  )Ayoob,2005:19.(عمليات هاي تروريستي را در دستور كار خود قرار مي دهند

اين سياست ها و اقدامات كه ممكن است ازسوي بازيگران شبكه اي نظير القاعده پيگيري 
  .شود، بازدارندگي را با چالش مهم مواجه نموده است

كردهاي ايدئولوژي، بعد برخي ديگر از بازيگران دولتي سعي مي نمايند با استفاده از كار
در چنين شرايطي، جامعه به راحتي بسيج . معنوي و نرم افزارانه قدرت  خود را تقويت نمايند

شده و كشته شدن در راه دفاع از ميهن يك ارزش شناخته مي شود، لذا تالش ابرقدرت ها 
جود دارد، براي باز داشتن اين قبيل كشورها از پيگيري سياستي كه در مورد آن وفاق ملي و

  .        اغلب با ناكامي مواجه مي گردد
                                              

          "عمليات پيشدستانه"آمريكا به راهبرد   رويكرد-3

عمليات " به سوي آموزه 1990درراستاي نظريات مطروحه فوق استراتژي آمريكا از دهه 
ثري براي ؤ جديد ميل نمود، ليكن كلينتون هيچ گاه تالش م براي مقابله با تهديدات"پيشدستانه

هاي عميق با دولت عراق، با سازي، اقدامات پيشدستانه انجام نداد و به رغم چالشيياجرا
اي و  ي ازانديشه ليبراليستي، ادبيات جديدي را براي مقابله با اين گونه تهديدات منطقهيجوبهره

توان  ت بشردوستانه در سوماني، هائيتي، بوسني و كوزوو را ميبين المللي ارائه نمود كه مداخال
ي به مفاهيم و يرا به عنوان الگو به عنوان هنجار سياسي و بين المللي دوران وي دانست و آن

  .فرايند هاي راهبردي تسري داد
پس از "به تعبير جوزف ناي، . اين روند در دوران بعد از كلينتون دگرگون گرديد

، جرج بوش سه تغيير عمده در راهبرد كالني كه اياالت متحده به مدت نيم 2001سپتامبر 11
ها و نهادهاي دائمي را كاهش داد، حق سنتي او اتكا بر ائتالف. قرن دنبال كرده بود، ايجاد كرد

     نسبت به جنگ پيشدستانه را به يك آموزه جديد جنگ پيشگيرانه توسعه داد و از 
 ".ه عنوان راه حلي براي مشكل تروريسم در خاورميانه حمايت كردسازي قهرآميز بدمكراسي

(Nye, 2006)   
كار آمريكا در زمرة منتقدين الگوهاي رفتاري با توجه به اينكه رئيس جمهور نئومحافظه

 بود، لذا به محض حاكميت بر كاخ سفيد به صورت راهبردي، مفاهيم پيشدستي را 1990دهة
را به پيش برد و جهت  ي، اقتصادي و نظامي مطرح؛ و آنابعاد مختلف سياسي، روان در

مشروعيت سازي فرايند استراتژيك آن به قواعد حقوقي و هنجارهاي بين المللي متوسل شد 
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اي طراحي و با كه دراين راستا، جلوه هايي از رفتار استراتژيك، براي مقابله با تهديدات منطقه
  .سپتامبر كاربردي گرديد11حادثه 

  :ش سه روز پس ازاين حادثه مي گويدجورج بو
مسئوليت ما در قبال تاريخ روشن است، پاسخ به اين حمالت و پاكسازي جهان از 

اين ...  شياطين ضروريست، جنگ عليه ما از طريق فريب كاري، نيرنگ و قتل آغاز شده است
هاي كه ما اراده  منازعه در شرايط و زماني كه ديگران خواستار آن بودند شروع شد، اما به شيوه

  )Bush, 4 sep 2001( .كنيم، پايان مي پذيرد
حادثه مذكور، بيشترين مطلوبيت را براي ) پوشش(ست كه  ااين نگرش حاكي از آن

اي از تهديدات تازه، عليه استراتژي جديد آمريكا ايجاد كرده و زمينه ساز موج گسترده
المللي مساعدي را، جهت مقابله با كشورهاي خاورميانه شده و شرايط محيطي داخلي و بين

  .اين تهديدات فراهم نموده است 
كيد داشت كه تمامي كشورهاي جهان از جمله كشورهاي أتوان تدر يك تحول كلي مي
    زماني كه .  سپتامبر و حمايت از آمريكا  واكنش نشان دادند11پيراموني نسبت به حادثه 

   هايي از واكنش آمريكا سازماندهي گرديد، نشانهاي در تبيين تهاجم عليه هاي رسانهموج
هاي اجتماعي و واحدهاي سياسي در مقابله با پديده تروريزم قابل مالحظه بود، جانبه گروههمه

 شوراي امنيت كه از سوي فرانسه پيشنهاد گرديد، به اقدام 1368افزون براين تصويب قطعنامه 
  .  ، مشروعيت بخشيدعليه بازيگران غير دولتي و تهديدات جديد

اما اصلي ترين واكنش نسبت به فضاي مزبور در داخل آمريكا شكل گرفت و محافظه 
 "اقدامات پيشدستانه"كاران جديد توانستند موج سياسي و بين المللي جديدي تحت عنوان 

 چنين 2002بوش در سخنراني ساليانه خود خطاب به مردم آمريكا در ژانويه . ايجاد نمايند
هاي كشتار هايي كه در پي دستيابي به سالحها و نيز رژيمما بايد از فعاليت تروريست": گفت

     جمعي هستند، جلوگيري كنيم، زيرا آنها تهديدي عليه اياالت متحده و جهان محسوب 
  ...شوندمي

  "...در زماني كه  خطرات در حال افزايش هستند، من منتظر رويداد جديد نمي مانم 
نوين امنيت ملي آمريكا مبني بر مقابله با ) دكترين(اين تالش ها اصول رهنامهدر راستاي 
اي كشورهاي پيراموني، صدور وتوسعه هاي هسته اسالمي، فعاليتگراييتروريزم، بنياد

 به عنوان ضرورت جديد جهت صيانت "عمليات پيشدستانه"كراسي ترسيم گرديد و انجام ودم
  ) National security strategy, 2002( .ق نظامي مطرح شدتوف از

هاي كشتار جمعي، تهديدي را كه با سالح دشمنان ما": در فصل پنجم اين سند آمده است
  ".باشند، بازداريدعليه ما، متحدان و دوستان ما مي
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 به عنوان ضرورت جديد، براي مقابله با تهديدات "عمليات پيش دستانه"در اين فصل 
ي و ياي از نيروهاي زميني، دريات كه اين امر، بسيج قابل مالحظهقريب الوقوع تبيين شده اس

  .طلبد تا براي تهاجم مهيا شوندي را مييهوا
ي از بسيج يهاتوان جلوهاز اين روي هرگاه زمينه براي انجام اقدامات پيشدستانه مهيا باشد، مي

هداف سياسي جهت وادارسازي كشور هدف بر حركت كردن در راستاي ا نيروهاي نظامي را
كارگيري عمليات پيشدستانه در ه ب  از"مورگنتا"به همين دليل است كه . مالحظه نمود

  )         107:1374ترجمه مشيرزاده،/مورگنتا(. چارچوب اهداف امپرياليزم ياد مي كند
 اما ماستاندنو در اين رابطه اعتقاد دارد كه هژموني و اقدامات پيشدستانه آمريكا، پيش از 

 در مقابله با قدرت هاي بزرگ شكل گيرد، ناشي از كنش تهاجمي اين كشور در نظام هاي آنكه
  .اي استمنطقه

به هر ": گويدخواند و ميوي درعين حال اين فرايند را براي آمريكا مخاطره آميز مي
را  ميزان كه قدرت مادي آمريكا تنوع يابد، شكنندگي آن نيز افزايش خواهد يافت، علت آن

. "اي دانستهاي منطقهسازي در حوزهدر ضرورت توجه بيشتر به مشروعيتبايد 
)Mastanduno, 1999:32(  

كاران، حتي درصورت عدم تمايل به مشاركت و همكاري با بدين ترتيب، نئومحافظه
دهند كه اهداف خود را از طريق اعمال المللي، ترجيح ميآمريكا از سوي متحدين و جامعه بين

   .يري نماينديك جانبه پيگ
 جستجو نمود و در اين "عمليات پيشدستانه" آموزه را بايد در ماهيت گراييپس يكجانبه

ريزي وزارت امور خارجه دوره اول رياست  مدير كل برنامه"ريچارد هاس"خصوص 
كارگيري الگوهاي متنوع و چند بعدي براي تحقق اهداف هجمهوري بوش، بر ضرورت ب

هاي رواني،  در حوزه"عمليات  پيشدستانه"نمود و ضمن طراحي راهبردي آمريكا تأكيد 
هاي سازي روشفعاليت هاي اطالعاتي، مانورهاي نظامي و جدال استراتژيك، بر مفهوم فِعال

 ,Hass (.متنوع، جهت محدودسازي تهديدات دشمن و تحقق اهداف هژمونيك اصرار ورزيد

2005(  
پردازان اين طرح براي يافتن محملي ت كه تالش نظريهالبته اين نكته را نيز بايد در نظر داش

 به نتيجه مطلوب "دفاع مشروع پيشدستانه" منشور ملل تحت نام 51 قانوني در چارچوب ماده
 موسوي،( .نيانجاميد لذا دور زدن منشور را به عنوان حربه اي كارا در دستور كار خود قرار دادند

  )322:1385..فضل ا
 "عمليات پيشدستانه" چنين تعابير نظري بود كه دكترين بازدارندگي از اين روي بر مبناي

 11به عنوان راهكاري گريزناپذير در دستوركار واشنگتن قرار گرفت و اياالت متحده پس از 
 به افزايش "عمليات پيشدستانه"سپتامبر با شعار مبارزه با تروريزم با رويكرد رفتار استراتژيك 
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 در منطقه شدت بخشيد و افغانستان به عنوان اولين خاستگاه حضور فيزيكي و نظامي خود
  . مورد تهاجم قرار گرفت

پيروزي زود هنگام در افغانستان و سرنگوني طالبان چنان براي زمامداران واشنگتن 
طوري كه تحت نمود، به "توهم قدرت"خوشايند بود كه پس از مدت كوتاهي آنان را دچار 

     در منطقه، بدون مجور سازمان ملل و "سازيدمكراسي" پوشش طرح خاورميانه بزرگ و
جانبه، براي رغم مخالفت قدرت هاي بزرگ ديگر و متحدين منطقه ايش به صورت يكبه

اشغال عراق به عنوان دروازه جهان عرب، خيز برداشتند و موفق شدند در كمتر از چهار هفته 
كه ابتدا با به كارگيري ابزار سخت قدرت،  رژيم بغداد را ساقط نمايند، هدف آمريكا اين بود

هاي الزم جهت تحوالت سياسي را فراهم نمايد تا بتواند از قدرت نرم به عنوان ابزاري زمينه
هاي اقتصادي و فرهنگي استفاده كند و بدين سان منطقه را به براي تعميم آن به حوزه

 به يك سياست "جوئيهژموني"خيزشگاهي براي روي آوردن از يك سياست مبتني بر 
  ) 153:1386 مشيرزاده،(.  و استيال بر گيتي، بدل نمايد"جويانهامپراتوري"

در مرحله نخست اياالت متحده توانست رژيم بعث و ساختار حكومتي عراق را گرچه 
 دربرمضمحل نمايد، با اين حال تداوم اشغال اين كشور نتايج چندان مطلوبي براي امريكا 

فارس، از يك جانب فشار زيادي را ا افزايش حضور نظامي امريكا در خليجنداشته است؛ زير
طوري كه كويت، قطر و بحرين در عمل به صورت اي واشنگتن نموده به متوجه متحدان منطقه

ها به اين حضورگسترده نظامي درقالب اند كه واكنش هاي نظامي اياالت متحده در آمده پايگاه
در تاسيسات، مراكز و محل اقامت نيروهاي امريكايي در سطح حمالت انتحاري و خرابكاري 

  .يابدمنطقه تجلّي مي
پذيري آنها  اين گستردگي نيروهاي اياالت متحده از جانب ديگر موجب فرسايش و آسيب

 به طوري كه مشهود است، گرچه اين نيروها براي فتح  ودر اين بخش از جهان شده
في هستند ولي جهت محافظت از صلح زماني كه كشورهايي نظير افغانستان و عراق كا

 تحمِل گذشت پنج سال و اند نا كافي بوده و پنتاگون پس از ديكتاتورها صحنه را ترك كرده
يكسو در انديشه تأمين  منطقه، از ظار و مواجهه با تصاعد بحران امنيتي درخسارات دور از انت

يگر به علت فشارهاي همه جانبه، عراق است و از سوي د نيروهاي اضافي جهت موفقّيت در
باشد كه تدبير و حل اين درصدد عقب نشيني از اين كشور حتي به صورت نمادين مي

  .  آينده سران كاخ سفيد خواهد بود پارادوكس دغدغه حال و
  

  اهداف عمليات پيشدستانه و اشغال عراق -4

فقت شوراي امنيت  بدون موا29/12/1381اياالت متحده با همراهي انگليس در تاريخ 



  

 47                                                 عراق     در صاعد بحران امنيتي در دوران عمليات پيشدستانه ت 

 بغداد 19/1/1382سازمان ملل متحد و به صورت يك جانبه به عراق حمله نمود و در تاريخ  
جف سيمونز حمله آمريكا به عراق را در چهارچوب طرح كالن آمريكا براي . سقوط كرد

مي به نظر وي خاورميانه به داليل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظا. بازسازي خاورميانه مي داند
  .و ارتباطي در كانون توجهات سياست خارجي آمريكا قرار گرفته است

ها يعني اسالم و ترين خط تعارض بين تمدن تواند تكليف مهماين منطقه مي: گويد او مي
  )Simons,2003:17( .كراسي  را روشن كندوليبرال دم

 مشروعيت گر و فاقدوي واقف است كه اكثر دولت هاي عربي فاسد، ناكارآمد، سركوب
كنند و هاي طوالني حكومت ميمردمي هستند و حكام آن به صورت فردي و براي مدت
گذرد كه قدرت را به آساني به چنانچه اين كشورها به حال خود رها شوند، ديري نمي

لذا طرح آمريكا مبتني بر جايگزين كردن نيروهاي جديد به . كنند مسلمانان راديكال واگذار مي
  .سنتي در جهان عرب استجاي نيروهاي 

 كشور عضو اتحاديه عرب حتي يك دموكراسي هم وجود 22در : گويد پل ولفوويتز مي
همچنين در گزارشي كه به وسيله دانيل بايمن تهيه شده و . ندارد، چرا بايد اين گونه باشد

 از توسط مؤسسه رند منتشر گرديده، آمده است كه تهديدات عليه امنيت سياسي خاورميانه بعد
  . به طور جدي افزايش يافته است1991جنگ سال 

افزايش وام، اخذ . اقدامات تروريستي سبب انزواي اقتصادي و سياسي منطقه گرديده است
اين منطقه از . هاي گزاف و فساد سياسي مانع از رشد اقتصادي منطقه شده است ماليات

.  امنيت غذايي رنج مي بردبيكاري، فقر، افزايش تقاضا براي آب آشاميدني سالم و فقدان
  )       1383تير ،48شماره سازمان سرمايه گذاري؛(

) يك سوم ذخاير جهان( ميليارد بشكه ذخاير نفت 665نظراقتصادي خاورميانه به رغم  از
 سال 30رشد توليد ناخالص ملي در اين منطقه در مدت . ترين مناطق جهان استافتادهاز عقب

اين رقم از نظر ميانگين، كمتر از ساير كشورهاي در حال . ده است درصد بو4/3گذشته در حد 
  .توسعه است

 بيش از كشورهاي آسيايي بوده، 1983توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه در سال 
   (Franciso Chronic. 16 Apr 2003) .  اين رقم به نصف كاهش يافته است2003اما در سال 

د كه هر سال بر جمعيت بي سواد و بيكار آن اضافه گردد استمرار اين روند موجب مي شو
ادامه اين روش تهديدات . هاي جوانان براي انجام اصالحات ناديده گرفته شودو خواسته

مستقيم عليه ثبات منطقه، منافع آمريكا و كشورهاي اروپايي، در بر خواهد داشت و طبيعي 
  . گيردتواند مورد قبول آنان قرار  است كه اين امر نمي

آمريكا با حمله به عراق و سرنگون كردن . برنامه آمريكا گسترش دمكراسي در منطقه است
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رژيم صدام در نظر دارد عراق را به يك نمونه موفق دمكراسي و سرمايه داري در منطقه تبديل 
. كند تا در سايه آن بتواند روند دمكراسي در منطقه را آغاز و آن را به مورد اجرا درآورد

بر اساس اين . كاران آمريكا درصددند تا تئوري دومينو را در خاور ميانه اجرا كنندمحافظهنو
اي مستبد منطقه، يكي پس از هتئوري در صورت برقراري دمكراسي در عراق، حكومت

به نظر پل ولفوويتز،  ايجاد دمكراسي در عراق حتي به صورت . ديگري ريزش خواهند كرد
، 29كامل، راهبرد، ش( .هد كرد كه تمام منطقه را تكان خواهد دادناقص، امواجي ايجاد خوا

  ) 66:82پائيز
در اين ميان كشورهايي مانند سوريه، عربستان سعودي و مصر در كانون توجه خواهند بود 

 الگوي عملياتي طرح،. و براي انجام اصالحات دمكراتيك تحت فشار قرار خواهند گرفت
  . دوم استآلمان و ژاپن پس از جنگ جهاني

بر اساس اين طرح، آلمان الگويي براي اروپا، ژاپن الگويي براي آسيا و اكنون عراق 
جورج بوش گفته است كه مردم خاورميانه مانند مردم هر جاي . الگويي براي خاورميانه است

اياالت . ديگر تمايل دارند كه در آزادي زندگي كنند و از مواهب دمكراسي برخوردار شوند
  .كند مريكا از اصالح و اصالح طلبان در منطقه حمايت ميمتحده آ

كنيم در انديشه ما نوسازي همان طور كه ما اصالحات را در منطقه تشويق مي: او افزوده است
آنها .حكومت هاي خاورميانه فرهنگ خودشان را خواهند داشت. به مفهوم غربي شدن نيست

   (Burns,2004).توانند و نبايد شبيه ما باشند نمي
برابر طرح . درطرح خاورميانه بزرگ نيز گفته شده كه مشكل اصلي منطقه توسعه است

روزگار بي توجهي و : گويد ديك چني مي. مزبور تغييرات در خاورميانه اجتناب ناپذير است
نگريستن به ديگري در حالي كه حكومت هاي استبدادي خاورميانه آزادي و حقوق بشر را 

دزدند و سپس با خوراندن دائمي نفرت ضد غربي به   ملل خود را ميكنند، ثروت پايمال مي
به نظر كراتهامر، جنگ عراق، . آيند، به سر آمده استهايشان برمي مردم، درصدد توجيه ناكامي

 سپتامبر آمريكا به اين نتيجه 11بعد از . آغاز يك تجربه تاريخي عظيم براي دنياي عرب است
بران عرب به همان شيوه گذشته به حكومت خود ادامه دهند، زيرا رسيد كه نبايد اجازه دهد ره

. با نابودي اقتصاد كشور خود و كاشتن تخم نااميدي تعداد بيشتري بن الدن توليد خواهند كرد
به اعتقاد آمريكا مبارزه با تروريسم جز از طريق توسعه و استقرار دمكراسي در خاورميانه ميسر 

گويد كه هر چند فاصله مكاني ما  هاي دوقلوي نيويورك به ما ميهاي برج خرابه". باشد نمي
دور باشد، ولي اين امر قادر به حفظ حيات و شيوه زندگي ما نيست، اگر خاورميانه بزرگ به 

ها انسان در اين منطقه بهبود يافته، ترس روند انقالب دمكراتيك جهاني بپيوندد، زندگي ميليون
 برخي )65:1383"طرح خاورميانه"مركزتحقيقات استراتژيك،( ".ودر وخصومت و منشأ آن ازبين مي



  

 49                                                 عراق     در صاعد بحران امنيتي در دوران عمليات پيشدستانه ت 

هاي داخلي معتقدند كه برقراري دمكراسي در خاورميانه به راحتي امكان پذير نيست و مخالفت
راه خطاي "اي تحت عنوان برژينسكي در مقاله. له استئدر عراق با آمريكا، بيانگر اين مس
در مورد : گويد  در نيويورك تايمز به چاپ رسيد، مي كه"بوش در تشويق اعراب به دمكراسي

زيرا ممكن است عواقب ناخواسته  .استقرار دموكراسي در خاورميانه بايد با احتياط پيش رفت
    (Berzezinski, 2003). اي در پي داشته باشد

جا  آزاد رهبري براي خود برگزينند، از كتوانستند در انتخاباتي واقعاًها مي اگر فلسطيني"
 اگر قرار شود به زودي انتخابات آزاد در عربستان "!معلوم، رهبر حماس را انتخاب نكنند؟

طلب بر اسامه بن الدن سعودي برگزار شود، چه تضميني وجود دارد كه شاهزاده عبداهللا اصالح
  يا رهبر اسالم گراي ستيزه جوي ديگر پيروز شود؟
بين سران آمريكا اختالف نظر وجود دارد و لذا در مورد برقراري دمكراسي در خاورميانه، 

  .در اين مورد دو ديدگاه قابل مالحظه است
باشد، خواهان برقراري مردم ساالري  ديدگاه اول كه به وسيله نومحافظه كاران مطرح مي

طور ه ب. هاي موجود در خاورميانه است و عراق اولين آزمون استقهرآميز و سرنگوني رژيم
اي دراز اه هدف بوش از حمله به عراق، مهندسي سياسي در قالب برنامهكلي برابر اين ديدگ

  .مدت براي اين كشور است
روها مطرح شده، خواستار اصالحات تدريجي در اما ديدگاه دوم كه به وسيله ميانه

اين ديدگاه عالوه بر وزارت خارجه آمريكا توسط برخي از متخصصان . خاورميانه است
فرض اصلي اين ديدگاه اين است كه كشورهاي خاورميانه براي . شود يآمريكايي نيز حمايت م

ثباتي در اين كشورها برقراري دمكراسي آماده نيستند و هرگونه تغييرات راديكال سبب بي
هاي له عراق ممكن است خطري جدي براي رژيمئمس: گويد محمد ايوب مي. خواهد شد

. ن حاكمان و مردم منطقه بسيار شديد استطرفدار غرب در جهان عرب باشد، زيرا شكاف ميا
  باز گردد كه در1956-58به نظر وي ممكن است جهان عرب به دوره راديكاليسم سال هاي 

  )Ayoob,2003 (.آن چندين رژيم طرفدار غرب سرنگون شدند

  
     واكنش كشورهاي عرب پيراموني نسبت به اشغال عراق    -5

 اكثر آنها با آن مخالف اما. رميانه، موضع واحدي ندارندوكشورهاي عربي در مورد طرح خا    
در ده سال . رهبران تمام كشورهاي عربي، بدون استثنا از آينده حكومت خود نگرانند. هستند

زيرا با . آينده مشروعيت يابي سياسي در كشورهاي عربي، اساسي ترين چالش آنها خواهد بود
هاي عربي، دمكراتيك بودن  ك مشروعيت حكومتترين مالاستقرار دمكراسي در عراق، اساسي

بر اين اساس استقرار دمكراسي در عراق  به شدت موجب نگراني حاكمان . آنها خواهد بود
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   (Tavami IR Stu, no3, sep 2003) .كشورهاي عربي است

 به عربستان سعودي سفر كرد و با 2004حسني مبارك رئيس جمهوري مصر در فوريه 
در بيانيه مشترك سران دو كشور در اين خصوص .  در اين مورد مذاكره نمودمقامات اين كشور

رهبران عربستان سعودي و مصر تأكيد كردند كه كشورهاي عربي بايد در مسير ": آمده است
 ".هايشان گام بردارندهاي ملتتوسعه، مدرنيته و اصالحات توأم با حفظ منافع و ارزش

(Sagoo, 2004) همچنين بايد نيازهاي مردم آنها را برآورده سازد و با مدرنيته و اصالحات 
همچنين مصر، اردن، عربستان طي بيانيه مشتركي . مختصات و هويت عربيشان سازگار باشد

دهند كه شكل خاصي از اصالحات از خارج بر كشورهاي هرگز اجازه نمي": اعالم كردند
مريكا در منطقه و تنها امضاكنندگان  جالب آن كه اردن و مصر از متحدين آ".عربي تحميل شود

  .پيمان صلح با اسرائيل هستند
ساالري بر جوامع هرگونه اقدام آمريكا براي تحميل مردم « حسني مبارك نيز گفت كه

   (Yaphe,2004).»عربي مي تواند به گردابي ازخشونت وهرج و مرج بينجامد
رو شد، كشورهاي ه عربي روب به هر حال بعد از اينكه طرح آمريكا با مخالفت كشورهاي

اروپايي طرحي را در اين مورد ارائه دادند كه آن هم مورد موافقت كشورهاي عربي قرار 
 . نگرفت

 :  طرح آمريكا به بهانه هاي زير متوسل شده انددولت هاي عربي براي رد
 وارداتي بودن طرح، نامعلوم بودن تبعات آن، خصلت هاي بومي منطقه، اولويت ندادن به

 اسرائيل و عدم توجه به ارزش هاي اسالمي؛ اما به رغم مخالفت هاي –حل منازعه  فلسطين 
صريح و ضمني با طرح آمريكا، دولت هاي عرب نيك مي دانند كه قدرت زيادي براي چالش 

        (Israeli, Iraq War.2004). با آمريكا را ندارند
ار انجام اصالحات در كشورشان همچنين گروهي از نويسندگان عربستان سعودي خواست

شدند و نسبت به عقب نشيني دولت اين كشور از انجام اصالحات به بهانه مبارزه با تروريسم 
از طرف ديگر . آنها اصالحات را سرآغازي براي مبارزه با تروريسم دانستند. هشدار دادند

به اصالحات صدها نفر از روشنفكران عربستان سعودي منشور موسوم به ديدگاه مربوط 
اين كشور به ناچار در سال . سياسي را به امير عبداهللا وليعهد عربستان سعودي ارائه كردند

اما مهم . هاي شوراي شهر در اختيار مردم قرار گيرد درصد از كرسي50 وعده داد كه 2003
تراز آن عربستان سعودي در همين سال براي اولين بار در طول تاريخ خود با برگزاري 

 همچنين در بحرين حالت وضعيت )29و30ش-ف خاورميانه(.خابات عمومي موافقت نمودانت
   اما فقط پنجاه درصد .  برگزار شد2002العاده لغو شد و انتخابات مجلس در سال فوق

  .هاي مجلس در اختيار نمايندگان مردم قرار گرفتكرسي
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   تحوالت عراق و سياست هاي منطقه اي -6

قبل از حمله، وزيران خارجه . مله آمريكا به عراق مخالفت كردند كشورهاي عربي با ح
بر ضدامنيت كشورهاي عرب  تهديد كشورهاي عرب در بيانيه خود در قاهره حمله به عراق و

آنها ضمن تأكيد بر حفظ امنيت و تماميت ارضي عراق اعالم نمودند  به هيچ وجه . را رد كردند
همچنين در بيانيه پاياني چهاردهمين . كنندباني نمياز حمله به اين كشور در منطقه پشتي
  : گفته شد2002اجالس سران عرب در بيروت در مارس 

ويژه عراق را مورد مطالعه قرار دادند و سران تهديد حمله به بعضي از كشورهاي عربي به«
بر مخالفت مطلق خويش با حمله به عراق يا تهديد امنيت و سالمت هر دولت عربي كه به 

 فصلنامه خاورميانه،(» .گردد، تأكيد نمودندثابه تهديد امنيت ملي همه كشورهاي عربي قلمداد ميم
   )  153:32 ش1381

. رغم اعالم مواضع مذكور، برخي از كشورهاي عربي در حمله به عراق مشاركت كردندبه
وافقت عربستان سعودي م. در اين مورد مي توان از عربستان سعودي، كويت و قطر نام برد

آمريكا . نمود تا هواپيماي نظامي آمريكا در حمله به عراق از فضاي اين كشور استفاده كنند
 55 پايگاه خود در عربستان سعودي از جمله پايگاه شاهزاده سلطان واقع در 3همچنين از 

افزون بر اين هزاران نفر از نيروي . كيلومتري جنوب رياض، براي حمله به عراق استفاده نمود
يژه ارتش آمريكا اجازه يافتند تا از خاك عربستان سعودي براي انجام عمليات و ورود به و

عراق، استفاده كنند و عربستان سعودي همچنين سوخت ارزان قيمت در اختيار ارتش آمريكا 
 . قرار داد
 كويت نيز اجازه داد تا نيروهاي آمريكايي در خاك اين كشور به دو برابر افزايش يابند و -

يگان هاي زميني ارتش آمريكا از خاك كويت . براي حمله به عراق به تمرين نظامي بپردازند
ارتش . عالوه بر اين دوحه نيز در حمله آمريكا به عراق مشاركت نمود. به عراق حمله كردند

بعد از حمله .  آمريكا يك مركز فرماندهي هوايي براي حمله به عراق در قطر تأسيس كرد
اق و سقوط رژيم صدام حسين، به دعوت عربستان سعودي وزراي خارجه آمريكا به عر

كشورهاي همسايه عراق از جمله سوريه، اردن، كويت، عربستان سعودي، ايران، تركيه، بحرين 
.  در رياض گرد هم آمدند2003و مصر براي بررسي تحوالت عراق پس از جنگ در آوريل 

 ،يگري نيز در دمشق، كويت، عمان، مصروزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق اجالس د
 . وزير خارجه عراق نيز، بعداَ به اين اجالس پيوست.  برگزار كردند.. وتهران

  : در اين اجالس بر اصول مشترك زير تأكيد شده است
  . مخالفت با تجزيه عراق و حفظ تماميت ارضي آن كشور و مشاركت در امر بازسازي عراق) 1
 . حق تعيين سرنوشت و برگزاري انتخابات آزاد در اين كشوربرخورداري عراق از ) 2
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 . تأكيد بر نقش سازمان ملل در امور عراق و لزوم عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق) 3
مراقبت جدي و مؤثر كشورهاي همسايه عراق از مرزهاي خود جهت ممانعت از ورود ) 4

 . تروريست ها به خاك عراق
 . يت عراق توسط نيروهاي ائتالفتأكيد بر حفظ امن) 5

كشورهاي عربي در جلسات متعدد خود، نتوانسته اند فراتر از صدور بيانيه و اعالم مواضع 
عالوه بر آن برخي از كشورهاي همسايه عراق برخالف مواضع مذكور . كلي منشأ اثر باشند

 . عمل كرده اند
ند كه كشورهايشان به وزراي خارجه كشورهاي همسايه در اجالس رياض اعالم نمود

هيچ وجه نه تمايلي به دخالت در امور داخلي عراق دارند و نه آن را مي پذيرند و بر تشكيل 
اما برخالف آن، به دخالت . حكومت جديد عراق بر اساس اراده ملت عراق، اصرار مي ورزند

هاي ريدر امور داخلي عراق پرداختند، از زمان سقوط رژيم صدام حسين، عراق شاهد درگي
اين كشورها هر كدام . دخالت كشورهاي همسايه به اين امر دامن زده است. داخلي بوده است

  .كنند از گروه هاي طرفدار خود حمايت مي
  ثر ؤهاي ديگر را در عراق مقدرت اي وهاي بيست كشور منطقهمايكل روبين فعاليت

 Christian).  در منطقه هستندداند، بازيگراني كه در مجموع داراي منافع مشترك اندكيمي

Science Monitor, 2004)    
هاي ولي در ميان كشورهاي عربي، سوريه و عربستان سعودي بيشترين نقش را در ناآرامي

هاي مخالف هاي تسليحاتي و مالي به گروهآنها با بازگذاشتن مرزها، اعطاي كمك. عراق دارند
هاي  ميليون دالر به گروه60انه بيش از عربستان سعودي ماه. كنند دولت عراق كمك مي

  . كند مخالف دولت عراق كمك مي
 كشورهاي همسايه عراق، عراقي «: گويد شناس عراقي در اين مورد ميفالح جبار جامعه

 آنها از استقرار دمكراسي در عراق .ور باشدخواهند كه بين دموكراسي و آشوب غوطهمي
ولي در . سبب شود تا حضور آمريكا در منطقه افزايش يابدخواهند كه عراق آنها نمي. نگرانند

  ».عين حال به داليل امنيتي خواهان شكست و خروج كامل آن از منطقه نيز نيستند
ي از عراق هستند ولي يدر واقع كشورهاي عربي به ظاهر خواستار خروج نيروهاي آمريكا

يروهاي آمريكايي موجب هرج و نشيني ندر باطن خواستار باقي ماندن آنها هستند زيرا عقب
  .مرج و تجزيه عراق خواهد شد

اگر چه اعراب به طور علني ما را به خروج از عراق فرا «: يك مقام آمريكايي گفته است
 ».ورزند ا به طور خصوصي بر ماندن ما اصرار ميخوانند، ام مي

ل عراق به به طور كلي كشورهاي عربي نمي خواهند كه آمريكا در هدف خود، يعني تبدي
از سوي ديگر . يك الگوي دموكراسي و پيشرفته از نظر اقتصادي براي خاورميانه موفق شود
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 از كشورهاي عربي خواست تا 2004هيأت عراقي دراجالس سران عرب در تونس در ژوئن 
نيروهاي خود را براي برقراري ثبات و امنيت در عراق به اين كشور اعزام كنند، اما در مورد آن 

 . ق حاصل نگرديدتواف
عربستان سعودي نيز پيشنهاد نمود كه يك نيروي نظامي اسالمي جايگزين نيروهاي       

شورهاي اسالمي استقبال ها از اعزام نيروهاي كآمريكائي ائتالف به رهبري آمريكا شوند كه
آمريكا به توانند در كنار نيروهاي ائتالف به رهبري نيروهاي اسالمي مي«: اندا گفتهكردند، ام

هاي اين نيروها در عراق عنوان موجوديتي جدا، اما همچنان بخشي از چارچوب فعاليت
تا زماني كه «:  وزير خارجه عراق نيز در اين مورد گفت)50: 1384 جعفري ولداني، (».باشند

نيروهاي امنيتي عراق بتوانند خودشان امنيت كشور را به دست گيرند، مردم عراق به حضور 
 ». ي ائتالف در كشور نياز دارندنيروها

 طوالني  به هرحال توافقي در اين مورد صورت نگرفت لذا نيروهاي آمريكايي براي مدت
دهد هر جايي در دنيا،  تجربه تاريخي نشان مي«: گويد فوكوياما مي. در عراق باقي خواهند ماند

 2اي ارتش آمريكا حداقل نظير آلمان، ژاپن و كره جنوبي كه دولت سازي كارآيي داشته، نيروه
برعكس .  سال مي شود50 تا 40اين بر اساس تعداد سال حدود .  اند نسل در آنجا باقي مانده

 سال طول كشيده، دخالت آمريكا 5در كشورهايي كه در آنها حضور نظامي آمريكا كمتر از 
 ».هيچ اثر مثبتي نداشته بلكه ضرر ساز هم بوده است، نمونه آن كشور هائيتي است

 با 2003عربستان سعودي به رغم مخالفت ظاهري خود با حمله آمريكا به عراق در سال 
عربستان در نظر داشت تا با اين امر، كمي از خشم آمريكا نسبت به . اين كشور همكاري نمود

 سپتامبر، روابط عربستان سعودي و آمريكا 11زيرا بعد از آن حوادث تروريستي . خود را بكاهد
 نفر آنها تبعه 15 هواپيماربايي كه به برج هاي دو قلو حمله كردند 19از . گي نهاده بودرو به تير

 .عربستان سعودي بودند
 سپتامبر از متحدان آمريكا بود، 11 بنا به گزارش مؤسسه راند، عربستان سعودي كه قبل از

مالي مبارزان كنندگان  بعد از آن به دشمن آمريكا تبديل شد، زيرا عربستان سعودي از تأمين
اسالمي در سراسر جهان بود، الزم به ياد آوري است كه القاعده با حمايت تركي فيصل، يكي 

القاعده در ميان نهادهاي نظامي و امنيتي عربستان سعودي، . از شاهزادگان سعودي پا گرفت
 .  ي داردنطرفدارا

از .  معطوف نمايدوانست توجه را از اين كشور به عراقتلذا حمله آمريكا به عراق مي
 عربستان سعودي با مداخالت خود در امور داخلي عراق، ، عراق و سقوط صدام اشغالزمان

 . سعي كرده به چند هدف نايل شود
گير كند تا فكر حمله  با ايجاد درگيري هاي داخلي در عراق، ارتش آمريكا را زمين-الف
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  . آمريكا به عربستان سعودي منتفي شود
. تن مرزهاي خود با عراق به مخالفان خود اجازه داده تا وارد عراق شوند با باز گذاش-ب

اسالم گرايان تندرو كه در داخل عربستان، دست به مبارزه عليه حكام اين كشور زده بودند، 
به اين ترتيب عربستان سعودي براي دور نگه . اند و آن عراق است اكنون محل جايگزيني يافته

رو از حوزه امور داخلي، به يك محل جايگزيني نيازمند بود و اكنون گرايان تندداشتن اسالم
  . اين محل جايگزين را يافته است

هاي بسياري كرده تا وهابيت را در  عربستان سعودي با سقوط صدام حسين، تالش-ج
هاي مالي هايي كه وهابيت را بپذيرند، كمكعربستان سعودي به عراقي. عراق توسعه دهد

 . كند مي
كند تا مانع از پيشرفت شيعيان عراق   عربستان با مداخله در امور داخلي عراق سعي مي-د
 . شود

اگر بيداري جامعه شيعيان عراق « : وليد بن طالل يكي از شاهزادگان سعودي گفته است
هرچه زودتر مهار نشود، تبديل به يك بمب ساعتي روز شمار همانند انقالب اسالمي ايران 

  ».منطقه را دگرگون خواهد نمودشود و تمام مي
وي مدعي شد، سال ها بعد از پايان جنگ ايران و عراق و اكنون چند سال پس از سقوط 

 تمام جنوب عراق را به صدام، ايران بار ديگر، ولي اين بار به دست شيعيان عراقي، تقريباً
 اعالم ا رسماًسفلد وزير دفاع سابق آمريكله موجب شد تا رامئاين مس. تصرف درآورده است

كند كه آمريكا تحت هيچ شرايطي، اجازه روي كار آمدن  دولتي مشابه تهران را در عراق 
 ) 53: 1384جعفري ولداني،(. نخواهد داد

ها، كردها و شيعيان در عراق نگران بوده  طور كلي عربستان سعودي از قدرت يابي بعثيبه
اين كشور دشمني نداشته  ق است كه بارو سني درعراگيري يك دولت ميانهخواستار شكل و

باشد و در عين حال رياض تمايلي ندارد كه عراق جديد به رقيبي براي آن كشور در منطقه 
از اين روي تاكنون به رغم فشارهاي آمريكا، سفارت خود در بغداد را بازگشايي . تبديل شود
  .ننموده است

 

  تصاعد بحران امنيتي پس از عمليات پيشدستانه -7

 در حالي ايجاد شد كه سه واحد تشكيل دهنده آن، يعني 1920كشور عراق در سال 
موصل، بغداد و بصره، سابقه زندگي اقتصادي، اجتماعي مشترك در چارچوب يك واحد 

طور مجزا و مستقل از هم سياسي را نداشتند و ضمن داشتن فرهنگ و گرايشات متفاوت، به
هاي حاكم در ايجاد يك هويت  ز يكسو و ناتواني دولتوجود چنين شرايطي ا. شدنداداره مي
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گري و اتخاذ  هاي مركزي به نظامي ترين علل توسل دولتملي از سوي ديگر، يكي از مهم
  هاي فرهنگي و اين امر به اضافه ويژگي. آمد سياست سركوبگرانه در داخل به شمار مي

اعراب و اسرائيل نقش مهمي در وقوع له ئي عراق و رابطه آن با مسيهاي جغرافياتنيدگيدرهم
 و در نهايت به قدرت رسيدن حزب بعث و كنترل بالمنازع 1960كودتاهاي پي در پي در دهه 

  )        235: 1385اسدي، (.  سال بازي كرد35آن بر عراق براي 

تيكي عراق و ابهامات يلورهبران عراقي طي اين مدت به علت تصوراتي كه از ساختار ژئوپ
پنداشتند؛ بدين سان در آن داشتند، رژيم و كشور متزلزل خود را در موضعي تدافعي مي

ها و اقوام مختلف، راه  سياست داخلي به جاي اقدام براي حل مشكالت از طريق تعامل با گروه
ه تيك عراق بيلوحذف آنها را برگزيدند و در سياست خارجي نيز براي حل معضالت ژئوپ

 . همكاري با همسايگان، برخورد تهاجمي پيشه كردند جاي مراوده و
مشكالت انسجام و هويت ملي به عوامل زيادي از جمله روابط شيعه و سني، چگونگي 

 درصد 97ميليوني عراق 27مشاركت سياسي آنها در سال هاي گذشته باز مي گردد، ازجمعيت 
در صورتي كه در رژيم گذشته حاكميت اين  درصد شيعه هستند 65 تا 60مسلمان كه درحدود 

 20 تا 15رسيد، همچنين اقليت  گيري عالي حكومتي ميدر سطوح تصميم% 10عده به ندرت به
درصدي كرد در طول قرن بيستم همواره گرايش گريز از مركز نسبت به رژيم هاي حاكم داشته 

عات خشونت آميز بين مناز.  برخورد نظامي عمده با آنها صورت پذيرفته است7و حداقل 
 دهه 8هاي هميشگي نظام سياسي عراق بوده به نحوي كه طي  كردها و اعراب يكي از ويژگي

 .اند گذشته، كردها يا در حال جنگ و يا مذاكره براي خودمختاري با دولت مركزي بوده
  )68: 1384 احمدي،(

زرگ در منطقه طول سه دهه باعث وقوع سه جنگ ب ها در به طور كلي سوء مديريت بعثي
هاي اقتصادي سازمان ملل كه در پي حمله اين كشور به كويت در سال شد، افزون براين تحريم

، عوارض اين 2003هاي صدام شدت يافت و تا سال لجاجت اثر  اعمال شده بود، در1990
هاي اقتصادي و امواج متعددي از خشونت جمعي در داخل، ها و بيش از يك دهه تحريمجنگ
باري قرارداد و اكثر نهادهاي اجتماعي را نابود ساخت، تحت چنين  را در وضعيت فالكتعراق 

 .  آمريكا براي اشغال عراق شكل گرفت"عمليات پيشدستانه"وضعيتي 
  ها از منجيان خود استقبال  ابتدا انتظار مقامات آمريكايي اين بود كه اكثريت عراقي در

پليس عراق و نيروهاي نظامي براي تامين امنيت عمومي آنها بر اين باور بودند كه . كنندمي
هاي دولتي عراق در طي دوران انتقال، بعد از درگيري تا تشكيل  حاضر خواهند بود و دستگاه

 . يك دولت جديد در عراق همچنان به مردم خدمات عمومي ارائه خواهند داد
يش از جنگ مبني بر هاي پ پيروزي نظامي سريع ائتالف تحت رهبري آمريكا به نگراني
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ولي اندكي پس از آنكه جورج بوش . اينكه جنگ فاجعه انساني به بار خواهد آورد، خاتمه داد
د، يك سري نمو اعالم 2003رئيس جمهور آمريكا پايان عمليات اصلي جنگ را در اول مه 

گرايانه و تروريستي به سركردگي اعضاي رژيم سابق، تهديدهاي امنيتي  مبارزات طغيان
 دموكراسي"ها ايجاد كرد و از همان ابتدا فرايند اي را براي نيروهاي ائتالف و عراقي زايندهف

هاي شديد مواجه شد و به تدريج اين مقوله به جاي بازسازي به   با چالش"سازي
هاي ارتش   بدل گرديد؛ چرا كه در طي دوره عمليات تهاجمي اشغالگران، يگان"سازي امنيت"

. رق شدند و در بسياري موارد سربازان سالح خود را برداشته به خانه رفتندعراق منهدم يا متف
هايشان توسط نيروي هوايي و توپخانه  هاي منظم كه تجهيزات و پايگاه در موارد ديگر يگان

هاي نخبه نظامي مانند گارد  گرچه يگان. ائتالف منهدم شده بود، خود را تسليم و منحل شدند
  .يژه در بعضي مواقع سخت جنگيدند، ولي به سرعت نابود گرديدندرياست جمهوري و گارد و

كردند مانندشبه نظاميان و فداييان هاي نامنظمي كه از رژيم سابق حمايت مي اما گروه
طبقه متوسط كه بيكارگرديده بودند و به  امنيتي از هزار نيروي نظامي و 600همراه ه صدام، ب

. ي داشتند، بسيار دردسرآفرين ظاهر شدنديافلگيري آشناغ هاي انفجار وعمليات انواع فنون و
هاي آنها در خارج از شهرهاي بزرگ و كوچك بود كه از اين طريق خطوط ارتباطي  فعاليت

نظر تجهيزات و رهبري  هاي نامنظم هرچند كه از اين گروه. دادند ائتالف را مورد حمله قرار مي
گري  گري براي مبارزه با اشغال هاي ياغي هضعيف بودند، اما فصلي نو در سازماندهي شبك

تر شدند و با استفاده از پول  كه در طول تابستان و پاييز سازمان يافته بسيج كردند، به طوري
اي تشكيل دادند و زميني پيچيدههاي زير نقد، سالح و مداركي كه همراه خود داشتند، شبكه

  )76: 1384نصري،( .توانستند دشواري هاي اشغالگران را تشديد كنند
هاي نوظهور مخالف، پيش از سقوط صدام،  هاي قومي و گروه  ازطرفي برخي گروه

اينها تركيبي . با سقوط رژيم، به شدت گسترش يافتند. نيروهاي شبه نظامي تشكيل داده بودند
 كه توسط "كرد" مند تحت رهبري احزاب هاي پيش مرگ سازمان يافته و ضابطه از چريك

هاي متنوع خصوصي مربوط  شدند و سازمان آمريكا در شمال كشور محافظت مينيروي هوايي 
هاي مخالفان تبعيدي نظير كنگره ملي عراق بودند، همچنين مجلس عالي انقالب  به گروهك

هاي  نهضت. اسالمي عراق، يك نيروي شبه نظامي بزرگ به نام تيپ بدر در كنترل خود داشت
 و مأموراني داشتند كه در سراسر كشور به صورت كانوني زيرزميني مانند الدعوه، جنگجويان

اين نيروهاي گوناگون شبه نظامي، به سرعت در طي جنگ و پس از آن به . كردند فعاليت مي
هاي اعمال  ازطرف ديگر نابودي ارگان. حركت درآمدند تا كشور را در كنترل خود در آوردند

هاي سازمان ان جنايات خياباني و جنايتگريكننده قانون و سركوب در كشور راه را براي طغي
به ويژه كالشينكف، خمپاره و (هاي نظامي  اين موج جنايت كه كثرت سالح. يافته هموار نمود
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زد، غيرنظاميان و افراد عادي  ها به آن دامن مي و حضور محكومان سابق در خيابان) انداز موشك
  . دچار اختالل نموده بودهاي بازسازي را  عراقي را از پاي درآورده و تالش

خاستند و چه آنها كه به  ي افراطي، چه آنها كه از داخل بر ميگرايان سنولي اسالم
هايي نظير القاعده، انصارالسنه و گروه ابوموسي زرقاوي ارتباط داشتند، منبع ديگري براي  شبكه

نمودن عراق و ايجاد ها به دنبال تحقير دولت آمريكا، غيرقابل اداره  اين گروه. خشونت بودند
زمينه سياسي براي تحميل يك دولت بنيادگراي اسالمي بودند و از نارضايتي مردم عراق به 

گري آمريكا  كه در آن بيكاري و خشم از شيوه اشغال» مثلث سنّي نشين«ويژه در ناحيه 
     (Hersh, 2003).برداري كنند نارضايتي عمومي را موجب شده بود، بهره

ها، ابتدا بر اين باور بودند كه آنها به طور  ف در مواجهه با تشديد خشونتنيروهاي ائتال
هاي  تاكتيك. عمده با فداييان رژيم، عده اندكي از مبارزان جهادي خارجي، سر و كار دارند

  .آنها، جستجو، محاصره و عمليات ضربتي بود
 جمله اي نسنجيده ازهعمليات. الوصف، ضعف اطالعاتي همواره، مشهود بودمع

هاي كوركورانه و استفاده فراوان از قدرت نظامي، بخصوص هواپيماهاي جنگنده  دستگيري
هنوز يكسال ازاشغال نگذشته بود كه نيروي مشترك . شدگرفته مي كاره براي يافتن شورشيان ب

رو هگرايانه روب اي از تهديدات تروريستي و ياغي متحد ويژه، متوجه شدند كه با مجموعه
  .هستند

هاي آينده افزايش  بيني نمود كه شدت اين تهديدها در ماه  اداره اطالعات ائتالف پيش
نيروهاي ائتالف كه انتظار داشتند عراق را ترك كنند، خود را درگير در جنگ چريكي . يابد
اي ديدند كه براي آن نه آموزشي ديده بودند نه آمادگي داشتند و نه تدبيري انديشيده  رحمانه بي

      (Gen Scales&Murray, 2003) .بودند
سان اوضاع پيچيده داخلي، عدم انسجام اجتماعي و هويت ملي و درهم تنيدگي بدين
تيكي عراق و موضع گيري متناقض كشورهاي پيراموني آن، يلوي و ابهامات ژئوپيجغرافيا

ثير قرار  را چنان تحت تأ"عمليات پيشدستانه"شرايط بين المللي و افكار عمومي جهاني آموزه 
 را  "سازيدمكراسي"طوري كه اشغالگران مجبور شدند تا پس از مدتي شعارآزادي و به داد 

 بدل نمايند و با توجه به اينكه تدابير اعمالي و سياست هاي اتخاذ "امنيت سازي"قرباني و به 
 است  چنين روندي گوياي اين واقعيت استمرارشده فاقد مطلوبيت هاي مورد انتظار بوده، لذا

  .عراق تداوم خواهد يافت هاي امنيتي درها و چالشكه ناآرامي
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   شاخص هاي رفتاري آمريكا در فرايند اشغال – 8
   عراق بهزمان با تهاجم نظامي هم :مرحله اول)  الف

.  شش ماه قبل از شروع عمليات نظامي، معاون وقت وزير دفاع آمريكا اظهار داشت-1
نطقه از عراق آغاز خواهد شد، متعاقب آن رهنامه پاول، وزير دموكراسي در كشورهاي م"

ملت سازي، دولت سازي، نخبه سازي و ": مشخصه اصلي آن. خارجه وقت آمريكا مطرح شد
  .  در خاورميانه جديد بود"سازيفرهنگ
گيري از تكنولوژي  حمله نظامي يكجانبه آمريكا با همكاري انگليس به عراق با بهره-2

زمان قدرت نرم و قدرت سخت جهت تغيير استاي طرحي نوين و به كارگيري همبرتر، در ر
در حالي . در ساختار حكومت هاي سنتي حاكم بر منطقه، از طريق فرايند تخريب سازنده بود

ريزي ها قبل از شروع حمله نظامي آمريكا، مقامات اين كشور مدعي بودند كه با برنامهكه هفته
هاي شهر بغداد  اند و براي فرايند دولت سازي تا جمع آوري زباله دقيقي، وارد عراق شده

- نظاميان آمريكا با سردرگمي و بيريزي كرده و از آمادگي كامل برخوردارند، عمالًبرنامه

گي عجيبي مواجه شدند كه برخي از فرماندهان نظامي، پيروزي زود هنگام در عراق را  برنامه
ع مذاكراتي بين محمد جواد ظريف با خليل زاد و كروكر به دراين مقط. عامل آن اعالم كردند

   )  9 :1386 موسوي، (.صورت پذيرفت كه نتايجي نداشت ژنو طور غيررسمي در
 در فضاي ميليتاريستي جديد حاكم بر عراق و اشغال نظامي اين كشور توسط آمريكا و -3

  :  انگليس چند رفتار بارز مشهود بود
ها آمريكا اين بود كه عراق از آنان استقبال خواهد كرد، اما عراقيدر حالي كه تصور ) الف(

 . با وجود خرسندي از سقوط صدام و حزب بعث، برخورد سردي با آمريكايي ها داشتند
عناصر فرصت طلب در قبال ديدگان سربازان آمريكايي كه به عنوان اشغالگر مسئوليت 

 . ها و تاسيسات نيروگاهي پرداختندها، موزهخانهبرقراري نظم را بر عهده داشتند به غارت وزارت
ژنرال گارنر آمريكايي به عنوان راه حل وارد عراق شد، اما فشار افكار عمومي ) ب(

مواضع روشنگرانه مراجع ديني به ويژه آيت اهللا سيستاني و تالش رهبران ملي عراق، كاخ 
  . سفيد را وادار به تغيير رويكرد نظامي محض در عراق كرد

  
   "دولت سازي"شاخص رفتاري در روند : مرحله دوم) ب

 پل برمر حاكم غير نظامي آمريكا در شرايطي زمام امور را در دست گرفت كه رهبران -1
 تن از رهبران 25شوراي حكومتي با حضور : زمان اقدام هاي مهمي را انجام مي دادندعراق هم

  . ر كشور تشكيل شدعمده سياسي، ملي و مذهبي عراق با هدف اداره امو
 درصدد تثبيت موقعيت خود در عراق و پرداختن به طرح  در حالي كه آمريكا صرفاً-2



  

 59                                                 عراق     در صاعد بحران امنيتي در دوران عمليات پيشدستانه ت 

اهللا تر و اهداف كالن استعماري بود، علماي بزرگ و در رأس آنها آيتخاورميانه بزرگ
سيستاني خواهان ورود سازمان ملل به عراق و برگزاري انتخابات مجلس ملي و تشكيل دولت 

  . شدملي 
 نتيجه دو انتخابات مجلس ملي اثبات كرد كه مردم عراق، خواهان اسالم و اجراي -3

 از خود مقاومت نشان "مردم ساالري قهرآميز"هاي غربي و قوانين آن بوده و در مقابل ارزش
  . دادند
هاي مقاومت هاي تروريستي القاعده و بقاياي رژيم بعث نيز در كنار برخي جريان گروه-4
دادند از هدف قرار گرفتن مردم ي، عالوه بر اينكه نيروهاي اشغالگر را مورد حمله قرار ميمردم
 .اي نداشتند واهمهزگناه، غيرنظاميان، مدارس و اماكن مقدس و تأسيسات دولتي ني بي
  ) 12:1386 اميرعبدالهيان،(

  

  آمريكا در تشكيل نخستين دولت برگزيده و مردمي  رفتار: مرحله سوم) ج

اولين دولت  و متعاقب آن تشكيل 1384 برگزاري انتخابات مجلس ملي عراق در بهمن ماه با
 فرايند انتقال سياسي در عراق مراحل پاياني خود را طي كرد و به طور مردمي اين كشور، عمالً

طبيعي، همگام با تقويت پليس و ارتش و انتقال رسمي حاكميت به دولت ملي و منتخب اين 
دراين . ج زمينه حضور نيروهاي بيگانه تحت رهبري آمريكا كاهش مي يافتكشور، به تدري

مقطع سه جريان ناراضي از نتايج انتخابات با هدفي مشترك براي عدم تحقق تشكيل دولت و 
نيروهاي : اين سه جريان عبارتند از. بازگشت آرامش به عراق اقداماتي را به انجام رساندند

ها، كه برخي از آنان با هدايت حساب  اي افراطي و تروريستهخارجي، بقاياي رژيم و گروه
برخي از كارشناسان رسمي ايران بر اين باورند كه در اين . شده نيروهاي بيگانه عمل مي كردند

ها در عراق سناريوي كشتار مقطع سرويس هاي امنيتي آمريكا و انگليس با مديريت بر ناامني
ي افراطي و تروريستي را، عملياتي كردند به طوري كه هاشيعيان و اهل سنت به وسيله گروه

   )13:اميرعبدالهيان( . جسد در حاشيه شهرها و به ويژه پايتخت يافت مي شد100روزانه بالغ بر 
  

  ايران در فرايند اشغال عراق دولت  رويكرد - 9

ري مابين مقاومت صحيح سياسي در مقابل اشغالگپديده اشغال عراق را محكوم و في: اول
  . و عمليات تروريستي تميز قائل شد

اي ويژه، شوراي حكومتي عراق را، به اولين كشور منطقه بود كه با اعزام نماينده: دوم
  . عنوان نهاد مديريتي عراقي به رسميت شناخت

ضمن كمك به رهبران عراقي از روند سياسي و فعال شدن سازمان ملل متحد در : سوم
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  . كجانبه گرايي كاخ سفيد در عراق را، مطرود دانستعراق حمايت كرد و همواره ي
اي و كمك به امنيت عراق و منطقه، پايه گذار با هدف اتخاذ مواضع مشترك منطقه: چهارم

  . اي وزراي خارجه، همسايه عراق شداجالس منطقه
هاي مختلف بازسازي عراق، حضور فعال داشته و ارسال سوخت نفت و در عرصه: پنجم
  . ياز مردم در مناطق شمالي مياني و جنوبي را به سرعت عملياتي ساختبرق مورد ن
  . روابط ديرينه دو كشور را ساماندهي نمود: ششم

  شكل گيري مذاكرات رسمي ايران و آمريكا در بغداد
آمريكا يكسال پس از حضور نظامي خود در عراق به دليل  :گرايانهرويكرد چندجانبه) 1(

خاذ رويكرد چندجانبه گرايانه و عملياتي اين كشور، مجبور به اتهاي صحنه سياسي واقعيت
 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مشاركت ديگر كشورها، در 1546تصويب قطعنامه . شد

هاي روند تحوالت عراق در اين راستا انجام گرديد، همچنين درپي اين اقدامات سياست
 2002 و2004هاي  نسبت به سند سال2006ال يكجانبه گرايانه در سند امنيت ملي آمريكا به س
اكنون نيز آمريكا دراثر ناكارآمدي . كيد گرديدأاي تتعديل شد و بر رويكرد همكاري هاي منطقه

ايران بر تحوالت منطقه .ا.ثير مهم جأهاي سياسي و امنيتي خود در عراق، واقعيت نفوذ و تطرح
                                         )     10:1386موسوي  (.اي را پذيرا گرديده است

 79 منتشر گرديد، 2006اين گزارش كه در پايان سال :  هميلتون-گزارش كميته بيكر) 2(
ي كه آمريكا در عراق مواجه مي باشد، ارائه مي دهد و يراهكار را براي بيرون رفت از تنگناها

وضع سبب شده تا براي آمريكا كيد مي كند كه اوضاع در عراق رو به وخامت است و اين أت
 هميلتون و اعتراف به شكست -در نتيجه از يكسو گزارش بيكر. گزينه هاي كمتري باقي بماند

ييد رفتار منطقي و سازنده أكاران آمريكايي در عراق و از سوي ديگر تسياست هاي نومحافظه
 عراق و رهبران ايران در تحوالت عراق از سوي رهبران عراقي، پيوندهاي ديرين مبارزين

سياسي امروز اين كشور با جمهوري اسالمي ايران، عملكرد مثبت در مخالفت با پديده 
 اجتماعي، -اشغالگري و حمايت از رهبران و عزت مردم عراق در تمامي عرصه هاي سياسي

منجر به اين شد كه رهبران عراقي از درخواست كنند تا دو كشور ايران و اياالت متحده آمريكا 
  . موضوع عراق و با حضور مقام هاي عالي دو كشور گفت و گو كننددر
اي و كسب اكثريت در مجلس نمايندگان و پيروزي دموكرات ها در انتخابات ميان دوره) 3(

هاي ايجاد تغيير در سياست خارجي سنا؛ مخالفت با استمرار نيروهاي آمريكايي در عراق، زمينه
  )12:1386 دهشيار،(. آمريكا را فراهم ساخت

هاي اصلي نو  اين پيروزي دموكرات ها موجب شد تا در صحنه سياسي عراق چهره
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ي چون يهامحافظه كاران همانند زلماي خليل زاد و ژنرال ابي زيد و در داخل آمريكا شخصيت
رامسفلد و بولتون كنار گذاشته شوند، همچنين در نحوه تخصيص بودجه ساالنه به عراق و 

هاي اساسي را ايجاد كرد تا جايي كه باعث چرخش امور  مي بيشتر، چالشاعزام نيروي نظا
كارگيري مذاكرات و جلوگيري از همربوط به ايران به سمت سياست دموكرات ها كه خواهان ب

  .هاي خاورميانه بودند، گرديداقدامات نظامي در حل بحران
 سال 10ارجي آمريكا، تا به زعم برخي از كارگزاران سياست خ: درخواست رسمي مذاكره) 4(

پيش اروپا كانون و محور سياست خارجي اين كشور بوده است ولي اين اولويت در پايان 
 دگرگون شده به طوري كه امروزه دور 1999دوران كلينتون با مداخله نظامي آمريكا در سال 

در خاورميانه  متفاوتي دارد؛ زيرا اكنون چهار مناقشه نماي سياست خارجي آمريكا تصوير كامالً
هزار نيروي نظامي اين 170جريان دارد كه براي منافع ملي آمريكا بسيار مهم هستند؛ در عراق 

-گذرد بزرگكشور درگير است و از نظر بسياري راهبردپردازان، جرياناتي كه در اين كشور مي

 براي ادامه  سال آينده  براي آمريكا خواهد بود؛ در لبنان دولت اين كشور50 تا 40ترين چالش 
بقاي خود با نيروي داخلي حزب اهللا و چند نيروي خارجي مانند سوريه مواجه مي باشد؛ در 

كنند تا اين دولت را   سال است كه دولت هاي مختلف آمريكا تالش مي60اسرائيل نزديك به 
نرژي حفظ كرده و اسرائيلي ها و فلسطيني ها را به صلح برسانند؛ باالخره ايران كه به دنبال ا

  .هسته اي است و در فلسطين و لبنان و عراق هم منافع خود را دارد
ثير آن در أهاي آن نيست بلكه رفتار ايران و تنظر آنان مسائل ايران تنها نظام و سياست از

خاورميانه اكنون بخش عمده اي از وقت و توجه دولت و كنگره آمريكا را . كل خاورميانه است
ترين كشور خاورميانه براي  در اين صحنه ايران به عنوان مهمبه خود معطوف كرده است،

آمريكا چالشي متعلق به چندين نسل است، در آينده هم هر دولتي كه در اين كشور سر كار 
ماند، مشكل اصلي با ايران نه تنها به خاطر تالش  بيايد، ايران همين طور قدرتمند باقي مي

و ديگر ... هاي حماس و حزب او نزديكي با جنبشهاي هسته اي جهت دستيابي به توانايي
گروه هاي فلسطيني و لبناني است، بلكه درباره موضوع نقض حقوق بشر و اتهاماتي از اين 

  .ال بايد اين روند را اصالح كندكه اين كشور به عنوان بازيگري فعقبيل است 
  :نيكالس برنز ضمن تأييد مراتب فوق مي گويد

ا بيش  ها در هر زمان و مكاني هستيم، اِم كه آماده مذاكره در همه زمينهما به ايران گفته ايم
در تهران دراين باره . از چهار ماه طول كشيد تا دولت ايران به اين پيشنهاد ما حتي پاسخ بدهد

بحثي چند ماهه وجود داشت و در نهايت جوابشان منفي بود، ما بار ديگر پيشنهاد مذاكره را 
  ) 7:  1386 برنز،( .مرحله رسيديممطرح كرديم وبدين 

ه ايران و آمريكا براي نخستين بار ب.ا. مجموعه تحوالت مذكور موجب شد تا نمايندگان ج
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گرچه سه دوره از اين . طور رسمي در بغداد به منظور برقراري صلح و ثبات گفتگو كنند
هاي ليل پيچيدگيمذاكرات سپري گشته و دوره چهارم آن در آستانه انجام مي باشد ولي به د

  . خاص آن تا كنون كمتر به نتايج مورد نظر منتهي گرديده است
 

   "عمليات پيشدستانه" تجزيه و تحليل فرايند آموزه - 10

اياالت متحده پس از مواجه با واقعيات حاكم بر منطقه پس از اشغال عراق در ابعاد داخلي 
-د به صورت موازي دو سياست را پياي، با توجه به راهبرد محافظه كاران جديو فرامنطقه

   .اي ايران به صورت تاكتيكينخست نرمش در برابر قدرت منطقه:نمايدگيري مي
تغيير رويكرد آمريكا از منافع حياتي به (دوم تقويت نيروهاي نظامي و ناوگان دريايي 

  : مي شود بدان پرداختهي، كه ذيالًي آمريكا-و همچنين ايجاد ائتالف عربي ) منافع حفظ بقا
روست ولي اين ههايي روبحضور ما در عراق با دشواري) 1: ( ابتدا گفته بودجورج بوش

 را ادامه دهيم، زيرا دموكراسينمايد، عزم راسخ داريم تا فرايند  نشيني نمي ما را وادار به عقب
                        .         به معني گسترش تروريزم و شكست صلح خاورميانه است" در عراقدموكراسيشكست "

 فرق عراق با ويتنام براي ما در اين است كه آنها در  اما اخيراً چنين مطرح مي سازد كه)2(
مان  ها در خانهويتنام قصد و توان حمله به ما در خانه را نداشتند، اگر نخواهيم با تروريست

 )،سي ان ان2007فوريه 20بوش،(.بجنگيم) داخل آمريكا(

امنيت آمريكا در پيروزي جنگ در عراق است و  : از يك سو مي گويد   ديك چني-
تر  هاي خطرناكايران را كشوري خطرناك و با سياست كاندوليزا رايس از سوي ديگر، 

 ) 1386 خرداد6: خبرگزاري مهر( .خواند مي

تواند خشونت  خروج نيروهاي آمريكايي از عراق مي : در صورتي كه كسينجر معتقد است
نشيني كل   كشورهاي همسايه تسري بخشد، وي در اين رابطه گفته است كه اين عقبرا به

 .منطقه را دچار ناآرامي خواهد نمود
تواند در عراق كارساز باشد و كمك به حل   گفته بود، راهبردي ميدر حالي كه وي قبالً

اري نباشد و هاي استعم بحران عراق و برقراري صلح و ثبات در منطقه گردد كه يادآور قوميت
هشدار داده بود كه تغيير سياست آمريكا براي حفظ منافع ملي كشورش ضروري است، زيرا 
. نتيجه ادامه روند فعلي گرفتار شدن در عراق، درگيري كامل با ايران و جهان اسالم خواهد بود

 )                     1385بهمن 15تركيش ويكلي، ايران(

هاي حاكم بر منطقه، آنتوني كوردزمن راهبرد پرداز با نفوذ قعيت افزون براين با توجه به وا
سياست اياالت متحده بايد در عراق و  : فارس و مسائل عراق معتقد است آمريكايي در خليج

 به سبك غربي اجتناب نمايد و با توجه به دموكراسيمنطقه واقع گرايانه باشد، از ايجاد 
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ضعف انسجام و هويت ملي و فرهنگي، درهم (دروني اي كه زائيده ساختار  هاي عمده چالش
 . بپردازد"امنيت سازي"تيكي عراق است به يلوو ابهامات ژئوپ) ييتنيدگي هاي جغرافيا

س و كراكر اميد به موفقيت آمريكا در عراق در دراز مدت زنده ئو با تدابير ژنرال پترااخيراًَ
 باشد كه حداقل دو سال اول رياست شده است، اما مسائل عراق چنان پيچيده و الينحل مي

  .دهد جمهوري آينده آمريكا را تحت تأثير خود قرار مي
ها به اريكه  هاي قومي و بازگرداندن سنيراهبرد آمريكا در عراق بايد بر تقويت گروه

قدرت استوار باشد و از اين روي دولت مركزي كنوني نمي تواند در دراز مدت قدرت را در 
 .دست داشته باشد

همچنين در رابطه با طرح فروش تجهيزات پيشرفته به كشورهاي منطقه بر اين باور است 
ثر واقع شود ولي تجارب گذشته نشان داده كه مسائل منطقه را ؤكه اگرچه اين تدبير مي تواند م

 .نمايد حل نمي
پيشنهاد (ا درخصوص دورنماي مذاكرات و احتمال عدم موفقيت كميته امنيتي سه جانبه ام

و گزينه حمله نظامي به ايران اعتقاد دارد كه اين تدبير به افزايش تنش ) ايران درمذاكرات بغداد
شود و حتي حمله محدود به شبه نظاميان و طرفداران نيروي قدس نيز،  در منطقه منجر مي

كنترل مرزهاي  ها در عراق نخواهد گرديد، افزون براين دررابطه با موجب متوقف شدن ناآرامي
 ساله ايران وعراق با وجود حدود دو ميليون نظامي 8است كه در طول جنگ  اين باور ق برعرا

داشت كه با تعداد  شود انتظارچگونه مي هاي نفوذ وجود داشت،  مستقر در مرزها، بازهم داالن
  )1386 مرداد 18صداي آمريكا،( .محدودي نيروي نظامي، مرزهاي عراق كنترل گردد

كشورهاي پيراموني نسبت به راهبرد آمريكا و طرح : توان گفتتحليلي ديگر مي در
اي دارند، از يكسو هرگونه همكاري اقتصادي و فني با  نگرش دوگانه"كراسي سازيودم"

كنند و از سوي ديگر نگران شرايطي آمريكا را براساس مصالح، مطلوبيت و منافع خود تلقي مي
   به كار گرفته شود، لذا در چنين وضعيتي،ي عليه آنان نيزيهاهستند كه چنين محدوديت

انتقادي را مورد پيگيري قرار داده و به دليل احساس خطر از تغيير رژيم،  هاي رفتارهگزين
 اقداماتي را در راستاي تقويت و گسترش توان دفاعي خود به صورت پنهان انجام دهند كه 

تواند آمريكا را از اقدام نظامي باز ده و ميها به مثابه ابزاري بازدارنده عمل نموگونه واكنشاين
كاران در مورد دمكراسي سازي در خاورميانه، موجب بيم و هراس اين گفتمان نو محافظه. دارد

منطقه گرديد، به طوري كه رديابي تحركات پنهاني كشورهاي منطقه حتي متحدين واشنگتن 
  .براي آنها چندان آسان نمي باشد

هاي اطالعاتي آمريكا، دو سال پس از خريد موشك هاي چيني به عنوان مثال، سرويس
"css-2"توسط عربستان  به اين امر پي بردند   .(Heisbourg, Washington Quarterly 79,2006)       
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ي، آمريكا تالش نمود تا تعريف دقيقي از يهاازاين جهت براي فرونشاندن چنين واهمه
ي كه در معرض يحتي در چنين شرايطي كشورها. ئه كند و گسترة آن ارا"عمليات پيشدستانه"

كاهش مشروعيت الگوي رفتاري آمريكا بر  گيرند درصددمي تهديدات احتمالي واشنگتن قرار
ي در برابر يهارا به چالش مي كشند كه موجب محدوديت مي آيند و راهبردهاي رفتاري آن

 .هژموني آمريكا مي شود
طه اوضاع پيچيده عراق و ارتباط قوي آن با متغيرهاي ها، به واسدر مجموع آمريكايي

گرايانه و خارجي و داخلي پس از چندي مجبور شدند گام به گام از سياست هاي يكجانبه
اي فضاي مناسبي را براي گونهعراق عقب نشيني نمايند كه اين وضعيت به تهاجمي خود در

  .ردگروه هاي عراقي در روند تحوالت اين كشور به وجود آو
آنها بسيار تالش نمودند كه نظر مردم عراق را به خود جلب كنند ولي به دليل عدم آشنايي 
 .كامل با بافت پيچيده اين جامعه، ناخواسته باعث افزايش تنفر و تحريك مردم عراق مي شدند

(Cordesman, Apr 2004)   
... ي و نه بوسني وتصميم آمريكا در الگوبرداري از اشغال آلمان و ژاپن درجنگ دوم جهان

» عمليات صلح«و نه » اشغال«پس از جنگ سرد براي عمليات در عراق، و نيز برگزيدن عنوان 
براي . هاي همسايه را افزايش داد براي حضور خود در اين كشور، مقاومت مردم عراق و ملت

 در آميز آنها تداعي كننده تصاوير خوبي از نقش موفقيت» اشغال«ها، اصطالح  آمريكايي
براي بقيه جهان، و به ويژه براي دنياي عرب، اين لفظ يادآور اشغال . بازسازي اروپا مي باشد

هاي عراقي واكنش به اين وضعيت، برخي گروه در. كرانه باختري و غزه توسط اسرائيل است
     (Christian Science Monitor, Apr 2003). راهبرد آمريكا را بازگشت به عصراستعمارتلقي كردند

  :سپتامبر مي گويد11فوكوياما با توجه به ناكامي ها و اشتباهات آمريكا بعد از 
 بود كه هزينه اجراي آن "عمليات پيشدستانه"نخستين خطاي بزرگ دولت بوش انجام 

  .صدها ميليارد دالر و ده ها هزار قرباني در عراق بوده كه هنوز ادامه دارد
اني به اعمال سلطه گرانه قدرت بود كه به  اشتباه دوم، دست كم گرفتن واكنش جه

  . منفوريت بيشتر آمريكا در سطح منطقه و جهان انجاميد
اشتباه سوم، تكيه بيش از حد بر قدرت متعارف نظامي در مقابله با كشورهاي ضعيف و 
سازمان هاي فرا ملي، بدون راهبرد و دكترين مدون بود كه با گذشت بيش از چهار سال در 

  .ي چون عراق، ناكام بوده استكشور كوچك
 اما مشكل اصلي در اين ميان توزيع نامتعادل قدرت در نظام بين الملل است، هر كشور 
ديگري در موضع آمريكا باشد چنين وسوسه خواهد شد تا بدون خويشتن داري، قدرت سلطه 

ل كرده جهان را دچار مشك به همين دليل است كه آمريكا خودش و. گر خود را به كار گيرد
 دمكراتيك نباشد، وسوسه كمتري توزيع مناسب قدرت در عرصه جهاني حتي اگر كامالً. است
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   (DailyTimes,com: 26 Oct 2007) . براي اعمال قدرت مطلق ايجاد مي كند
شايد اولين درسي كه بتوان از تجربه اول آمريكا در عراق گرفت اين است كه آمريكا از 

. ورسازي در طي دهه گذشته، به قدر كفايت درس نياموخته استتجارب وافر خود در امر كش
ريزي  اگر آمريكا براي فروپاشي دولت و خأل قدرتي كه با سقوط صدام به وجود آمد، برنامه

هاي اول  كرده بود؛ اگر تعداد نيروي كافي و كارآمد براي تامين حداقل امنيت عمومي در هفته
الً حساب شده براي خلع سالح، ترخيص و تشكيل دوباره اعزام نموده بود؛ اگر يك برنامه كام

زدايي را با موشكافي بيشتري انجام داده بود؛ اگر  ارتش عراق به اجرا گذاشته بود؛ اگر بعث
تري، در انتخاب حكومت موقت عراق شركت داده بود؛  سازمان ملل را از آغاز به طور اساسي

  . كشورسازي بودآن وقت عراق، هنوز مورد بسيار دشواري براي 
 هاي متفاوتي  ها را به موقع بردارد، اكنون با چالش هرحال آمريكا نتوانست آن گامه ب
ترين  روست، كه از ميان آنها بايد در نبرد ضد شورش پيروز شود قبل از آنكه حتي ماهرانههروب

  .اقدامات كشورسازي، اثرات مطلوبي داشته باشد
ر شرارت ناميده بود، چگونه مي تواند جنگ عليه جورج بوش كه ايران و عراق را محو

تروريسم را رهبري كند، چنانچه عراق با ايران رابطه نزديك داشته باشد؟ اين يك معماي 
وقتي آمريكا حمله به . د كه انقالب اسالمي خاتمه يافته استر نبايد تصور ك واساسي است

اين امر در . كمان شيعه در عراق بودعراق را آغاز كرد، نگراني وي خطر استيالي ايران بر حا
   (Evans, USA today, Jun2004 ) . مسير تبديل شدن به يك واقعيت است

  

  گيرينتيجه - 11

اي  واقعيات و پيچيدگي هاي صحنه عراق و روند تحوالت كه در سه سطح داخلي، منطقه
زمامداران كاخ سفيد به و بين المللي بدان پرداخته شد، به تدريج موجب تغيير  ايستار و رفتار 

 تاكنون گرديده 2001 از سال"عمليات پيشدستانه"خصوص نومحافظه كاران در دوران رهنامه 
    :و در اين فرايند نتايج زير قابل استحصال مي باشد

  در چنين روندها "توازن تهديد"درخصوص » والت.استفن م«تحقق عيني نظريه ) الف(
  :گويدكه مي يافت، آنجا انتشار» الملليامنيت بين«ر نشريه  د1985كه براي اولين بار در سال 

گاه كشورها احساس آن تهديد ترجيح داده شود، توازن بر همرنگ شدن با ايجاد اگر"
لف يكپارچه مواجه خواهند بود، امنيت بيشتري خواهند كرد، چرا كه مهاجمان با نيروهاي مخا

گاه امنيت در خطر خواهد بود؛  غالب باشد، آنا اگر همگام و همرنگ شدن با تهديد، تمايلام
 ) 128:1385خاني،/ عصاريان(".تحسين شده است» تهاجم«اكه؟ چر

زمامداران آمريكا مجبور گرديدند الگوهاي رفتاري هژمونيك خود را نسبت به ) ب(
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و اي را با اهداف راهبردي ساير بازيگران منطقه  ترميم نموده و آن"عمليات پيشدستانه"آموزه
هاي ديگر جهاني و نهادهاي بين گرايانه، قدرتهجهاني تطبيق دهند تا بتوانند با ايستار چندجانب

                     .المللي را با خود همسو كنند

گري نظامي در عراق را جنگ ضد ترورسيم و جورج بوش به رغم اين كه مداخله) ج(
ده و خواستار افزايش نيروهاي نظامي  اعالم نمو21مبارزه ايدئولوژيك سرنوشت ساز قرن 

گرديده و پيروزي در اين جنگ را براي حفظ موجوديت و بقاي اياالت متحده ضروري 
ها و اي كنگره، مجادالت درمجلس سنا و نظرسنجيدانسته، ليكن نتايج انتخابات ميان دوره

مريكا به دهد كه اكثريت مردم آانتخابات مقدماتي رياست جمهوري اين كشور نشان مي
شكست سياست دولت مردانشان در عراق اذعان دارند و خواهان بازگشت سريع سربازان 

  .ي به وطن مي باشنديآمريكا
چنين به نظر مي رسد كه ملت آمريكا اكنون به خطر طرح هاي ايدئولوژيك ) د(

دارانشان هاي برخاسته ازاين اقدامات واقف شده اند و مايلند كه زمامكاران و سياستنومحافظه
ي ياز اين رويكرد آرمانگرايانه به نفع رويكرد پراگماتيستي كه شاخصه عقالنيت سنتي آمريكا

  . است، دست بردارند
عراق، نحوه اجراي اين تدبير و  ي ازيدر خصوص عقب نشيني نيروهاي آمريكا) هـ(

ه نشيني ب عقبپيامدهاي آن، اقدامي  بسيار پيچيده و دشوار مي باشد و به نظر مي رسد نهايتاً
صورت نمادين، طبق جدول زمان بندي چند ساله و به صورت مرحله به مرحله در دستور كار 

هاي آمريكا در منطقه  هواشنگتن قرار گيرد و در نهايت به بازگشت اين نيروها به پايگا
  .بيانجامد
جه آنچه مسلم است، دولت مردان آمريكا و مسئولين كشورهاي منطقه به اين نتي) و(

باشد به همين خاطر آنها اقدامات بحران عراق، نظامي نمي رسيده اند كه راه حل برون رفت از
وسيعي را اعمال نموده اند تا مسئله عراق را وارد مرحله سياسي نمايند و از طريق ديپلماسي 

الً عراق اقدام كنند كه در اين فرايند، احتما براي ايجاد اجماع جهت برقراري ثبات وآرامش در
سياست واشنگتن براين اساس شكل مي گيرد كه دولت فعلي حاكم بر عراق، به عنوان يك 
دولت انتقالي به تدريج ازصحنه سياسي خارج و يك دولت ائتالفي ديگر متمايل به كشورهاي 
عربي با گرايش غير شيعي تحت نظارت و حمايت آمريكا و مجامع بين المللي در عراق شكل 

  .ير هم نمي تواند مشكل عراق و منطقه را حل نمايدگيرد، كه اين تدب
اصولي جهت بازگشت صلح وآرامش به عراق و برقراري ثبات و  راه حل اساسي و) ز(

آمريكا  ايران و: امنيت در منطقه به ژئوپلتيك اين منطقه باز مي گردد، كنت پوالك مي گويد
فرد ه ي هستند كه در منطقه منحصر بتيكي داراي منافع مشتركيلوهاي ژئوپهحداقل از منظر مؤلف
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                ) 11:1383پوالك، (.باشدمي
اي لذا مشكل اصلي منطقه اين است كه جمهوري اسالمي ايران به عنوان قدرت اول منطقه

و بازيگر تاثير گذار در منطقه و با نفوذ در عراق درطول سه دهه گذشته به انحاي مختلف از 
اتخاذ چنين سياست خصمانه و تداوم آن . نطقه بازداشته شده استشركت در ترتيبات امنيتي م

 كه شرح آن گذشت، موجب گرديده "توازن تهديد"سوي واشنگتن عليه تهران، برابر نظريه  از
هاي امپراتوري تا متقابالً  ايران نيز با تكيه بر ايدئولوژي اسالمي و بيداري ملل منطقه با سياست

نموده كه  اياالت متحده مقابله كند و اين فرايند پارادوكسي را ايجاد گراييجانبهجويانه و يك
تواند موجب بازگشت امنيت پايدار در منطقه گردد، البته بسياري از اي آن ميوفصل ريشهحل

ها قبل به اين نتيجه رسيده اند و مذاكرات بغداد، ي از مدتيراهبردپردازان و كارگزاران  آمريكا
ريه مي باشد، با اين وصف تا تحقق اين حقيقت، راه بسيار پيچيده و مصداق عيني اين نظ
  .                                                                                              طوالني در پيش است

ذات نظام سلطه است، لذا سران آمريكا مانع ايفاي نقش  ي دريي كه استيالجويازآنجا) ح(
تيكي و تمدني  ايران به انحاي مختلف مي شوند، بدين ترتيب و با چنين يلواي، ژئوپنطقهم

  :روندي انتظار مي رود
  . "چالش ها و تصاعد بحران امنيتي در عراق و منطقه تداوم يابد"
  

  :منابع و مĤخذ

                                                                                                                                                                                                                                                                               فارسي-الف

انتشارات : ، تهران پس از سقوط بغدادعراق "تيك در عراقيلومشكالت ژئوپ" )1384( احمدي كوروش -1
 .               وزارت امورخارجه

متقي ابراهيم، : بنگريد به. انتشارات سمت،چاپ دوم: تهران "خليج فارس و مسائل آن" )1385( اسدي بيژن -2
 ). 22/9/1386( روزنامه همشهري

همشهري ، )مذاكره كننده در بغدادعضو هيات ايراني  ("وظايف اشغالگر" )1386( اميرعبداللهيان حسين -3
 .                14شماره: ديپلماتيك

: تهران ترجمه عظيم فضلي پور، ،تنها ابرقدرت "21در قرن هژموني آمريكا") 1382( ايكينبري جي جان -4
 .    سسه فرهنگي ابرار معاصر تهرانوانتشارات م

، به نقل از نيويورك تايمز "كراسيوعراب به دمراه خطاي بوش در تشويق ا" )2004(يو ن برژينسكي زبيگ-5
  ).26/2/1383(روزنامه ايران

التحصيلي متن سخنراني رئيس جمهور آمريكا در مراسم فارغ "منافع حفظ بقا" )2007(دبليو . بوش،ج-6
   .شبكه سي ان ان: افسران دريايي

  .انتشارت وزارت امور خارجه: هران ترجمه مسعود كشاورز، ت"اي بر استراتژيمقدمه" )1366( بوفر آندره -7
  . 39، شماره همشهري ديپلماتيك، "صلح سرد") 1383( پوالك كنت  -8
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، عراق پس از سقوط بغداد "موضع كشورهاي عربي نسبت به تحوالت عراق" )1384( جعفري ولداني اصغر -9
    .                                       انتشارات وزارت امور خارجه: تهران

 .                241-242ش :  اقتصادي-اطالعات سياسي "جنگ عراق و قانون اساسي آمريكا") 1386( دهشيار حسين -10

، ايهسته خلع سالح و كنترل تسليحات "هاي بازدارندگينظريه سيري در"، )1377( عسگر خاني ابومحمد -11
  .25ش:مجله سياست خارجي
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