
   

  
  

  از عراق کایحضور و خروج آمر يمعما
   1 يمناره بازار یعماد اصالن

  
  
  

  
  10/03/1399: ییش نهاریپذ خیتار                     30/02/1399افت: یخ دریتار

  ده یچک
ت متحده آمریکا فضای سیاست خارجی این کشور در منطقه غرب توسط ایاال ٢٠٠٣اشغال عراق در سال 

آسیا را تغییر داد. سرنگونی رژیم صدام، بحران و چالش تروریسم در عـراق و نفـوذ گسـترده اقتصـادی، 
های تقابل میان ایران و آمریکا را در عراق فراهم آورد. موازنه نرم  فرهنگی و نظامی آمریکا در این کشور زمینه

» سپهبد قاسم سلیمانی«سالمی ایران در مواجهه با نفوذ ایاالت متحده در عراق بعد از شهادت جمهوری ا
کید مقام معظم رهبری بر تغییر راهبرد امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در منطقه مبنی بر  در بغداد و با تأ

ر منطقه انجامیده است. تدریج به سمت موازنه سخت میان این دو کشور د اخراج نیروهای نظامی آمریکا به
شود با نگاه به ابزارها و اهداف نفوذ آمریکا در عراق، به شرایط و عوامل منجر به  در این نوشتار تالش می

شود. سؤال این مقاله آن است که نیروهـای نظـامی  خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور پرداخته 
گرایی  ای کـه بـا اسـتفاده از روش نوواقـع فرضـیه شوند؟ آمریکایی تحت چه شرایطی از عراق خارج می

جمهوری اسالمی ایران در یک راهبرد چند وجهی مبتنی «گیرد این است که  تهاجمی مورد بررسی قرار می
بر کاهش منافع اقتصادی آمریکا، ایجاد مطالبه اجتماعی و تشدید شرایط ناامنی برای نیروهـای نظـامی 

  ». یکا را از این کشور بیرون براندتواند آمر آمریکایی در عراق، می

  واژگان کلیدي
  شعبی. حشد نفت، ایاالت متحده آمریکا، عراق، امنیت، 

  

                                                                                                                                         
  gmail.com@e.aslani١٢و پژوهشگر مسائل منطقه   الملل نیروابط ب یدکترا یدانشجو. ١

  5ـ 25؛ صفحات 1399بهار  ،81، پیاپی 1، شماره بیست و یکمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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 مقدمه
هـای ایـاالت  تـرین کنش تـوان یکـی از مهم و سـقوط صـدام را می ٢٠٠٣جنگ آمریکا با عراق در سال 

ت. هرچنـد ایـاالت متحده در بیش از یک دهه گذشته برای حفظ نقـش هژمـونی خـود در منطقـه دانسـ
متحده با اسناد ضعیف و غیرقابل اتکا توانست شورای امنیت سازمان ملل را برای آغاز این جنگ متقاعـد 

عنوان آزادی  کشور دیگـر نبـردی را بـه ٢٩آمریکا با تشکیل ائتالفی همراه با  ٢٠٠٣مارس  ٢٠کند؛ اما در 
  ١شروعیت سازمان ملل آغاز کرد.ملت عراق و با هدف تغییر رژیم بعث در این کشور، بدون م

توان سرآغاز حضور سخت آمریکا در عراق در نظر گرفت. در ابتـدای جنـگ  این موضوع را می
شناخت  عدم دلیل به و نداشت اشغال از پسِ◌  عراق برای ای برنامه هیچ جورج بوش دولتعراق 

گاهی و وهای نظامی آمریکـا عراق و جنایات حقوق بشری که توسط نیر اجتماعی شرایط از عمیق آ
 هـای بـا مخالفت ای پـیش بـرد کـه ایـن اقـدامدر عراق شکل گرفتـه شـده بـود وضـع را بـه گونـه

 شـد. مواجه جهان و کشورهای منطقه از بسیاری آمریکا و عمومی افکار و نخبگان سیاستمداران،
ه آمریکا متحد سوی ایاالت از جنگ آغاز ای برای نهبها که عواملی از ای نشانه هیچ دیگر سوی از٢

 ٢١ در آمریکـا، وقت جمهور این موضوع باعث شد تا باراک اوباما، رئیسد. نش پیدا عراق در ،باشد
 های ریزی برنامـه طبـق کـه کنـد اعـالم سـفید کـاخ در مطبوعـاتی کنفـرانس یـک طی ٢٠١١اکتبر 
 تـرک را کشور این ٢٠١١ سال پایان تا عراق در مانده باقی آمریکایی مربیان و نیروها همه شده، انجام

دولت آمریکـا  ٣رسید. خواهد پایان به عراق در متحده ایاالت مأموریت ترتیب این به و کرد خواهند
بعد از آغاز بیداری اسالمی در خاورمیانه، افزایش حمالت به نیروهای  ٢٠١١طور رسمی در سال  به

 از سـال بـیش متحده االتای نیروهای اقامت تمدید پیرامون وگوها گفت نظامی این کشور، شکست
و عدم موفقیت در اخذ تضمین مصونیت سربازان آمریکایی توسـط دولـت عـراق، نیروهـای  ۲۰۱۱

  خود را از این کشور خارج کرد.
و حضور دوباره نیروهای نظامی آمریکا در عـراق  ٢٠١٤با آغاز بحران و خطر تروریسم در سال 

، رویکـرد غالـب ٢٠١٧هوری آمریکـا در ژانویـه جم تا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاسـت
سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا، حضور و نفوذ حـداکثری در عـراق بـرای تضـعیف قـدرت 

                                                                                                                                         
ــا خواجه١ ــرد . غالمرض ــاران، رویک ــروی و همک ــی س ــاالت فرهنگ ــده ای ــا متح ــراق در آمریک ــل( ٢٠١٤ ع  تحلی

ــوای هــای سیاســی  ، فصــلنامه پژوهش)عــراق در متحــده ایــاالت المللــی بین آژانــس توســعه هــای فعالیت محت
  ٢، ص١٣٩٤، زمستان ١٧جهان اسالم، شماره

٢.https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/٢٠٠٣/٠٣/٢٠٠٣٠٣٢٤-
٤.html 

٣. L. Steed, Brian, Iraq War: The Essential Reference Guide, ABC-CLIO, ٢٠١٩, pp١٧٩-١٧٨ 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/
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رو، پاسخ ایران به این موضوع نیـز بیشـتر در  تأثیرگذاری ایران از طریق قدرت نرم بوده است. از این
در ژانویـه » سپهبد قاسم سلیمانی«شهادت شد. بعد از  عرصه جنگ نرم و حوزه فرهنگی تعریف می

راهبرد امنیتی جمهوری اسالمی ایران از موازنه نرم به موازنـه سـخت و مطالبـه اخـراج  ٢٠٢٠سال 
نیروهای آمریکایی از منطقه تبدیل شده است. ما در این نوشتار با توجه بـه تجربـه خـروج ایـاالت 

یی در عراق سعی خواهیم کرد بـه ایـن سـؤال و شرایط کنونی نیروهای آمریکا ٢٠١١متحده در سال 
کنـد؟ در ابتـدا بـرای  می خـارج عـراق از را خود نیروهای شرایطی چه تحت پاسخ دهیم که آمریکا

ها، ابزار و اهداف نفوذ آمریکا در عراق بپردازیم. مـا در ایـن  پاسخ به این سؤال باید به شناخت جنبه
ای بـه  تهاجمی و بـا اسـتفاده از روش اسـنادی و کتابخانـه گرایی نوشتار با استفاده از رویکرد نوواقع

اقتصادی، سیاسی و اجتمـاعی بـرای نیروهـای  های پردازیم که افزایش هزینه بررسی این فرضیه می
  های اصلی تحقق خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد.   عنوان زمینه تواند به نظامی آمریکا می

  . چارچوب نظري1
 رقابـت اسـاس بـر را جهـانی های سیاسـت که است الملل بین روابط های نظریه از یکی گرایی واقع

 ترین و قـدیمی تـرین یکـی از مهم گرایی واقـع ١کنـد. می تعریـف خـود ملـی منـافع سر بر ها دولت
این روش با توجه به نگاه عملگرا به مفاهیم سیاسـت . شود می محسوب الملل بین روابط های نظریه

الملـل را در عرصـه اندیشـه و عمـل سیاسـی مـورد  بین سیاست از متعارف ، فهمالملل و روابط بین
الملـل را  گرا، عرصـه روابـط بین هرچنـد اندیشـمندان سیاسـی رویکـرد واقـع ٢دهد. مداقه قرار می

گرایی را اندیشه سیاست قدرت نامیده و دولت را بازیگر اصلی عرصه روابط  آنارشیک دانسته و واقع
  کلیت یک مکتب کنند؛ اما این میالملل معرفی  بین

ً
  ٣نیست. یکپارچه کامال

گرایی ظهـور و سـقوط،  گرایی، واقـع واقـع  گرایی اصـیل، نو تـوان واقـع گرایی را می رویکرد واقع
گرایی تهاجمی و تدافعی نامید. آنچه ما در این تحقیق تالش داریم با آن  واقع گرایی نو اصیل، نو واقع

مرشـایمر  ٤اسـت.» جـان مرشـایمر«گرایی تهـاجمی  ظر کنـیم، نوواقـعرویکرد به فرضیه پژوهش ن
فقدان قـدرت مرکـزی، : نسبت به یکدیگر شده است ها دولتمعتقد است که سه دلیل سبب هراس 

از نیات هـم  توانند نمیهرگز  ها دولتها و این واقعیت که  تهاجمی دولت -توانایی و ظرفیت نظامی

                                                                                                                                         
١. Rourke, John, International Politics On The World Stage, New York, McGraw 

Hill. ٢٠١٠, p. ١٦ 
  ٧٩، ص١٣٩٣ها و رویکردها، تهران: انتشارات سمت،  الملل: نظریه سید عبدالعلی قوام، روابط بین ٢. 

  ٨٤. همان، ص٣
ــل دی ٤ ــر بررســی. پ ــدی ب ــامز، درآم ــران: انتشــارات  ویلی ــب، چــاپ دوم، ته ــرجم علیرضــا طی ــت، مت های امنی

   ٥٣، ص١٣٩٢امیرکبیر، 
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گاه باشند گرایان تهاجمی، تغییراتی را در اهـداف و ابزارهـای ایـن  سپس واقع گرچه کنت والتز وا؛ ١آ
از نظـر  ٢.استوار اسـت اصیلگرایی  واقع های آموزهنظریه ایجاد کردند، اما بافت اصلی آن بر اساس 

 گرایـان واقعجنگ و شر همواره از میل برای افزایش قدرت و سلطه نشأت گرفته اسـت.  گرایان، واقع
نیز همـواره در پـی  ها دولتالملل وارد کرده و معتقدند که  چارچوب سیاست بیناین نظریات را در 

گسترش و حفظ قدرت است. توسـعه  ،تولید ها دولتهای بارز  د. یکی از ویژگیهستن کسب قدرت
. این معضل نـوعی خـأل گردد میو باعث آشوب در یک محیط آنارشیک  انگیزد میقدرت، ترس بر 

  ٣آید. میالملل  سان معمای امنیت به صحنه روابط بین ، بدینکند میاد ها ایج امنیتی برای دولت
   باشد: شامل موارد زیر می استوار است ها فرض بر این پیش ی کهچارچوب تحلیل

هـا در پـی  کـه دولـت کنـد می، این منطق را بیـان ای منطقهیا  المللی بینساختار آنارشی الف) 
تـر در سـطح جهـان  یا در وسعت بـزرگ ای منطقهنظام ساختاری  های حیطهافزایش قدرت خود در 

. باشـد یـا جهـانی، منطـق آن سیاسـت قـدرت اسـت ای منطقه. حال این افزایش قدرت، باشند می
و بـا کـاهش  مانده که دولت در پیگیری اهداف خود ناکام شود میزمانی حاصل  نیزامنیتی  معمای

  گردد. میقدرت نسبی خود مواجه 
پس از حادثه یازدهم سپتامبر تحت تأثیر قدرت هژمونیـک جهـانی  الملل بینساختار نظام ب) 

دولت ممکن بـه لحـاظ پارامترهـای  ترین قویاین است که دولت آمریکا بر . فرض قرار دارد آمریکا
روی این هژمون  ای ندارند جز اینکه دنباله ای چاره های منطقه ها و قدرت و دولت گرایی است نوواقع

  وازنه با آن بپردازند.باشند و یا به م
آن را دارد تا دولتی را به حاشیه براند یا اینکه با اعمال تحریم،  آن را قدرت هژمونیک تواناییج) 

در پیش گیرد یا اینکه را هژمونی  ازروی  روند دنباله باید گر دولت موازنه ،تحت فشار گذارد؛ بنابراین
  را تحمل کند. اقتصادی آن  آور سرسام های هزینهروند ابعاد موازنه از جمله 

 روی یـا موازنـه را در پـیش راهبردهـای دنبالـه توانند میدر وضعیت رویارویی با هژمونی  ها د) دولت
دال بـر رویکردهـای دیپلماتیـک، جنـگ لفظـی یـا برگـزاری (نـرم صـورت  به هم تواند میگیرند. موازنه 

هـای  شـرکت در همکـاری(وازنـه سـخت باشد یا م )چند دولت خواهان موازنه میان موقت های اجالس
  ٤.با هژمونی را در بر گیرد )امنیتی در اشکال ایدئولوژیک نرم یا سخت های ائتالفنظامی، 

                                                                                                                                         
  ٦٤. همان، ص١

٢. Auten, Brian J. Carter's Conversion: The Hardening of American Defense Policy (Frist 
Published). United States, Columbia: University of Missouri Press, ٢٠٠٨, p٣٠ 

ــده . رضــا ســیمبر، ٣ ــو ای هســتهمعمــای امنیتــی پرون ــران از منظــر ن ــع ای ــی واق ــط مطالعــات ، فصــلنامهگرای  رواب
  ٨٩، ص ١٣٩٥ ، زمستان٣٦ شماره نهم، سال الملل، بین
ــانی آمریکــایی ٤ ــی و نظــم جه ــرت هنســن و همکــاران، راهبردهــای امنیت ــه«. ب ــدرت از دســت رفت ــرجم »ق ، مت
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در نظریـه  )سخت یا نرم( روی و دنباله )سخت یا نرم(کننده موازنه  عنوان تشدید ایدئولوژی بهه) 
  .نو مطرح است

  .داد برای توسعه نفوذ در مناطق رخ خواهد ای منطقهرقابت میان هژمونی و قدرت بزرگ و) 
آنچه در روابط میان جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکـا در منطقـه بعـد از اشـغال 
عراق و بحران تروریسم و داعش در عراق ترسیم شد، میان موازنـه نـرم و موازنـه سـخت در نوسـان 

االسـد  باران پایگـاه عین انی، موشـکاست. هرچند این موضوع بعد از شهادت سپهبد قاسـم سـلیم
عنوان راهبرد امنیتـی جمهـوری اسـالمی  توسط ایران و اعالم اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه به

ایران بیش از پیش به سمت موازنه سخت در جریان است، اما باید به این موضوع توجه داشـت کـه 
می ایران در موازنه با ایاالت متحـده چـه مؤثرترین راه برای رسیدن به اهداف امنیتی جمهوری اسال

گرایانه به ایـن موضـوع  شود تا نگاهی واقع رو در این نوشتار تالش می تواند باشد. از این مسائلی می
  داشته باشیم.

 هاي آمریکا در عراق . استراتژي2
 حـدههای مهـم و تأثیرگـذار در سیاسـت خـارجی ایـاالت مت از حوزه عنوان یکی را به توان عراقمی

فارس و  جنگ اول خلیج. دانست گذشته دهه طول دو در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در آمریکا
هـای  ترین نظام یکـی از سـخت ، اعمـال١٩٩٠ دهـه ابتـدای در آمریکا رهبری تحت ائتالف حمله

 آغـاز و آمریکـا توسـط عراق اشغال بسترساز تحریمی بر این کشور و تالش برای انزوای این کشور،
هـای نفـت، نفـوذ سـخت  میالدی شـد. وجـود چاه ٢٠٠٣در سال  سازی دولت از جدیدی مرحله

 مرز بودن عراق با ایران و سوریه و ژئوپلیتیک این کشور در محور مقاومت آمریکا در این کشور، هم
  های آمریکا برجسته شود.  دولت خارجی سیاست شد تا نقش و اهمیت عراق در باعث

عراق بعد از بحران و خطر تروریسم و ظهور داعش تا استراتژی آمریکا در امنیتی و  های طراحی
در جهـت ایجـاد و آمریکـا ایـاالت متحـده بـا عراق همکاری و افزایش پیوند  کنون بیشتر بر مبنای
افزایش قدرت محور مقاومت ایجاد توازن در برابر است. بوده منظور مهار ایران  رویکردی مشترک به

های سیاسـت  شـود. اسـتراتژی ین هدف آمریکا برای حضور در عـراق برشـمرده میتر عنوان مهم به
خارجی آمریکا در عراق پس از پایان بحران داعش و بازگشت ثبات نسبی در این کشور بر سه اصـل 

  افزاری، پیشگیری و انرژی استوار است.  استراتژی نرم

 افزاري   نرم. 2-1
. به نتیجه استعراق  مستقیم با مردم ارتباطه دنبال برقراری در این استراتژی ب ایاالت متحده آمریکا

                                                                                                                                        
  ٣٢، ص١٣٩٠یر نیاکویی و احمد جانسیز، رشت: انتشارات دانشگاه گیالن، سید ام
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بعد از صدام، سردمداران سیاست خـارجی  در دوران نظامی اهداف آمریکا از طریق راهبرد نرسیدن
پرستیژ  بهبود آمریکایی، هویت و ها ارزش تقویت منافع، تأمین مسیر در این کشور را بر آن داشت تا
 ١دهنـد. قـرار دستورکار در نرم قدرت بر تکیه با را خود نفوذ گسترش اهبردایاالت متحده در عراق، ر

سـازی و  بـر دو مفهـوم دولت عـراق در خود منافع و ملی امنیت تأمین برای آمریکا اصلی استراتژی
ای ماننـد  هـای توسـعه های حقـوق بشـری و آژانس میـان سـازمان سازی استوار شد که در این ملت

تـرین ابـزار ایـاالت متحـده در  از مهم ٢المللـی بین توسـعه بـرای آمریکـا همتحـد ایاالت نمایندگی
  افزاری در عراق است. استراتژی نرم

 پیشگیرانه. 2-2
امنیـت آمریکـا را بـه خطـر  کند میآنچه که فکر  با هر داند میآمریکا در این استراتژی خود را ملزم 

 گونـهراتژی امنیتی آمریکا تفکر پیشگیرانه این، بدون هیچ قید و شرطی مقابله نماید. در استاندازد می
. هـدف اصـلی ایـن اسـتراتژی تـالش بـرای تهـاجم خـوب اسـت، بیان شده است که بهترین دفاع

گیری قدرت رقیب در منطقه غرب آسیا و عراق است. با توجه به شـرایط منطقـه،  جلوگیری از شکل
یـران در ایـن کشـور و عـدم اتصـال هدف اصلی این استراتژی در عراق جلوگیری از گسترش نفوذ ا

توانـد بـه عراق به محور مقاومت بوده که در نتیجه این اقدام از ایجاد یـک کریـدور زمینـی کـه مـی
انجامد، جلـوگیری گسترش نفوذ و قدرت عملیاتی ایران به مدیترانه و مرزهای رژیم صهیونیستی  بی

  به عمل آورد.

 انرژي. 2-3
نفوذ و تسلط کامل بر کانون اسـتراتژیک  با هدفخارجی آمریکا  سیاستانرژی در  استراتژی محور
در کانون این قلمـرو ژئواکونومیـک  فارس خلیج  عراق و منطقهاست که تنظیم شده  در جهان انرژی

تضـعیف اوپـک و در اجـرای ایـن اسـتراتژی، آمریکـا  راهبرد ایـاالت متحـده ترین مهمد. نقرار دار
همچنـان تـالش  از فروپاشی نظام دوقطبی نیز ایاالت متحـدهپس . برجسته کردن نقش عراق است

با گسترش حوزه هژمونی خود در ساختار امنیتی منطقـه، بـر شـاهراه ژئواسـتراتژیک جهـان  کند می
بـه  منجـر فـارس خلـیج یو ژئواکونـومیک یتیکیهای مهم ژئوپل در این دوران نیز ویژگی .تسلط یابد

شـده  »ای شـبکهنظـام امنیـت «ه در این منطقـه بـه شـکل امنیتی ایاالت متحد های سیاستتدوین 
فارس نیـز یکـی از اقـدامات  کشورهای عضو منطقه خلیجعراق و امضای توافقنامه امنیتی با  .است

                                                                                                                                         
ــای١ ــودرزی، راهبرده ــاز گ ــه و مهن ــرم . حســین روزب ــا ن ــرای آمریک ــوذ ب ــتان در نف ــراق، تابس  ،١٠ ، دوره١٣٩٦ ع

  ٢٢١، ص٣٥ شماره
٢. U.S. Agency for International Development 
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 ١باشد. میآمریکا در شکل دادن به این نظام امنیتی 

  . ابزارهاي نفوذ آمریکا در عراق3
ی و حضور سخت آغاز شد، اما این کشور به خـوبی حضور ایاالت متحده در عراق اگرچه با قدرت نظام

 مـدیریت رو تالش کرد تا بـا تواند پابرجا باقی بماند؛ از این بر این امر واقف بود که این حضور نظامی نمی
یابـد. ایجـاد  دسـت خـود شـده تعیین پـیش از منـافع و اهداف در عراق به قدرت مختلف منابع هوشمند

 سازی امنیت این کشور به آمریکـا از و وابسته سنتی عراق ساختارهای ریفو بازتع نفوذ ساختارهای نوین،
رود. در ایـن راسـتا،  عـراق بـه شـمار مـی در اهـدافش تأمین برای ایاالت متحده اصلی های برنامه جمله

سـازی  ابزارهای اقتصادی، فرهنگی و قومیتی و کنترل نیروهـای نظـامی و امنیتـی عـراق بـا هـدف وابسته
  رود.  ترین ابزارهای نفوذ در عراق به شمار می شور به آمریکا، مهمامنیت این ک

 . ابزارهاي اقتصادي3-1
 ،از عـراق خود پس از تصویب طرح اخراج نیروهایبعد از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و آمریکا 

 نوعی عـراق را بـه تحـریم ه و بـهتهدید کرد از ابزارهای اقتصادی خود علیه این کشور اسـتفاده کـرد
نفوذ اقتصادی آمریکا در عراق بیش از آن است که بتوان از آن چشم پوشـید.  ٢اقتصادی تهدید کرد.

با ساختارسازی اقتصادی در بانک مرکزی این کشور آغـاز و ابعاد حضور اقتصادی آمریکا در عراق 
 شود. سازی می عراق وارد مرحله دولتدر بازسازی 

از اشغال ایـن کشـور باعـث شـد تـا تعـامالت بانـک  روابط اقتصادی میان آمریکا و عراق بعد
های جهان زیر نظر مستقیم کارشناسان آمریکایی به انجـام برسـاند.  مرکزی این کشور با دیگر بانک

 زیـر طور مسـتقیم بـه را خـود مالی تعامالت که است حساسی نهادهای از یکی عراق مرکزی بانک
 بانـک جملـه از کشـور ایـن بـانکی سیستم در الیم گردش هرگونه و داده انجام متحده ایاالت نظر

 آمریکـا داری خزانـه وزارت خـارجی هـای دارایی کنتـرل اداره اشراف با الرافدین نیز بانک و مرکزی
 ایران بین تعامل ارزی جلوگیری از مرکزی بانک بر سخت نظارت از واشنگتن هدف. شود می انجام

  ٣است. مقاومت محور و عراق همچنین و عراق و
 میلیـون ٣/٣ از بیش روزانه فروش رغم  به آمریکا، مرکزی اطالعات سازمان اقتصادی برآورد اساس رب

                                                                                                                                         
ــی، هستی١ ــاوه تالوک ــاالر و ک ــد دیوس ــیش . مجی ــارجی سیاســت ناس ــاالت خ ــده ای ــا متح ــورهای در آمریک  کش

  ٨٥-٨٦، صص ١٣٩٢ تابستان ٦ و٥ ،٢ منطقه، دوره امنیت بر آن پیامدهای و فارس خلیج اسالمی
٢. Greenwald, Michael,  The effect of US sanctions on the Iran-Iraq alliance, Atlantic 

Council, ٢٠٢٠,  https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new -atlanticist/the-effect-  of -
us-sanctions-on-the-iran-iraq-alliance/ 

٣. U.S. Relations With Iraq https://www.state.gov/u-s-relations-with-iraq/ 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new
https://www.state.gov/u-s-relations-with-iraq/
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 زیرسـاخت فراگیـر، و گسـترده فسـاد مانند متعددی مشکالت از عراق محصولی تک اقتصاد نفت، بشکه
 رنـج قدرتمنـد خصوصـی بخـش وجـود عـدم و منسوخ تجاری قوانین ماهر، کار نیروی کمبود فرسوده،

 ١رو سازد. با مشکل روبه را بازسازی انداز چشم تواند می وضعیت این. برد می
 اختیـار در ای توسـعه مـالی کمک دالر میلیارد ٦١ از بیش ٢٠١٢ سال تا ٢٠٠٣ سال از آمریکا

 تـا کنـون ٢٠١٤ سال از آمریکا خارجه امور وزارت گزارش اساس بر همچنین. است داده قرار عراق
 اختیار در امنیتی و اقتصادی کمک دالر میلیارد ٦ حدود و بشردوستانه کمک الرد میلیارد ٢بیش از 

 ای توسـعه هـای کمک ایـن کـه اسـت ایـن ترامـپ دولـت دیـدگاه اکنـون اما. است داده قرار عراق
 دلیـل همـین بـه و ٢نداشـته دنبـال بـه آمریکـا برای ملموسی امنیتی و اقتصادی دستاورد بالعوض،

  منابع از بسیاری
ِ
 شده حذف ٢٠١٩ مالی سال برای ترامپ پیشنهادی بودجه الیحه در ها کمک مالی

 دالری میلیـارد ٣ بودجـه اقتصـادی، حمایـت صـندوق دالری میلیارد ٤٫٦ بودجه جمله از است؛
دموکراتیـک. بـا  نهادهـای ترویج برای دالری میلیون ٢٠٠ بودجه و المللی بین ای توسعه های کمک

ترین مباحث نفوذ اقتصادی آمریکا در ایـن  عنوان یکی از مهم نوز نیز بهاین وجود، بازسازی عراق ه
سـاخت نیروگـاه،  هـایی ماننـد جنـرال الکتریـک در زمینـهحضور شرکت ٣رود. کشور به شمار می

هـای امنیتـی خصوصـی تنهـا بخشـی از نفـوذ موبیل و شل و شرکت های نفتی مانند اکسونشرکت
  عراق است.اقتصادی آمریکا در امر بازسازی 

 . ابزارهاي فرهنگی و قومیتی3-2
ترین اقدامی که در راستای نفوذ آمریکا در عراق توسط دسـتگاه سیاسـت خـارجی ایـن کشـور  مهم

شود تالش برای استحاله فرهنگی و استفاده از اختالفات قـومی و مـذهبی در ایـن کشـور  دنبال می
ایـن موضـوع اسـتفاده از آژانـس توسـعه  ترین ابزارهـای فرهنگـی بـرای است. در همین راستا، مهم

  ٤عراق است. جوان رهبران آموزشی المللی آمریکا و پروژه برنامه بین

                                                                                                                                         
١. https://www.heritage.org/index/pdf/٢٠٢٠/countries/iraq.pdf 
٢. H. Cordesman , Anthony, America’s Failed Strategy in the Middle East: Losing Iraq 

and the Gulf, centre for strategic and international studies, ٢٠٢٠, at: https://csis-
website-prod.s٣.amazonaws.com/ s٣fspublic/ publication/ ٢٠٠١٢٢-Chair.Iraq-is-the-
Prize.GH-.FinalV.pdf 

  ، قابل بازیابی در:١٣٩٧علی مسعودی، راهبرد آمریکا در عراق پسا داعش، فراتاب،  حیدر. ٣
http://www.faratab.com/news/ ٧٥٦٨/  

 امـام دانشـگاه انتشـارات تهـران: عـراق، در آمریکـا متحـده ایـاالت ذنفـو مـدیریت هرنـدی، جعفـریامیررضا . ٤
  ١٧٤ص ،١٣٩٥صادق، 

https://www.heritage.org/index/pdf/
http://www.faratab.com/news/


عما
م

 ي
آمر

ج 
رو

و خ
ور 

حض
ا کای

اق
عر

ز 
  

 

 

 13  

 . ابزارهاي فرهنگی3-2-1
 )USAID( ١آمریکا المللی بین آژانس توسعه

هـای آمریکـایی در عـالوه بـر نظـارت بـر قراردادهـای شـرکت متحـده، ایاالت المللی بین توسعه آژانس
 اسـت بحـران شـرایط در انسـانی های کمک ارائه زمینه در تأثیرگذار های سازمان از ، یکی٢اقبازسازی عر

 ایـن. اسـت شـده تعریف فقر کاهش برای توسعه حال در کشورهای در اقتصادی ثبات ایجاد آن هدف که
آژانـس . شـد تشـکیل متحـده ایاالت ای توسعه مدت بلند های کمک راستای در و ١٩٦١ سال در سازمان

 بحــران شــرایط از اســتفاده بــا المللــی بین های ســازمان همکــاری بــا تــا دارد المللــی ســعی ســعه بینتو
 سـازمان ایـن یافته تحقق بودجه. باشد داشته منطقه در آمریکا نفوذ افزایش برای بلندمدتی های ریزی برنامه

 ٤١ از بـیش بـه ٢٠٢١ سـال در سازمان این درخواستی بودجه و دالر میلیارد ٢٢ ، به میزان٢٠١٩ سال در
 از یکـی عنوان المللـی آمریکـا بـه آژانـس توسـعه بین تـا شـده باعـث موضوع این ٣رسد. می دالر میلیارد

 درخواسـت توجیـه در سـازمان ایـن. آیـد حسـاب بـه متحده ایاالت رسانی کمک های سازمان مؤثرترین
 در ها زیرسـاخت گسـترش ریکا بـاالمللی آم که آژانس توسعه بین کند می اشاره موضوع این به خود بودجه

 حمایـت آمریکـایی های شـرکت از و کرده باز آمریکایی های شرکت برای را راه توسعه، حال در کشورهای
 زیرسـاختی های گذاری سـرمایه بـه شـروع توسعه حال در کشورهای در هدف این با سازمان این. کند می
غـرب  منطقـه در عملـی طور بـه که است یننو مفهومی سازی، ملت. کند می بشردوستانه های کمک ذیل
المللـی آمریکـا  آژانـس توسـعه بین ماننـد هایی سازمان حضور و افغانستان و عراق به آمریکا حمله با آسیا
المللی آمریکا در همین راستا سـه برنامـه تقویـت جامعـه مـدنی، اداره  است. آژانس توسعه بین شده آغاز

سازی آموزشی توسـط آژانـس توسـعه  سیستم ٤ق پیاده کرده است.مطلوب و ایجاد وفاق عمومی را در عرا
المللی آمریکا در عراق، به دنبال ایجاد پایگاهی مهم برای جذب و تربیت نسـل نـوین بـرای اسـتحاله  بین

 رود.  فرهنگی عراق به شمار می

 عراق) جوان رهبران آموزشی (برنامه ٥آیلپ
 خارجـه امـور وزارت که پروتکلی در. است »اقیعر جوان رهبران آموزشی برنامه« مخفف »آیلپ«

                                                                                                                                         
١. U.S. Agency for International Development 

ــگ٢ ــراق . جــواد حقگــو، جن ــق و ع ــار و کســب رون ــاعی، ســال های شــرکت ک ــه سیاســت دف  خصوصــی، مجل
  ١٨٥، ص١٣٩٢، پاییز ٨٤شماره  دوم، و بیست

٣. Congressional Budget Justification Department of State,Foreign Operations, and Related 
Programs,pp٦٥-٦٤https://www.state.gov/fy-٢٠٢٠-congressional-budget-justification- 
department-of-state-foreign-operations-and-related-programs/ 

 امـام دانشـگاه انتشـارات تهـران: عـراق، در آمریکـا متحـده ایـاالت نفـوذ مـدیریت هرنـدی، امیررضا جعفـری. ٤
  ١٧٥، ص١٣٩٥ صادق،

٥. Iraqi Young Leaders Exchange Program 

https://www.state.gov/fy
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 مـردم میان متقابل تفاهم تقویت محور اصلی پنج کرده، تعریف آیلپ آموزشی اهداف برای آمریکا
 بـا کنندگان شـرکت آشـنایی عراقی، جوانان به مدنی های مشارکت تقویت و آموزش عراق، و آمریکا
 تربیـت و عراقـی جوانـان رهبـری های رتمها تقویت اجتماعی، های مسئولیت و شهروندی حقوق
 سـاله همه بغـداد در آیلـپ برنامـه دفتر ١دارد. عراقی وجود جوانان از مسئولیت احساس دارای کادر

 سـازی آمریکایی پـروژه تـا فرسـتد می آمریکـا بـه رایگان صورت به ویژه دالیل به را عراقی نوجوانان
 تـا ١٥ دبیرستانی آموزان دانش آموزش بر برنامه این یاصل تمرکز .برساند ثمر به را عراق آینده رهبران

 مربیـان توسط ها آموزش عمده نیز آمریکا به ای هفته چهار سفر طول در ٢است. شده عنوان ساله ١٧
 درصـد ٦٠ آمـار، اساس بر .اند دیده را الزم های آموزش این، از پیش خود که گیرد می انجام عراقی

 و حضـور ٣انـد. بوده عـراق نشین شیعه های استان از آنان درصد ٥٠ حدود و دختر آموزان دانش آنان
 جملـه از ها هزینـه همـه و نداشـته متقاضی آموزان دانش برای ای هزینه هیچ برنامه این در مشارکت

 جنسـی، های جـذابیت ایجاد ٤شود. می تأمین آمریکا خارجه امور وزارت توسط ای هفته چهار سفر
 دینـی و ملـی فرهنـگ اسـالم، اسـتحاله جهان کشورهای ماندگی بعق و غرب پیشرفت دادن نشان
 عمـده اهـداف از عراقـی مستعد جوانان بین در لیبرالی و سکوالری نگاه ایجاد کالم یک در و عراق
  .آید می حساب به آمریکایی پروژه این

 گرایی قومیت. 2ـ2ـ3
 بـرای مناسـب ای زمینـه جادای ،٢٠٠٣ سال در عراق به متحده ایاالت حمله مهم پیامدهای از یکی
 نوعی بـه هـر کـدام و کـرده اسـتفاده فرصـت ایـن از تـا بود کشور این در مختلف های گروه و اقوام

گیری حکومت جدیـد در عـراِق  نمایند. از زمان شکل مطرح را خود سیاسی و تاریخی های خواسته
کشور همواره بر تجزیه آن  مذهبی در این -پس از اشغال، ایاالت متحده با تکیه بر اختالفات قومی

گرفـت. ایـن   به سه اقلیم شیعی، سنی و کردی برای اعمال فشار بـر دولـت مرکـزی عـراق بهـره می
خواهی سیاسـی و تـالش بـرای حفـظ  موضوع به مستمسکی برای تأمین اهداف ایاالت متحده، باج

حده با استفاده از ایـن ایاالت مت ٥مدت نیروهای نظامی آمریکا در عراق تبدیل شده بود. حضور بلند
  عنوان یکی از نقاط نفوذ خود در عراق استفاده کند. اختالفات توانست از این موضوع به

                                                                                                                                         
١. https://iq.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/iylep/ 
٢. Ibid 
٣.https://www.iraq-businessnews.com/٢٠١٨/١٠/٠٣/٢٠١٩-iraqi-young-leaders-exchange- 

programs- iylep/ 
٤. https://www.gyli.org/programs/iraqi-exchange-program/#page-content 

  ١٧٣ص، همان، ١٣٩٥ هرندی، جعفری امیررضا. ٥

https://iq.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/iylep/
https://www.iraq-businessnews.com/
https://www.gyli.org/programs/iraqi-exchange-program/#page-content
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 سازي امنیتی عراق به آمریکا نظامی عراق و وابسته -. حفظ نفوذ در ساختارهاي امنیتی3-3
های گونـاگون  امنیتی ایاالت متحده در عراق، ایجـاد صـندوق -ترین محورهای نفوذ نظامی از مهم

های مالی برای بازسازی ارتش عراق، آموزش نیروهای نظامی عراقـی، فـروش  مالی جهت حمایت
 -تسلیحات برای بازسازی نیروهای نظامی و انتظامی این کشـور و بـازطراحی سـاختارهای امنیتـی

 رود. نظامی عراق به شمار می

 صندوق امداد و بازسازي عراق
ها برای تـأمین امنیـت  ظرفیت توسعهمنظور  بهو  پس از اشغال عراق ١صندوق امداد و بازسازی عراق

ایـن صـندوق د. شـها ایجاد برای برطرف کردن شورش نیروی نظامیایجاد یک  هدفکشور با این 
یـک حکومـت دمکراتیـک در عـراق بـود. ایجـاد در جهت تسـهیل  های اقتصادی ترکیبی از کمک
- ٢٠٠٤: صندوق نخست در سـال مـالی شد میقسیم خود به دو صندوق جداگانه تصندوق امداد 

ایـن دو صـندوق دارای اهـداف ٢ .ایجـاد شـد ٢٠٠٥-٢٠٠٦ و صندوق دوم در سال مـالی ٢٠٠٣
طور  که کار صندوق به پایان رسید، به ٢٠٠٩اقتصادی و سیاسی بودند و سرمایه آنها تا سال  ،امنیتی

منظور اجرای ابتکارات آموزشی و تجهیزاتی در  میلیارد دالر بود که توسط وزارت دفاع به ١٤تقریبی 
طور   به شدند میکه توسط این صندوق حمایت مالی  هایی برنامه ٣.یافته بود بخش امنیتی اختصاص

را در  ایـن کشـورمریکـا بـه آهـای پـس از حملـه  لشکر ارتـش عـراق در سـال ١٠مستقیم آموزش 
عراق و تأمین اسـتقالل  ر نیروهای امنیتیو هدف از آن فراهم آوردن ظرفیت مرزداری د گرفت برمی

  ٤.امنیتی ایاالت متحده و دیگر بازیگران خارجی در عراق بود

  ٥صندوق نیروهاي امنیتی عراق
تأسـیس  ایـن کشـوربرای حمایت از نیروهای امنیتی  ٢٠٠٥در سال صندوق نیروهای امنیتی عراق 

. این صـندوق شد می یویژه و مرزبانعملیات  ،نیروهای پلیس این کشور، شامل ارتش عراقکه  شد
ضد تروریسـم  های برنامهتجهیزات و  ،ایاالت متحده در زمینه آموزش های صندوقدربرگیرنده کلیه 

                                                                                                                                         
١. Iraq Relief and Reconstruction Fund 
٢. Claypool, Amanda, (٠٨/٠١/٢٠١٤). “Iraq Security Assistance Portfolio: Security 

Sector Training Programs”, Retrieved From http://www.security assistance. org/ 
blog/ iraq-security-assistance-portfolio- security-sector-training-programs 

  ٨٦هرندی، همان، ص امیررضا جعفری. ٣
ــدی، شــیوه٤ ــوذ های . جــالل درخشــه و امیررضــا جعفــری هرن فصــلنامه عــراق،  در آمریکــا امنیتــی -نظــامی نف

  ١٦٥، ص)٤٩شماره پیاپی  (١٣٩٥زمستان  ،١٩سال پنجم، شماره  های راهبردی سیاست، پژوهش
٥. Iraq securitv forces Fund 

http://www.security
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 ،عملیـات واکـنش سـریعبودجـه بود و شامل سـه زیرشـاخه  ٢٠٠٥-٢٠١١های  در عراق بین سال
، ر اتفـاق افتـاده اسـتصـورت مکـر بینـی کـه بـه حمایت از واحدهای رزمی و اقدامات قابل پیش

های نگهداری  تجهیز و حمایت ،آموزش ،این صندوق شامل حفاظت از نیروها های کمک ١شد. می
صـندوق  طورکلی در پاسخ به نابسامانی وضعیت امنیتی در عرصه میدانی ایـن به٢ بود.از تجهیزات 
مریکا در سال آرت دفاع وزا ت.سال بوده اس ٦میلیارد دالر برای مدت  ٢٣ ای به میزان دارای سرمایه

گـری در  ای حرفـهسـازی و  ظرفیـت حـوزهکه رشـد پایـداری در  حالی به این نتیجه رسید در ٢٠١٠
مریکـایی بـرای حمایـت از نیروهـای آاما آنها هنوز به نیروهای امنیتـی  ؛نیروهای عراقی وجود دارد

 د.خود نیازمند هستن
هنـوز هـم ظرفیـت   مقامات آمریکاییاز نظر  که نیروهای امنیتی عراق دهد میه نشان ألاین مس 

بـر اسـاس یـک طـرح  مسـئوالن آمریکـاییکه  طور مستقل امنیت عراق را آنچنان د که بهنرا ندار آن
مـالی نـه  های کمکایاالت متحده با توجیه ارائه  ،بر این اساس ٣کنند.نظر دارند، تأمین  کاهشی مد

عنوان یـک هـدف  که نفوذ در ساختار دفاعی عراق را بهبل ،تنها در پی تقویت توان دفاعی عراق نبوده
مالی بـه بخـش دفـاعی  های کمکوجود ارائه  مختلف با های بهانهکنون به  و تا کند میاصلی دنبال 

مریکـا، حفـظ آهـدف اصـلی زیرا ؛ دهد نمیاجازه استقالل عمل به نیروهای امنیتی عراق را  ،عراق
  .ق استامنیتی عرا -در ساختار نظامیخود نفوذ 

 آموزش و فروش تسلیحات به  نیروهاي امنیتی و نظامی عراق 
 انتظامی و نیروهای نظامی آموزش عراق، نظامی ساختار در آمریکا نفوذ های شیوه ترین رایج از یکی
 بـه آمریکـا حمله از پس .است کشور این نظامی مختلف واحدهای به تسلیحات فروش نیز و عراق
 سـاختار بـا آن بازسـازی رونـد و شـد منحل عراق ارتش کشور، این الاشغ و ۲۰۰۳ سال در عراق

 تحـت عـراق جدیـد ارتـش تشکیل روند. شد آغاز متحده ایاالت نظامی نیروهای توسط آمریکایی
 از پـس. شـد شروع انسانی نیروی نفر هزار ۹ سازماندهی با آمریکایی شرکت یک اجرای و نظارت

 مستشـاران حضـور زمینـه در مهـم نکتـه. راق شـکل گرفتنـدع دریایی و هوایی زمینی، نیروهای آن
 بـا مبـارزه زمـان در آنهـا نـاتوانی که است عراقی نیروهای هدفمند و جدی آموزش عدم آمریکایی،
  آشکار شد.  عراق شده اشغال شهرهای گیری بازپس سپس و داعش تجاوزات

 و قـرارداد عقد برای خوبی بازار آنکه ضمن عراق جدید ارتش آموزش و تأسیس بهانه به آمریکا

                                                                                                                                         
 امــام دانشــگاه انتشــارات تهــران: عــراق، در آمریکــا متحــده ایــاالت نفــوذ مــدیریت هرنــدی، امیررضـا جعفــری ١.

  ٩٠، ص١٣٩٥ صادق،
  ١٦٧. همان، ص٢

٣. Claypool, Amanda,p٢ 
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مـدت نیروهـای  سـازی بـرای حضـور مستشـاری طوالنی کنـد، زمینه می فـراهم تسـلیحات فروش
کند. این موضوع توانایی آمریکا را برای هـدایت  ریزی میآمریکایی در عرصه امنیتی عراق را نیز پایه

در کنـار تغییـر و تحـول در ای کـه  گونـه دهـد، به نوع تحول در نیروهای نظامی عراق نیز افزایش می
ای در  که از اهمیـت ویـژه این کشورارتش  یپدافند هوایهای مختلف نیروهای نظامی عراق،  بخش

کنون شاهد تحول جدیدی نبوده و از همان تجهیزات زمان صـدام  تا سیستم دفاعی برخوردار است،
 که 

ً
  ١برد. می بهره ) است،SAM( سام روسی  های موشک غالبا

 وذ آمریکا در عراق . اهداف نف4
تـوان در مـوارد زیـر  اهداف ایاالت متحده آمریکا برای بسط و گسترش نفـوذ خـود در عـراق را می

 جستجو کرد:

 . استمرار نفوذ در نیروهاي نظامی و امنیتی عراق   4-1
 بـه داعش هجوم کشور، دو بین امنیتی توافق بر اساس ٢٠١١ سال در عراق از آمریکا نظامی خروج رغم به

ایـن در . شـد کشـور ایـن در آمریکـایی نیروهـای تعـداد افـزایش باعـث دیگـر بار ،٢٠١٤ سال در عراق
 رونـد بلکـه نیافته، کاهش تنها  نه عراق در آمریکایی نیروهای تعداد داعش، شکست وجود با حالیست که

 سـال در عـراق در حاضـر آمریکـایی نیروهـای تعـداد هـا، گزارش برخی بر اساس. است داشته افزایشی
 سـال در و بـوده نفـر ٣٨٠٠نیروهـا سـایر و نظـامی متخصصـان مشاوران، نظامی، مربیان از  اعم ٢٠١٦
 در آمریکـایی نظـامی پایگاه پنج وجود کم به دست اینکه ضمن است؛ رسیده نفر ٥٥٠٠ حدود به ٢٠١٨
  .  ستا االنبار استان در »االسد عین« پایگاه آنها ترین مهم که شود می اشاره عراق خاک

 کننــد، می نفــی را عــراق خــاک در آمریکــایی هــای پایگاه وجــود عراقــی مقامــات کــه در حالی
کیدات ویژه به و مختلف های گزارش  حـاکی عـراق، داخل مهم های پایگاه ساخت بر  مبنی ترامپ تأ

 و ایـران بـا جمهـوری اسـالمی مقابلـه از جمله مختلف دالیل به  مقامات آمریکایی که است آن از
کیـد رغم بـه اسـاس، ایـن بر. هستند عراق در خود نظامی حضور تداوم خواستار زه با داعش،مبار  تأ

 آمریکـا نظـامی حضـور تـداوم سیاست عراق، از کشور این نظامی نیروهای خروج بر ترامپ دولت
 ٢دارد. قرار منطقه از آمریکا نظامی خروج کلی اصل مقابل در که شود می پیگیری

                                                                                                                                         
کردنـد، خبرگـزاری مهـر،  نـابودش آمریکـایی مستشـاران کـه قـدرتی/ عـراق ارتـش بـه . بخشی المـوتی، نگـاهی١

  /٢٩٦٧٨٤٤/https://www.mehrnews.com/news، قابل بازیابی در: ١٣٩٤
٢. Kullab, Samya, U.S. pulls out of a third base in Iraq, ٢٠٢٠, at:  https://www 

.militarytimes. com/news/your-military/٢٠٢٠/٠٣/٢٩/us-pulls-out-of-a-third-base-in-
iraq/ 

https://www.mehrnews.com/news/
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 و نیروهاي مقاومت در عراق  . کاهش نقش ایران 4-2
 ترامـپ دولـت هـای اولویت ترین مهم از یکی توان می را عراق در ایران نقش کاهش و نفوذ با مقابله

 و انـد امـا تمرکـز کرده تالش زمینه این در نیز آمریکا پیشین های دولت که هرچند. برشمرد عراق در
 ایران حضور با مخالفت. رسد می نظر ه ب تر اساسی و تر گسترده خصوص  در این ترامپ دولت تالش

 نیروهـای حضـور تـداوم لـزوم اعـالم بـا و شـد آغـاز ترامپ انتخاباتی های رقابت دوره از عراق در
 فوریـه در آمریکـا جمهـور رئیس از سـوی ایـران گـرفتن زیر نظـر و مراقبت برای عراق در آمریکایی

 تشـدید تبیـین بـرای. رسـید خـود اوج بـه ٢٠٢٠و شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در ژانویه  ٢٠١٩
 اشاره مختلفی دالیل به توان می عراق در ایران آفرینی نقش و حضور با مقابله برای آمریکا های تالش

 ماننـد دیگـر هـای حوزه در ایران نقش کاهش در آمریکا ناکامی: از اند عبارت آنها ترین مهم که کرد
 یافت تجلی برجام از زمینه خروج در که ترامپ تدول ایرانی ضد و خصمانه رویکرد یمن، و سوریه

 ایـن. لبنـان و سـوریه در مقاومـت محـور هـای حوزه سایر با ایران ارتباطی راه عنوان به عراق نقش و
 کـاهش بـرای تـالش بـه تـوان می آنها ترین مهم از که یافته نمود نیز متعددی های قالب در ها تالش
 قـدرت از ممانعـت ایـران، علیـه آمریکا جدید های تحریم لاعما ذیل عراق و ایران اقتصادی روابط
 جبهـه اساسی عنصر نقش در شعبی حشد قدرت کاهش و ایران به متمایل سیاسی های چهره گرفتن

 ١کرد. اشاره عراق در مقاومت

 . کنترل روندهاي سیاسی و موازنه قدرت داخلی در عراق4-3
  دموکراسی

ِ
 های رقابت در پیروز سیاسی های جریان به دهی سهم پایه بر که عراق در توافقی پارلمانی

 جـدی های پیچیدگی با را عراق در قدرت معادالت و سیاسی روند استوار است، پارلمانی انتخابات
 خـارجی بـازیگران اثرگـذاری بـرای را کـافی فضـای اینکـه رغم بـه وضعیت این. است کرده روبرو

 صـورت به بتواند  خارجی بازیگر یا سیاسی جریان هر که شود می آن از اما مانع است آورده وجود به
  دهد. شکل عراق درونی سیاسی روندهای به انحصاری، و منفرد

 از جملـه عـراق درون سیاسـی معـادالت تـالش کـرده اسـت تـا آمریکـا دولت اساس، بر این 
 ایـن در آمریکـا دولـت ٢نمایـد. کنترل را وزیر نخست روند تعیین و ٢٠١٨ پارلمانی سال انتخابات

 عـراق وزیری نخست مسند در» مصطفی الکاظمی«قرار گرفتن  برای خاص طور به مرحله جدید نیز
 سیاسـتمدارانی وزیری نخست از ممانعت عراق سیاسی فضای در آمریکا مهم قرمز خط. کرد تالش

  ایران به که بود العامری هادی یا المالکی نوری همچون
ً
 نتضـمی اینکه ضمن هستند، نزدیک کامال

                                                                                                                                         
ــاه علی ١.  ــر اســدی، جایگ ــراق اکب ــارجی سیاســت در ع ــات بین خ ــات و تحقیق ــا، مؤسســه مطالع ــل  آمریک المل

  https://tisri.org/?id=qqntlr٢wقابل بازیابی در:   ،١٣٩٨ر، ابرار معاص
  همان. ٢

https://tisri.org/?id=qqntlr
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رد سیاسی های گروه همکاری و مشارکت
ُ
نی و ک

ُ
 مالحظـات دیگـر از نیـز عـراق جدیـد دولت در س

یـک  آمریکـا دولت برای وزیری الکاظمی، نخست. است بوده این کشور در آمریکا سیاسی مقامات
  ١دهد. شود و نفوذ ایاالت متحده را در سیستم حکومتی عراق افزایش می می گام رو به جلو تلقی

  تضمین امنیت منافع انرژي در عراق  . 4-4
 نظـر و توجـه کـانون همـواره جهان، گاز و نفت منابع از ای عمده قسمت برگرفتن در لحاظ به عراق

 و انـرژی حسـاس موضـوع به توجه بدون توان نمی هرگز ای کهگونهاست، به بوده جهان های قدرت
 را خود سیاست نفتی، منابع از رخورداریب رغم به آمریکا. کرد تحلیل و تجزیه را عراق مسائل نفت،

 کشـورهای از نفـت خریـد طریـق از انـرژی تـأمین خـود، نفتـی زیرزمینـی منـابع حفـظ بر مبنای
 آمریکـا اقتصـاد بر این اساس،. است داده قرار خود استراتژیک منابع گسترش و حفظ و کننده تولید

 سایر و نفت تقاضای و عرضه رخهچ امنیت تضمین. است وابسته انرژی و نفت وضعیت به شدت به
 انـرژی از سـوی دیگـر راهبـرد و نفت فراوان و ارزان منابع به دستیابی و سو یک از انرژی های حامل
عـراق نیـز  نفتـی منـابع بـه نسـبت همواره آمریکا بدیهی است که. است زمینه این در آمریکا اصلی

عـراق  شـمارد. هـداف مهـم خـود بـر میاین منابع را از ا بر شرط و قید بی تسلط و داشته حساسیت
  ٢تواند نقش مهمی در تأمین ثبات جریان انرژی داشته باشد. می

 . شرایط خروج آمریکا از عراق 5
راهبرد سیاسی جمهوری اسالمی ایران بعد از شـهادت سـپهبد قاسـم سـلیمانی، بـر لـزوم خـروج 

ش عـراق در سیاسـت خـارجی نیروهای ایاالت متحده از منطقه استوار شده است. با توجـه بـه نقـ
ای برای اجرای راهبرد اخـراج آمریکـا از  ایران، خروج نیروهای آمریکایی از این کشور اهمیت ویژه
توانـد  ای داشـت شـرایطی اسـت کـه می منطقه دارد. اما آنچه که در این مورد باید به آن توجه ویـژه

اتژی امنیتی ایران باید شامل یک راهبـرد زمینه تحقق این راهبرد مد نظر قرار گیرد. استر عنوان پیش به
 چند وجهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عراق باشد.

 اقتصادي آمریکا در عراق   . کاهش منافع5-1
های نفوذ ایاالت متحده در عـراق، منـافع اقتصـادی  ترین جنبه همانگونه که اشاره شد، یکی از مهم

 و خصوصـی دولتی، های شرکت قالب در اشغال عراقرود. آمریکا از ابتدای  این کشور به شمار می

                                                                                                                                         
عــراق، دیپلماســی ایرانــی،  در آمریکــا و ایــران رقابــت پیچیــده پــازل و الکــاظمی . ســعید پیرمحمــدی، مصــطفی١

  ١٩٩٠٦٦٣/http://www.irdiplomacy.ir/fa/news، قابل بازیابی در: ١٣٩٩
  ، قابل بازیابی در: ١٣٨٧خاورمیانه، بصیرت،  در یکاآمر پور، اهداف . محمد جعفر طالب٢

https://basirat.ir/fa/news/٥٨٩٩١ 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/
https://basirat.ir/fa/news/
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 طریـق این از و کرده پیدا عراق امنیتی و اقتصادی مختلف سطوح در چشمگیری حضور چندملیتی
 نفتـی چندملیتی های شرکت. است بوده کشور این راهبردی و حساس های گلوگاه بر تسلط دنبال به

 قراردادهـای امضای با و شده کشور این وارد بعث رژیم سقوط ابتدایی های سال همان در آمریکایی
های نفت این کشور افزایش دادند. برای خـروج آمریکـا  بر چاه را نفوذ خود عراق، دولت با مختلف

از عراق، جلوگیری از به دست آوردن منافع اقتصادی برای بخش خصوصی این کشـور در عـراق از 
ن در اولین گام بـرای تحقـق راهبـرد امنیتـی ای برخوردار است. جمهوری اسالمی ایرا اهمیت ویژه

  خود باید این منافع را تا حد امکان کاهش دهد. 
تواند با تقویت بخش خصوصی خـود، در بخـش اقتصـادی، پیمانکـاری و  در همین راستا، ایران می

سازی بخش خصوصی و ایجـاد راهکـار بـرای  تأمین نیازهای عراق سهم بزرگی را بر عهده بگیرد. توانمند
های بازسازی عراق، عالوه بر منـافع اقتصـادی  حضور بخش خصوصی جمهوری اسالمی ایران در پروژه

های آمریکایی بیانجامد. افزایش کارآمـدی، کـاهش  تواند به کاهش منافع اقتصادی شرکت برای کشور می
های ایرانـی در  های شـرکت ها و افزایش کیفیت با توجه به قرابت فرهنگی با عراق در کنار توانمنـدی هزینه

 تواند منافع اقتصادی عراق را برای آمریکا کاهش دهد. های کالن می اجرای پروژه
های آمریکایی را  های اقتصادی که ایران توان رقابت با ایاالت متحده و شرکت همچنین در حوزه

زن در عنوان ایجـاد تـوا توانـد بـهندارد، کمک به ورود بازیگر سوم به تعامالت اقتصادی عـراق مـی
وابستگی اقتصادی این کشور مد نظر قرار گیرد. این موضوع بـه راحتـی منـافع اقتصـادی آمریکـا را 

عنوان یک بازیگر مهم و راهبـردی در اقتصـاد عـراق در  تواند به دهد. چین میالشعاع قرار می تحت
نـد بـا تواکنار جمهوری اسالمی ایران موجب تشکیل یک ائتالف اقتصادی شود. ایـن ائـتالف مـی

  آوری چین در بازار این کشور شکل بگیرد.استفاده از نفوذ ایران در عراق و فن

 کشور براي اجراي قانون اخراج نیروهاي آمریکایی از این عراق داخلی سیاسی فشارهاي تشدید. 5-2
دس تصویب قانون اخراج نیروهای آمریکایی از عراق که از نتایج ترور سپهبد سلیمانی و ابومهـدی المهنـ

ترین دستاویز جمهوری اسالمی ایران برای اخراج نیروهـای آمریکـایی از عـراق باشـد.  تواند مهم بود، می
در اخراج نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور دارای اهمیـت اسـت. مجلـس  عراق مجلس مؤثر نقش

 در آمریکـایینیروهـای  نیروهـای خـارجی از جملـه حضور بودن غیرقانونی بر خود مصوبه این کشور با
نیروهـای نظـامی  خـروج راه سر بر موجود قانونی موانع از لحاظ که است معنا بدان این. دارد تأکید عراق

  ١ندارد. وجود نیروها این اخراج برای دیگری حقوقی جدی مانع و شده  برداشته  آمریکایی

                                                                                                                                         
، ١٣٩٨آن، شــورای راهبــردی روابــط خــارجی،  روی پــیش موانــع و عــراق از آمریکــا . جعفــر قنادباشــی، خــروج١

  ٣٠٠/٣٠١٠٢/١٢٠٧٥٦/https://www.scfr.ir/faقابل بازیابی در:  

https://www.scfr.ir/fa/
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 را داعـش ضـد المللی بین ائتالف از کمک درخواست است عراق موظف طبق این قانون دولت
 کنـد. در واقـع، لغـو کشـور این در پیروزی کسب و عراق در جنگی و نظامی عملیات پایان دلیل به

 اقـدام کشـور ایـن خـاک در خارجی نیروهای حضور انواع به دادن پایان برای باید این کشور دولت
نـویس ایـن  در پـیش .آورد عمـل بـه جلـوگیری دلیل هر به عراق آسمان از استفاده هرگونه از و کرده

 را خـارجی آموزشی و فنی کادر شمار عراق باید مسلح نیروهای کل قانون آمده است که فرماندهی
 را آنهـا قـرارداد زمـان مـدت و مأموریتشـان آنهـا، نـوع حضـور های مکان نیز و دارد نیاز آنها به که

  ١کند. اعالم و مشخص
عراق، این موضوع را به مطالبه عمـومی  تواند با استفاده از نفوذ خود در جمهوری اسالمی ایران می

مردم این کشور تبدیل کند. تشدید فشارهای سیاسی و اجتماعی داخلی عراق برای اجرای این قـانون و 
اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور، دولت عراق را مجبور خواهد کرد که این قـانون را بـه اجـرا در 

ای باشد که خروج نیروهـای آمریکـایی  گونه عراق باید بهآورد. تشدید فشارهای سیاسی و اجتماعی در 
  های امنیتی میان آمریکا و عراق تبدیل شود.   از عراق نیز به یکی از بندهای توافقنامه

 نظامی آمریکا در عراق نیروهاي ناامنی براي . تشدید5-3
 بخـش تـا کنـون مریکـاآ نظامی نیروهای جانب از عراق اشغال از زمان که مهمی راهبردی مسائل از یکی

 ناشـی مردمـی های مقاومت موضوع داده، اختصاص خود به را متحده ایاالت خارجی سیاست از مهمی
  که باشد می منطقه در حاکم اجتماعی و فرهنگی های تفاوت و تعارضات از

ً
 و هنجارهـا تأثیر تحت عموما

های  ن دیـدگاه، یکـی از جنبـهبـا توجـه بـه ایـ .اسـت گرفته شکل غربی فرهنگ برابر در دینی های ارزش
هـای مقاومـت بـرای  گیری گروه اجتماعی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهـدی المهنـدس، شـکل

دار شـدن  انتقام از نیروهای نظامی آمریکایی بود. این موضوع نشانگر عجین شدن تکلیف دینـی، جریحـه
ی در عـراق اسـت. اکنـون شـرایط جویی از نیروهـای آمریکـای احساسات عربی و بیدار شدن حس انتقام

  شباهت دارد.  ٢٠١١نیروهای نظامی آمریکایی در عراق، بسیار به شرایط سال 
دسـت بـه ایجـاد  با هدف بیرون راندن ارتش آمریکا از این کشـور، عراق در مقاومت های گروه

 نظامیـان کـه هـایی پایگاه بـه زنند. آنها این حمـالت را تنهـاناامنی برای نیروهای نظامی آمریکا می
 پشـتیبانی تـدارکات حامـل هـای کاروان حتـی بلکه نکردند، محدود هستند مستقر آن در آمریکایی

 بغداد در آمریکا سفارتخانه به موشکی حمالت را هدف قرار داده و عراق در آمریکایی نظامیان برای
ایـن اقـدامات  ٢در چارچوب سیاست اخراج نیروهای آمریکایی از عراق بـه اجـرا درآوردنـد. نیز را

                                                                                                                                         
ــویس . پیش١ ــانون ن ــران،  منتشــر عــراق از آمریکــایی یروهــاین اخــراج ق ــزاری جمهــوری اســالمی ای شــد، خبرگ

  ٨٣٦٢٢٠٥٢/https://www.irna.ir/newsقابل بازیابی در: 
٢. Frantzman, Seth, How attacks on US forces in Iraq became a new normal, Atlantic 

https://www.irna.ir/news/
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باعث شـد تـا نیروهـای نظـامی آمریکـایی دو  ٢٠٢٠نیروهای مقاومت مردمی عراق در ماه مارس 
  پایگاه القائم و التاجی را به نیروهای عراقی تحویل دهند. 

در برابر اقدامات نیروهای مقاومت عراقی، ارتش آمریکا تالش کرد تـا بتوانـد بـا اسـتفاده از سیاسـت 
ه از گسترش این حمالت به نیروهای خـود بکاهـد؛ هرچنـد ایـن حمـالت در تلفـات بازدارندگی مناقش

جانی آمار کاهشی داشته است، اما حجم و تلفات پشتیبانی بعد از شهادت حاج قاسم سـلیمانی افـزایش 
آنچه در این موضوع باعث شکست این راهبرد شـده اسـت عـدم شـناخت درسـت فرهنـگ  ١یافته است.

نظامی نوبنیادی مانند گروه اصحاب الکهف است. تشـدید  های شبه و عملکرد گروهعراق و عدم درک نوع 
ناامنی و افزایش حمالت به نیروهای آمریکایی در عراق بعد از آغاز تنش میان ایران و آمریکا، باعـث شـد 

  تا دولت ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در عراق دست به اقداماتی بزند.
نشـینی از  ترین انگیزه دولت آمریکا بـرای عقب رای سربازان آمریکایی مهمتشدید روند ناامنی ب

توانـد بـا شناسـایی، گسـترش و رود. جمهوری اسالمی ایران مـی مواضع خود در عراق به شمار می
نظامی مردمی عراق در کنار تشدید ناامنی برای نیروهای آمریکایی در ایـن  های شبه حمایت از گروه

عی تبدیل این درخواست به مطالبه عمومی از دولت عراق برای اجـرای مصـوبه کشور، زمینه اجتما
 مجلس این کشور در راستای اخراج نیروهای نظامی خارجی را فراهم کند. 

  گیري نتیجه
، در یـک ٢٠٠٣بر اساس آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، عراق بعد از اشـغال در سـال 

افزارانه، پیشـگیری  های نرم سازی قرار گرفته است. استراتژی دولت سازی و روند بسیار پیچیده ملت
و حفظ ثبات در تأمین انرژی، راهبردهایی است که دولت آمریکا از آن برای نفوذ در عـراق اسـتفاده 

آمریکا در کنار این راهبردها، برای نفوذ و حفظ جایگاه خود در این کشور از  کند. ایاالت متحده  می
کـرده اسـت. ایـن   سازی امنیتی استفاده قومیتی و وابسته -های اقتصادی، فرهنگی مسیست  چارچوب

سازی مالی در بانـک مرکـزی عـراق توانسـته اسـت تـا عـالوه بـر نظـارت مسـتمر  کشور با سیستم
های بانکی عراق و محور مقاومت تا حد بسیار زیادی  های مالی این بانک، از انجام فعالیت تراکنش

های خصوصی و تعهـدات آمریکـا در بحـث بازسـازی  ز طرف دیگر، نقش شرکتجلوگیری کند. ا
 اقتصادی نفوذ آمریکا در عراق است.  عراق زمینه

ِ
  های اصلی

های فرهنگی نیز توانسته با استفاده از ابزارهای فرهنگـی آژانـس توسـعه  ایاالت متحده در زمینه
وزشی عراق و نسل آینـده ایـن کشـور را در های آموزشی آیلپ، سیستم آم المللی آمریکا و برنامه بین

                                                                                                                                        
Council, ٢٠٢٠, https://www. atlanticcouncil.org/blogs/ menasource/how-attacks- on- 
us-forces-in-iraq-became-a-new-normal/ 

  همان ١.



عما
م

 ي
آمر

ج 
رو

و خ
ور 

حض
ا کای

اق
عر

ز 
  

 

 

 23  

چارچوب قدرت نرم علیه مبانی فرهنگی اصیل عراقی تربیت کند. این سازمان با اسـتفاده از قـدرت 
های فرهنگی که توسط سفارت این کشور و با هزینه وزارت امور خارجه آمریکـا انجـام  نرم و برنامه

ای در زمینـه پـردازد کـه هـیچ پیشن عراقی میشود به بازطراحی اندیشه نسل نوین نخبگان جوا می
ندارند. این موضوع در کنار شکاف قومیتی عراق فرصت  ٢٠٠٣باب اقدامات آمریکا در جنگ سال 

  نفوذ فرهنگی آمریکا را در داخل این کشور فراهم ساخته است. 
یی وابسـته سازی امنیتی عراق، راهبردی است که امنیت این کشور را به نیروهای آمریکـا وابسته

سازد. ایاالت متحده با استفاده از ابزارهای مالی و آموزشی توانسته نیروهای نظـامی و انتظـامی  می
 ارتقـای  عراق را به خود وابسته سازد. ایـن وابسته

ً
سـازی باعـث شـده اسـت کـه ایـن کشـور عمـال

روش توانسـته  های دفاعی ارتش عراق را در دست بگیرد. اکنـون آمریکـا بـا اسـتفاده از ایـن سیستم
های مهمی از ارتش عراق مانند سیستم پدافند این کشور شـود.  طراحی بخش است مانع ارتقاء و باز

ها و تجهیزات آمریکایی باعث شده است که ایـن نیروهـا  وابستگی نیروهای نظامی عراق به آموزش
   در زمینه مقابله با چالش تروریسم و داعش نتوانند نتایج خوبی به دست آورند.

ترین اهدافی که ایاالت متحده تالش دارد با استفاده از ابزارهای نفوذ خود در عراق به آنهـا  مهم
برسد، کاهش قدرت نرم جمهوری اسالمی و محور مقاومت، حضـور مسـتمر و دائمـی در عـراق، 

  تأثیرگذاری بر موازنه داخلی قدرت عراق و ایجاد ثبات و امنیت در جریان انرژی در جهان است. 
متنـوع و متفـاوت اقتصـادی،   با توجه به نفـوذ سیسـتمی ایـاالت متحـده در عـراق و ابزارهـای

فرهنگی، قومیتی و نظامی در این کشور، جمهوری اسالمی برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از 
عراق و اجرای راهبرد امنیتی خود باید به یک اسـتراتژی چندجانبـه و پویـا دسـت یابـد. جمهـوری 

های بخش  ی ایران برای این منظور در ابتدا باید منافع اقتصادی آمریکا را با استفاده از ظرفیتاسالم
خصوصی خود و ایجاد ائتالف اقتصادی با کشورهای صاحب فناوری کاهش دهد. سپس فشارهای 
داخلی را با استفاده از قدرت نرم خود در عراق برای اجرای مصوبه مجلس این کشور بـرای اخـراج 

  وهای خارجی از این کشور به یک درخواست عمومی بدل کند. نیر
تواند جایگزین استراتژی تشدید نـاامنی توسـط نیروهـای مقاومـت  اما هیچ یک از این دو نمی

مردمی نوبنیاد برای اخراج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. اقدامات ایـن نیروهـا در عمـل باعـث 
توانـد  التاجی و القائم را به ارتش عراق تحویل دهد و این می هایی مانند شده است که آمریکا پایگاه

ترین استراتژی ایـران بـرای اخـراج  آغاز عملیات خروج نیروهای آمریکایی از عراق تلقی شود. مهم
نیروهای آمریکایی از عراق شامل حفظ، گسـترش و حمایـت از نیروهـای مقاومـت مردمـی عـراق 

نظامی زمینه ایجاد مطالبه عمـومی بـرای اخـراج  های شبه ین گروهتواند با ا است. در واقع، ایران می
نیروهای آمریکایی در عراق را فراهم کند. ایران برای اجرای راهبرد امنیت ملی خـود در عـراق بایـد 
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دست به یک طراحی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزند که در رأس آن ایجاد یک ساختار اقتصادی 
های مشـروعیت سیاسـی آن همـان  آمریکایی از عراق قرار دارد. زمینهمنسجم برای اخراج نیروهای 

مطالبه اجرای مصوبه مجلس عراق و اقدام نیروهای در صحنه و آن نیروهـای مقاومـت نـو بنیـادی 
عنوان قدرت سخت ایران در چارچوب رسیدن به اهداف امنیتی خود در عـراق  توانند به است که می

  عمل کنند.

  و مآخذ  منابع 
  ) منابع فارسیالف

صـادق،  امـام دانشـگاه تهـران: انتشـارات عراق، در آمریکا متحده ایاالت نفوذ مدیریت امیررضا، هرندی، ـ جعفری
 ١٣٩٥ .  

 دوم، و سـتیب سـال دفـاعی، سیاسـت مجله خصوصی، های شرکت کار و کسب رونق و عراق جنگ جواد، ـ حقگو،
  .١٣٩٢زیی، پا ٨٤ شماره
 هـای فعالیت محتـوای تحلیل( ٢٠١٤ عراق در آمریکا متحده ایاالت فرهنگی و همکاران، رویکردغالمرضا  سروی، ـ خواجه
  . ١٣٩٤ زمستان اسالم، جهان سیاسی های پژوهش فصلنامه ،)عراق در متحده ایاالت المللی بین توسعه آژانس

 هـای پژوهش فصـلنامه اق،عـر در آمریکا امنیتی -نظامی نفوذ های شیوه هرندی، جالل و امیررضا جعفری ـ درخشه،
  ).٤٩ پیاپی شماره( ١٣٩٥ ، زمستان١٩ شماره پنجم، سال سیاست، راهبردی

  .  ١٣٩٢امیرکبیر،  انتشارات تهران: دوم، چاپ طیب، علیرضا مترجم امنیت، های بررسی بر درآمدی پل، ویلیامز، ـ دی
 اسـالمی کشـورهای در آمریکـا حـدهمت ایـاالت خـارجی سیاسـت شناسی هستی تالوکی، مجید و کاوه ـ دیوساالر،
  .١٣٩٢ تابستان ٦ و٥ ،٢ دوره منطقه، امنیت بر آن پیامدهای و فارس خلیج
  . ١٣٩٦ ، تابستان٣٥ شماره ،١٠ دوره عراق، در نفوذ برای آمریکا نرم راهبردهای گودرزی، حسین و مهناز ـ روزبه،

 سـال الملـل، بین روابط مطالعات فصلنامه گرایی، واقع نو منظر از ایران ای هسته پرونده امنیتی معمای رضا، ـ سیمبر،
   .١٣٩٥ ، زمستان٣٦ شماره نهم،
  .١٣٩٣سمت،  انتشارات تهران: رویکردها، و ها نظریه الملل بین روابط عبدالعلی، سید ـ قوام،

 امیـر دسـی متـرجم ،»رفتـه دسـت از قـدرت«آمریکـایی  جهانی نظم و امنیتی راهبردهای برت و همکاران، ـ هنسن،
 . ١٣٩٠گیالن،  دانشگاه انتشارات رشت: جانسیز، احمد و نیاکویی

  ب) منابع التین
- Auten, Brian J. Carter's Conversion: The Hardening of American Defense Policy, 

(Frist Published). United States, Columbia: University of Missouri Press, ٢٠٠٨. 
- L. Steed, Brian, Iraq War: The Essential Reference Guide, ABC-CL, ٢٠١٩. 
- Rourke, John , International Politics On The World Stage, New York, McGraw 

Hill, ٢٠١٠. 

  ج) منابع اینترنتی
 معاصـر، رارالملل ابـ بین تحقیقات و مطالعات مؤسسه آمریکا، خارجی سیاست در عراق جایگاه اکبر، علی سدی،ـ ا



عما
م

 ي
آمر

ج 
رو

و خ
ور 

حض
ا کای

اق
عر

ز 
  

 

 

 25  

  https://tisri.org/?id=qqntlr٢w: در بازیابی ، قابل١٣٩٨
 قابل ،١٣٩٤مهر،  خبرگزاری کردند، نابودش آمریکایی مستشاران که قدرتی/ عراق ارتش به نگاهی بخشی، الموتی،ـ 

  /٢٩٦٧٨٤٤/https://www.mehrnews.com/news :در بازیابی
 : در بازیابی قابل ایران، اسالمی جمهوری خبرگزاری شد، منتشر عراق از آمریکایی نیروهای اخراج قانون نویس پیشـ 

https://www.irna.ir/news/٨٣٦٢٢٠٥٢  
، ١٣٩٩ ایرانـی، دیپلماسـی عـراق، در و آمریکـا ایران رقابت پیچیده پازل و الکاظمی مصطفی سعید، پیرمحمدی، ـ 

 ١٩٩٠٦٦٣/http://www.irdiplomacy.ir/fa/news: در بازیابی قابل
 : در بازیابی ، قابل١٣٨٧ بصیرت، خاورمیانه، در آمریکا اهداف جعفر، محمد پور، طالبـ 

https://basirat.ir/fa/news/٥٨٩٩١ 
 قابـل ،١٣٩٨خـارجی،  روابـط راهبـردی شـورای آن، روی پـیش موانع و عراق از آمریکا خروج جعفر، قنادباشی، ـ 

 ٣٠٠/https://www.scfr.ir/fa: در بازیابی
 :در بازیابی قابل ،١٣٩٧اب، فرات داعش، پسا عراق در آمریکا راهبرد حیدرعلی، مسعودی، ـ 

http://www.faratab.com/news/ ٣٠١٠٢/١٢٠٧٥٦//٧٥٦٨  
-   Frantzman, Seth, How attacks on US forces in Iraq became a new normal, 

Atlantic Council, ٢٠٢٠, at: https://www.atlanticcouncil. org/blogs/menasource/ 
how-attacks-on-us forces-in-iraq-became-a-new-normal/ 

- https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/٢٠٠٣/٠٣/٢٠٠٣٠٣٢٤-
٤.html 

- Greenwald, Michael (٢٠٢٠),  The effect of US sanctions on the Iran-Iraq alliance, 
Atlantic Council, at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-
effect-of-us-sanctions-on-the-iran-iraq-alliance/ 

- U.S. Relations With Iraq,  
- https://www.state.gov/u-s-relations-with-iraq/ 
- https://www.heritage.org/index/pdf/٢٠٢٠/countries/iraq.pdf 
- H. Cordesman , Anthony(٢٠٢٠), America’s Failed Strategy in the Middle East: 

Losing Iraq and the Gulf, centre for strategic and international studies, 
- https://csis-website-prod.s٣.amazonaws.com/s٣fspublic/publication/٢٠٠١٢٢-

Chair.Iraq-is-the-Prize.GH-.FinalV.pdf 
- Congressional Budget Justification Department of State,Foreign Operations, and 

Related Programs,pp٦٥-٦٤ 
- https://www.state.gov/fy-٢٠٢٠-congressional-budget-justification-department-of-

state-foreign-operations-and-related-programs/ 
- https://iq.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/iylep/ 
- https://www.iraq-businessnews.com/٢٠١٨/١٠/٠٣/٢٠١٩-iraqi-young-leaders-

exchange-programs-iylep/ 
- https://www.gyli.org/programs/iraqi-exchange-program/#page-content 
- Claypool, Amanda, (٠٨/٠١/٢٠١٤). “Iraq Security Assistance Portfolio: Security 

Sector Training Programs”, Retrieved From 

https://tisri.org/?id=qqntlr
https://www.mehrnews.com/news/
https://www.irna.ir/news/
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/
https://basirat.ir/fa/news/
https://www.scfr.ir/fa/
http://www.faratab.com/news/
https://www.atlanticcouncil
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the
https://www.state.gov/u-s-relations-with-iraq/
https://www.heritage.org/index/pdf/
https://csis-website-prod.s
https://www.state.gov/fy
https://iq.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/iylep/
https://www.iraq-businessnews.com/
https://www.gyli.org/programs/iraqi-exchange-program/#page-content


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و یکم

بیس
، شماره 

پ، 1
اپی

 ی
81

، بهار 
1399

  
   

 

 

 26  

- http://www.securityassistance.org/blog/iraq-security-assistance-portfolio- security-
sector-training-programs. 

- Kullab, Samya , U.S. pulls out of a third base in Iraq, ٢٠٢٠, at: https://www. 
militarytimes.com/news/your-military/٢٠٢٠/٠٣/٢٩/us-pulls-out-of-a-third-base-in-
iraq/ 

  

http://www.securityassistance.org/blog/iraq-security-assistance-portfolio


   


