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   آمريكاعراق و  امنيتي - نظاميمناسباتانداز  چشم
  

  16/9/1388:       تاريخ تاييد           28/7/1388: تاريخ ارائه
  

  ∗فام محمود يزدان

  چكيده
روابط آمريكا و عراق در دوره حكومت صدام مناسب نبود و با حمله عراق به 

.  رژيم بعثي منجر شد پرتنشي را آغاز كرد كه به حمله نظامي و سرنگوني كويت دوره
با .  عراق تحت اشغال آمريكا و نيروهاي متحدين قرار داشت،2009 تا 2003از سال 

فت و مناسبات آنها يا اين وضعيت پايان ،واشنگتن –  بغداد امضاي قرارداد امنيتي بين
 مناسبات عملي در عين حال، در عمل،. بر اساس وجود دو دولت بنيان نهاده شد

هاي  عراق و آمريكا بر پايه وضعيت سياسي و امنيتي عراق، سياستامنيتي -نظامي
آمريكا به ويژه دولت اوباما در برابر عراق و منطقه، و روابط جمهوري اسالمي ايران با 

 - انداز مناسبات نظامي  چشم،لفهؤسه ماين  با توجه به ،اين مقاله. شود آمريكا تعيين مي
 . ندك  ميبيينامنيتي عراق و آمريكا را ت

  
اي اوباما، روابط ايران و آمريكا، قرارداد   عراق، سياست خارجي آمريكا، سياست منطقه:ها كليدواژه

  امنيتي عراق و آمريكا

  

                                                                                                                   
  . از دانشگاه تهرانالملل دكتري روابط بينكانديداي  ∗
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  مقدمه
شوروي در  متحدين  معدود   يكي از    ، سوسياليستي - بعثي  با تفكر   عراق ،در دوره جنگ سرد   

واشنگتن بهبـود يافـت و بـه         -اد   روابط بغد  ،1980 در طول دهه     .منطقه حساس خاورميانه بود   
 به كويت و آغاز جنـگ آمريكـا بـا ايـن            عراق حمله   در عين حال،  . موقعيت بسيار خوب رسيد   

 آن را در خصومت و دشمني كامل با آمريكا قرار داد و در نهايت پـس از                  1991كشور در سال    
 بـه بهانـه   آمريكـا . آمريكا تصميم گرفت حكومت صدام را سرنگون سـازد  سپتامبر   11حمالت  

 ،يك دهـه تحـريم   پس از ،هاي شوراي امنيت   نامه برخي قطع  جنگ عليه تروريسم و با استناد به      
اين كـشور    2003 در سال    ،و در نهايت   صدام تدارك ديد     رژيماي را عليه      حمله نظامي گسترده  

 آمريكـا بـه     ،كنـون  ن تاريخ تا  آاز  .  به تسخير خود درآورد و حكومت صدام را سرنگون كرد          را
پايـان سـال    در  . مشغول اسـت  مخالف و شورشي در عراق      نيروهاي  جنگ عليه   سازي و     دولت
 تـداوم حـضور     مبنـاي  ، امنيتـي بـا دولـت عـراق        - سياسـي      آمريكا با امضاي موافقتنامه    ،2008

به توافـق دوجانبـه تبـديل       هاي شوراي امنيت      قطعنامهاز چهارچوب   نيروهاي خود در عراق را      
   .كرد

يكا به عراق و روي كار آمدن دولت جديد در اين كشور پيامدهاي بزرگي              حمله نظامي آمر  
آمريكا نه تنها عراق    . شتاي آمريكا دا    دو كشور عراق و آمريكا و موقعيت منطقه        مناسبات   ايبر

اي را بر هـم زده و شـرايط           اي خود تبديل كرده، بلكه موازنه منطقه        را به يكي از متحدين منطقه     
 هـزار  84حـدود   ،)2010ژوئـن   (در حـال حاضـر   . ه اسـت  بوجود آورد  در اين منطقه     يجديد

هاي نظامي متعددي در ايـن كـشور     پايگاه آمريكا د و ننيروي نظامي آمريكا در عراق حضور دار      
 حـضور   در عـين حـال،     .دست آورده است  ه  به طور كلي نفوذ بزرگي در عراق ب       ايجاد كرده و    

هاي زيادي    چالش. بدون چالش نيست   واشنگتن   -د   بغدا  امنيتي نظامي آمريكا در عراق و روابط     
   . وجود دارداين روابطالمللي براي  اي و بين در داخل دو كشور و سطح منطقه

چـه  در آينده  امنيتي عراق و آمريكا –روابط نظامي براي اين است كه    اساسي   پرسش   حال،
  در دوره اوبامـا قدر منطقـه و عـرا  گذشـته آمريكـا    آيا سياست اندازي قابل تصور است؟   چشم

  چـه  ايـن تحـول در  ،تداوم خواهد يافت يا دچار دگرگوني خواهد شد؟ در صورت دگرگـوني      
 سياست اوباما در عـراق همـان سياسـت    ،گويند آيا آنگونه كه مياي خواهد بود؟   سطح و حوزه  
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امنيتـي آن نيـز تغييـر        - سياسـت نظـامي      ،بوش در اين كشور خواهد بود و همانند وزير دفـاع          
  اهد كرد؟نخو

چنـد  در  عـراق    امنيتـي    – نظامي   روند تحوالت ابتدا   الزم است    ، براي پاسخ به اين پرسش    
 در ابعاد   ، مورد بررسي قرار گيرد و وضعيت كنوني روابط اين دو كشور            اختصار  به گذشتهسال  

و  سياسـت خـارجي      نگاهي به خطوط كلـي    از آن،   پس  . مقتضي تشريح شود   به نحو    ،گوناگون
شود تا نشان داده شود كه اين سياسـت    جديد آمريكا در جهان و عراق انداخته مي    دولتامنيتي  

تفاوت در چـه  . رددا هايي مشابهتها و  چه تفاوت با سياست خارجي اين كشور در دوره بوش         
چقدر ممكن است تداوم داشته باشد و در چـه          اي و در چه سطحي است و اين تغييرات            حوزه

تغيير در سياست خارجي و امنيتي آمريكا در قبـال عـراق            شاهد  شرايطي ممكن است بار ديگر      
  . باشيم
  
 نگاهي به گذشته روابط دو كشور. الف

 در دوره پـس از جنـگ        عـراق . فراز و فرودهاي زيادي داشته است      ،روابط عراق و آمريكا   
بـا   ،1955در سـال    پيمان بغداد   . شد  محسوب مي  گروه كشورهاي متحد غرب      جزءجهاني دوم   

 آنها را در مجموعـه      و به امضاء رسيد  كشورهاي ايران، عراق، تركيه، پاكستان، و بريتانيا        شركت  
اجراي سياست سـد نفـوذ و جلـوگيري از خطـر گـسترش       براي  آمريكا  داد كه     قرار  اتحادهايي  

   .)See Dodge, 2003  ( اين بلوك ايجاد كرده بوددر اطراف شوروي
مي در ايران، وقوع و تداوم جنـگ ايـران و عـراق              به دليل بروز انقالب اسال     1980در دهه   

 اما حمله عراق به كويـت و اخـراج آن از سـوي              ، رو به بهبودي گذاشت    بغداد واشنگتن روابط  
ايجـاد   موجـب  ،اي دو ابرقـدرت    از يك سو و فروپاشي شوروي و پايان رقابـت منطقـه           آمريكا  

 1990در دهه   . ز سوي آمريكا شد   براي مهار و محدودسازي عراق ا     المللي    ابزارهاي كنترلي بين  
 تنش در روابط عـراق و آمريكـا   .المللي و فشارهاي نظامي آمريكا بود هاي بين  تحريمزيرعراق  

 و بـه بـروز      افزايش يافـت  به شدت    ، سپتامبر 11 وقوع حمالت    و با روي كارآمدن دولت بوش    
 قـومي در    جنـگ چريكـي و    جنگ دوم خليج فارس و سرنگوني دولت صدام در عراق و بروز             

  .  استد كه تا كنون ادامه يافتهانجامياين كشور 
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   آنامنيتي - نظامي حمله آمريكا به عراق و پيامدهاي.ب
با سقوط بغداد و فرار صدام .  سه هفته طول كشيد   ،جنگ آمريكا در عراق به شكل كالسيك      

ايـن   ،نبـرخالف بـاور و برداشـت اوليـه آمريكائيـا           ولـي    ، صدام از بين رفت     رژيم ش،و پسران 
 با نيروهاي باقيمانـده حـزب بعـث و          جنگي فرسايشي وارد  در عراق   آنها  . ظاهري بود  پيروزي
نيروهاي سني داوطلب كـه     . آن افزوده شد   شدت و دامنه      بر ند كه به تدريج   هاي سني شد    گروه

آنهـا عليـه    حمـالت   . وارد عـراق شـدند      ديگـر   از كشورهاي  ،اغلب با القاعده در ارتباط بودند     
تـر    را بـيش از پـيش پيچيـده   آنوضعيت به جنگ قومي در اين كشور دامن زد و    عراق  شيعيان  
 تلفات آن تا  شد و روند صعوديسال شديدترسال به  جنگ اين .)See Davis, 2006  (ساخت

  .ادامه داشت 2007سال 
 و عـراق     آمريكا عمالً براي چند سـال حـاكم ايـن كـشور بـود              ،بعد از سقوط دولت صدام    

امـا   ، نظامي براي اين كشور تعيـين كردنـد  يحاكمآنها . دآم ب مي احسبه  اشغال   تحت   يكشور
. فزونـي گرفـت    و نفرت از آمريكـا       افزايش يافت ها    خشونت،  وضعيت عراق هر روز بدتر شد     

و انتقـال قـدرت بـه     برگـزاري انتخابـات   وضعيت تالش كرد بـا اين آمريكا براي جلوگيري از    
انتخابات مجلس ملي عراق . )Baker & Hamilton, 2006 (هدها بكا از ميزان خشونتها  عراقي

هـاي سـني آن را بـايكوت          اغلـب گـروه   . در سراسر اين كشور برگزار شد      2005 ژانويه   30در  
. كرسي دست يافتنـد    75به  كردها   كرسي مجلس را به دست آورد و         140يان  اتحاد شيع . كردند

ه كردها و رياست مجلـس بـه گـروه          نخست وزيري عراق به شيعيان، مقام رياست جمهوري ب        
   .)Katzman, 2005: 5( ها رسيد سني

سـازي در ايـن        دولـت  ،ي انتخابات و تصويب قانون اساسي عـراق       ربا وجود اينكه با برگزا    
 سـازمان  .پيدا كـرد  ادامه 2007ها همچنان تا نوامبر      اما خشونت  ،كشور رشد قابل توجهي يافت    

گيـري كـرد كـه مداخلـه آمريكـا در عـراق         نتيجه2006  در سال  )سيا(اطالعات مركزي آمريكا    
آمريكـا   .)Michels, 2006 (تروريسم و تندروهاي اسالمي را در اين كشور تقويت كرده اسـت 

كـرد و بـا    هاي عراق كه هزينه سنگيني را بر دوش اين كشور تحميـل مـي          براي مقابله با چالش   
راهبرد بور شد   جم،  شور بلند شده بود   افزايش تلفات نيروهاي آمريكايي سروصداي مردم اين ك       
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 - و بر اساس گـزارش دوحزبـي بيكـر         دهدامنيتي خود را در عراق مورد بازبيني قرار          -نظامي  
  . را در پيش گيردشيوه ديگري  ،تونهميل

يي در آمريكـا  به دنبال افـزايش نيروهـاي       ، آمريكا براي مقابله با تهديدات     ،راهبرد جديد در  
، افـزايش مـشاركت   ي عراقي در برقراري ثبـات و آرامـش   توان نيروها و تقويت   افزايش  عراق،  

هـا و جلـوگيري      نيروهاي سني در قدرت، فشار بر ايران و سوريه براي كاهش حمايت از گروه             
 ، بـود   عـراق  هاي همـسايه  ورود نيروهاي خارجي به عراق و تالش براي مـذاكره بـا كـشور             از  
)Baker & Hamilton, 2006: 25(.  

تـالش    افزايش يافت و   جو  هاي ستيزه    فشار بر گروه   ،يروهاي آمريكايي در عراق    افزايش ن  با
 مشاركت اقوام و قبايل عراقـي در حكومـت و           به منظور آوردن بستر مناسب     آمريكا براي فراهم  

هـاي    مذاكره با ايران و سوريه براي كاهش حمايت از گـروه    ،روند سياسي اين كشور و باالخره     
بـر اسـاس     .سير نزولي خـود را آغـاز كـرد        ها    خشونت نتيجه رسيد و  رقيب در داخل عراق به      

 حمـالت بـه غيرنظاميـان در عـراق          2007 از سپتامبر    ،گزارش دولت عراق و نيروهاي متحدين     
اوت  نفر در 2000  و 2006 نفر در دسامبر     3500 هاي آنها از    تعداد كشته . كاهش شديدي يافت  

به كمتـر   بعد  هاي    كاهش يافت و اين روند در ماه       2007در سپتامبر    نفر   1400كمتر از   به   2007
 اين كـاهش تـا پايـان سـال     ، و مهمتر اينكه نفر رسيد  500 به زير    2008ژوئن  ر   د از هزار نفر و   

 با 2008سه ماهه پاياني مقايسه  .)US Department of Defense, 2009: 16 ( ادامه يافت2008
% 63  بـه ميـزان    شـدگان عراقـي    ان كـشته   ميـز  كـاهش دهنـده     نـشان  ،همان دوره در سـال قبـل      

  . )Ibid: 21(.است
هـا در     دهنده روند كاهش خـشونت      نشان نيز نظاميان آمريكايي و عراقي      هاي  شاخص كشته 

 2007 و ژوئـن     2006اوج حمالت به نيروهاي نظامي عراقي و آمريكايي به اكتبـر             .عراق است 
 آمار  2007از جوالي   . رسيد  ميفر در روز     ن 320به بيش از    ها    گردد كه در آنها تعداد كشته       برمي
هرچنـد در  .  نفـر در روز رسـيد  100 به زير 2007نوامبر در  ها روند نزولي را آغاز كرد و          كشته

كـاهش دوبـاره     اما روند    ،افزايش يافت  نفر در روز     100ماه مارس بار ديگر اين تعداد به باالي         
 59نشان دهنده كاهش     نفر در روز رسيد كه       50 كمتر از     به 2008ادامه يافت و در دوماه پاياني       

  . )Ibid: 20-21 (است 2007درصدي اين حمالت نسبت به مدت مشابه در سال 
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 بـسياري از رهبـران      ،در اين مدت  . در عراق در حال افول است     نيز  توان نيروهاي شورشي    
ندهاي سياسـي   اند و يا در حال مذاكره با دولت براي مشاركت در فراي             طرفي كرده   آنها اعالم بي  

با گرايش و . كنند مي مشاركت 1سازي و ادغام مجدد لع سالح، عاديعراق هستند و در برنامه خ
 القاعده عراق بـيش از پـيش در ميـان مـردم و              ،هاي سني و شيعي در اين برنامه        مشاركت گروه 

  . هاي عراقي منزوي شده است گروه
هـاي   عمليـات گذشـته  سـال  سـه   در آنها. توان نيروهاي امنيتي عراق در حال افزايش است      
هـا از نيروهـاي    تهرچند در اين عمليا. ندا هزيادي را عليه نيروهاي شورشي در عراق انجام داد       

هـا     اما روز به روز وابستگي آنها به حمايت آتش و لجستتيك خـارجي             ،گيرند  آمريكا كمك مي  
در . انـد   ا بـه دسـت آورده     هاي خـوبي ر     آنها در زمينه فرماندهي و كنترل موفقيت      . شود  كمتر مي 

  اسـتان را برعهـده گرفتنـد       18 نيروهاي امنيتي عـراق مـسئوليت عمليـات در           ،2008پايان سال   
)Ibid: IV(    هـا از نيروهـاي خـارجي      و قرار است به تدريج ايـن مـسئوليت را در تمـام اسـتان

   .بگيرند
يتـي در عـراق   گير وضعيت امن   دهنده بهبود چشم    نشان ،هاي گوناگون امنيت    بررسي شاخص 

نگراني مردم اين كشور در مورد خشونت كمتر شده و آنها بيشتر            .  است 2010 تا   2007از سال   
با وجـود ايـن، همانگونـه كـه آخـرين گـزارش دولـت بـوش                 . در پي مسايل اقتصادي هستند    

هـا همچنـان       امنيت در عراق وضعيتي شكننده است، امكان تشديد خشونت         ،كند  گيري مي   نتيجه
  ).US DoD, 2009: 28(اي عراق بسيار زياد است ه الشمحتمل و چ

                                                                                                                   
1 . disarmament, demobilization, and reintegration (DDR) 
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  نمودار حوادث و حمالت در عراق

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Anthony H. Cordesman, ‘Iraq After the Election: Meeting the Challenges of 2010’, CSIS, April 6, 2010, 
p. 4. 

  
هـا و     فـزايش كارآمـدي سـازمان     و ا امنيتـي در عـراق      اوضاع  به موازات بهبود     ،در هر حال  

 عــراق دولــت، حكــومتيهــاي  ژهنهادهــاي دولتــي عــراق در ارائــه خــدمات و انجــام كــاروي 
گيري دولت ملي كامـل       به سمت شكل  هاي بيشتري را از نيروهاي متحدين دريافت و           مسئوليت

   .رفته استپيش 
سـاس مـصوبات    بـر ا   . تغييرات اساسي به خـود ديـد       ،2008 در سال    روابط عراق با آمريكا   

 پايـان   2008پايـان سـال       در موريت نيروهاي متحدين در عـراق     أم ،شوراي امنيت سازمان ملل   
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عـراق  دولـت   به دنبال ترتيبات جديد دوجابنه با       تداوم حضور خود در عراق      آنها براي   . گرفت  
هيـه   را ت  اي  نامه  متن موافقت  ،بعد از گفتگوهاي طوالني    مقامات دو كشور عراق و آمريكا     . بودند

اين قـرارداد چـارچوب رسـمي دو     .شدكردند كه به قرارداد امنيتي بين عراق و آمريكا معروف     
در آينـده  عـراق و آمريكـا    امنيتي - نظاميموقعيت و شرايط روابط مناسبات،  كشور براي تعيين    

   .شود امنيتي مزبور به اختصار بررسي مي قرار داد محورهاي اساسي ادامه،در . است
  
  كشورامنيتي دو -نظامي  رسمي ترتيبات:  امنيتي عراق و آمريكاقرارداد. ج

 وضـعيت نيروهـاي     ،شود   خوانده مي  SOFAاختصار  كه به    امنيتي عراق و آمريكا      نامه  توافق
 در اين قـرارداد  . سازد  ينشيني آنها از اين كشور را مشخص م         آمريكايي در عراق و برنامه عقب     

 بـه تـصويب      ، نـوامبر  27به تائيـد كابينـه عـراق و در           2008 نوامبر   16 ماده تهيه شده و در     30
 دسامبر همين سـال تائيـد       4شوراي رياست جمهوري عراق آن را در        .  رسيد اين كشور پارلمان  

 دسامبر از سوي جورج بـوش رئـيس         14در  عراق  دولت  مقامات   تائيداين قرارداد پس از     . كرد
نامـه امنيتـي     قرار بر اين بود كـه توافـق  .) Stone, 12/15/2008 ( امضا شدوقت آمريكاجمهور 

كنـون   ، اما اين امر تا    ي عمومي گذاشته شود   أبه ر  ميالدي   2009اواسط سال   عراق و آمريكا در     
عملي نشده و تاريخ مراجعه به رأي عمومي از تاريخي به تاريخ ديگر به تعويق افتاده اسـت و                   

  . شودمدت چنين رفراندومي برگزار رسد در كوتاه به نظر نمي
نشيني    عقب 2009 ژوئن   30از   قرار است نيروهاي نظامي آمريكا       ،نامه  بر اساس اين موافقت   

 .شـوند  از همه شهرها و روسـتاهاي عراقـي خـارج            2010 ژوئن   30تا    و از عراق را آغاز كنند    
از  در بيرون     كه هاي مورد توافق   شوند بايد در مكان    نيروهايي كه از شهرها و روستاها خارج مي       

هماهنگي عمليـات     توسط كميته مشترك   ها  اين پايگاه . متمركز گردند  ،هستندرها و روستاها    شه
خواهند  به طور كامل از عراق بيرون      2011 دسامبر   31نيروهاي آمريكايي تا     .تعيين خواهند شد  

   .تواند با مذاكره و توافق طرفين تغيير كند نشيني نيروها مي  موضوع زمان عقب،البته .رفت
اولويت محاكمه نيروهاي نظامي ايـاالت متحـده آمريكـا و            ، بر اساس اين قرارداد    ،نهمچني

 دستگاه قضايي عراق است و اين در        ناپذيري را مرتكب شوند، با     جبرانشهرونداني كه جنايات    
موريـت و در خـارج از   أجنايـت بايـد در خـارج از م        ، هـشتم آن   مادهحالي است كه بر اساس      
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 يكي ديگر از بندهاي مهم اين قرارداد اين است كـه            .رت گرفته باشد  هاي مورد توافق صو     مكان
اياالت متحده آمريكا حق استفاده از اراضي، حريم آبي و هـوايي ايـن كـشور بـراي حملـه بـه                   

مسؤوليت نظارت و كنترل حريم هوايي عـراق، بـه        ،در همين حال   .كشورهاي همسايه را ندارد   
  .شود عراقي واگذار ميمحض اجراي اين توافقنامه، به مقامات 

دهـد    اين قرارداد نشان مـي     نخست،.  چند نكته قابل طرح است     ،در مورد اين قرارداد امنيتي    
المللي و كـشورهاي       مورد قبول جامعه بين    كامل و مسئول   دوباره به صورت دولت      عراقدولت  
 را  هـايي   وليت و مسئ   و تعهدات  باشدالمللي    هاي بين   طرف قرارداد تواند    قرار گرفته و مي   مهاجم  

   .هاي ملي برخوردار باشد بپذيرد و از حقوق دولت
و  امنيتـي  -هاي مختلف نظامي  در حوزه عراق و آمريكا ضرورتاً      ،بر اساس اين قرارداد   دوم،  
 آنها روابط بسيار نزديكي با هم دارنـد       . در تعامل نزديك با يكديگر هستند      ،اقتصادي –سياسي  

 نـاگزير بـه همكـاري نزديـك بـا           ،آنهـا  قرارداد و اجـراي       بندهاي مختلف   الزامات اساس و بر 
آينـده   به رغم خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، در          ،اين تعامل و همكاري    .دباشن ميديگر  هم

 – هزار نيـروي نظـامي       50 تا   30كم     دست ،در بهترين حالت  . بيني ادامه خواهد يافت     قابل پيش 
پردازنـد و از       آموزش و پشتيباني نيروهاي عراقي مـي        و به  مانند  آمريكا در عراق باقي مي    امنيتي  

 .)Obama & Biden: Nondate (كننـد  هاي آمريكايي در اين كشور حمايت مي اتباع و ديپلمات
نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق تـا پايـان سـال     شدن عقب  با قبول عملي   حتي رسد  به نظر مي  

اياالت متحده بيش از هميشه نفـوذ خواهـد          ،اي را آغاز كرده است كه در آن         دوره عراق   ،2011
هاي داخلي و خارجي آن در راستاي اهداف و منافع خـود جهـت خواهـد                  داشت و به سياست   

زيرساخت نظامي و امنيتي اين كشور با كمك و حمايت نيروهاي آمريكايي بازسازي شـده          .داد
  .استوجود آمده ه ارتباط تنگاتنگي بين آنها بو 

 روابـط   ايـن هـاي مختلـف عـراق و تـداوم            ي گسترده آمريكا در بخـش     گذار  سرمايهسوم،  
تـدوام ثبـات و برقـراري امنيـت در          . شدن مناسبات آنها در آينده منجر شود       تواند به نهادينه    مي

تواند به بهبود موقعيت آمريكا در عراق         مينيز  عراق و بهبود وضعيت اقتصادي و معشيتي مردم         
روابط  آمريكا،   –شدن قرارداد امنيتي عراق      علي و اجرايي  ع ف ضدر صورت تداوم و     و كمك كند 

 ممكـن   ،تيدر چنين وضعي  . خواهد يافت امنيتي آنها در تعامل نزديك با يكديگر ادامه          -نظامي  
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البتـه ايـن    . منطقه عمل كند  در   امنيتي آمريكا  - در مواردي به صورت بازوي نظامي        است عراق 
 و اي  عراق و تحوالت منطقه داخلي به تحوالت    ،اق بيش از روابط رسمي آمريكا و عر       ،وضعيت

 عـراق و آمريكـا سياسـت        ،در آينـده  . بستگي دارد و عراق   با آمريكا   كشورهاي منطقه   مناسبات  
تري در قبال كشورهاي ديگر منطقه به خصوص جمهوري اسـالمي             اي همسو و هماهنگ     منطقه

هـا در حكومـت       گرايان و الئيـك     ي با افزايش نفوذ مل    ياين همسوي . گيري خواهند كرد    ايران پي 
  . شود عراق تشديد مي

 آمريكا با احترام به تماميت سرزميني و حكومت عراق تنظيم           –چهارم، قرارداد امنيتي عراق     
گـذاري و     اي است كه نفوذ غيرمستقيم آمريكا بر مراكز مهـم سياسـت             به گونه مفاد آن   شده، اما   

 ،وجود تعارض ميان دولـت عـراق و آمريكـا         ورت  در ص . كند  تضمين مي اعمال فشار بر آنها را      
  . براي اعمال فشار بر حكومت مركزي عراق در اختيار داردرا هاي الزم  واشنگتن اهرام
 بـار   ها و    هزينه ،كوشد با آموزش نيروهاي عراقي      رسد دولت اوباما مي     به نظر مي   ،در نهايت 

اگـر انتقـال ايـن      . اگـذار نمايـد   هـا و    در اين كشور به خود عراقـي      را  برقراري امنيت   مسئوليت  
ها به روند كنوني افزايش امنيت و ثبات در عراق لطمه نزنـد و ايـن فراينـد                    مسئوليت به عراقي  

ثيرگذار بـر   أعوامل منفي ت  هاي آمريكا در عراق كاهش يافته و          هزينههمچنان تداوم داشته باشد،     
 ,See  Maleki, Nov. 26 (ودشـ  چهره آمريكا در منطقه و جهان از بابت مسايل عراق كمتر مـي 

دولت جديد آمريكا درصدد است با اين كـار بحـران را در عـراق كنتـرل كـرده و بـه               1.)2008
  .  آمريكا در جهان اقدام كندبازسازي چهره

 خواهد بود اي امنيتي دولت اوباما در عراق به گونه -ها، راهبردها و اقدامات نظامي      سياست
آنها بيش از اسـتفاده از قـدرت نظـامي بـر            . نشودر جهان ترسيم    كه چهره منفي از اين كشور د      

خواهد در عراق و در برخورد بـا نيروهـاي مخـالف بـه           اين دولت نمي  . دارندكيد  أقدرت نرم ت  
آنهـا بـر   . ها خواهـد بـود    دست عراقيهاقدامات آنها غير مستقيم و ب. صورت مستقيم عمل كند  

                                                                                                                   
هـا در   آن. كنـد    كميته مشتركي وجود دارد كه به اختالفات احتمالي رسيدگي مي          ،در بندهاي مختلف اين قرارداد    . 1

 آمريكا نشان   –نگاهي به مفاد و موضوعات قرارداد امنيتي عراق         . هاي مختلف در تعامل نزديك با يكديگرند        حوزه
تواند آنهـا را از هـم جـدا سـازد             اند كه اگر كسي هم بخواهد نمي          دهد اين دو كشور چنان به هم پيوند خورده          مي

)See Nima, November 26, 2008.( 
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 بدون اينكه بخواهند عـوارض و پيامـدهاي         ،كنند  يكيد م أهاي مختلف در عراق ت      نفوذ در بخش  
نـوع سياسـت و رفتـار موجـب كـاهش            اين   .ها و اقدامات را بر عهده بگيرند        منفي آن سياست  

   .دهد پايان ميهاي داخلي در آمريكا   مخالفتشده و بهها و تلفات نظامي آمريكا در عراق  هزينه
شدن اين قرارداد   براي نهايي .يي نشده است  نها امنيتي عراق و آمريكا      هنوز قرارداد  ،در عمل 

در عـين   . گذاشته شود نيز  به آراي عمومي     ،عالوه بر تصويب دولت و مجلس عراق       الزم است 
آمريكـا نيروهـاي خـود را از شـهرها و           . انـد    هر دو كشور اجراي مفاد آن را آغـاز كـرده           حال،
تعـداد  . انـد   را در دسـت گرفتـه     هاي عراق فراخوانده و نيروهاي دولت عراق كنترل آنهـا             آبادي

 هزار نفر كـاهش يافتـه و در صـورت تـداوم             80 هزار نفر به حدود      150نيروهاي آمريكايي از    
 ,White House ( از عراق خارج خواهند شد2011 نيروهاي آمريكا تا پايان سال ،وضع كنوني

June 29, 2010( .  
دولـت نـوري المـالكي      . وجود دارد شدن اين قرارداد      براي نهايي   در عراق  انداز مثبتي   چشم

 از پارلمان بـه تـصويب رسـاند و    كننده متن اين قرارداد است كه آن را قبل طرف مذاكره و تهيه 
نماينـده ايـن دولـت بـا مراجـع          . ثر بود ؤ در تصويب آن از سوي پالمان م       ،هاي فراوان   با رايزني 

را به عدم مخالفت بـا ايـن    انسيستاني ديدار و آنعظمي  الاهللا    حوزه علميه نجف بخصوص آيت    
 در سـال    اسـتاني و پارلمـاني عـراق      موفقيت حزب مالكي در انتخابات      . قرارداد متقاعد ساخت  

 International Crisis ( نشان داد كه مردم عراق نيز از عملكرد دولت او راضـي هـستند  2009

Group, 2009 .(ف دولـت  ائـتال « تكـرار شـد و   2010وبيش در انتخابات سال  اين موفقيت كم
هـاي انتخابـاتي بـه دسـت آورد        جايگـاه مناسـبي را در ميـان ائـتالف          ،به رهبري مالكي  » قانون

)Cordesman, April 6, 2010: 2.(   يكـي از   نتايج اين دو انتخابات موقعيت مـالكي را در حـد
تـرين    حـساس  و يكي از مهمتـرين   با توجه به اينكه      .ه است تثبيت كرد  زمامداران مطرح عراقي،  

رسـد در     بـه نظـر مـي      ،ارداد امنيتي عراق و آمريكاسـت      تهيه و تصويب قر    ،امات اين دولت  اقد
نهايي شـده و    عمالً  بيني در عراق به وقوع نپيوندد، اين قرارداد          صورتي كه رويداد غيرقابل پيش    

   . چارچوبي براي تنظيم مناسبات عراق و آمريكا در آينده خواهد بود
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   امنيتي عراق و آمريكا- ه مناسبات نظاميهاي اوباما و آيند سياست .د
ثر از نگرش، رويكرد و     أ مت ، جدا از تحوالت عراق    ، امنيتي عراق و آمريكا    –مناسبات نظامي   

نگاهي به سياسـت    . گيرنده نهايي در كاخ سفيد هستند        كه تصميم  سياست زمامداران آمريكاست  
 درتوانـد   مـي  قـرار دارد، در امور  در مص2012دست كم تا پايان سال  و راهبرد دولت اوباما كه      

  . راهگشا باشدشناخت بهتر روابط و مناسبات آمريكا با عراق 
  بود، وارد مبارزات انتخاباتي شده    با شعار تغيير  كه   آمريكا   2008پيروزي اوباما در انتخابات     

در  هرچنـد    . جهان و عـراق اسـت       برابر  در اين كشور آغاز مرحله جديدي در سياست خارجي       
تـامين اهـداف و     پي   و در    ستنظام سياسي آمريكا  در قالب   سياست دولت اوباما نيز      ،لينگاه ك 

 از ايـن    .اسـت رونـدهاي گذشـته     ساختارها و   ثير  أباشد و به شدت تحت ت       ميمنافع اين كشور    
در عمـل    امـا    شـود؛   دولـت بـوش ارزيـابي مـي       نوعي تـداوم سياسـت      سياست اوباما نيز     ،نظر

هاي آمريكا در قبال عراق وجود دارد كـه از همـان دوران              ياستسين  هاي قابل توجهي ب     تفاوت
 نگاهي .آمد و در اين مدت نيز تاحدودي بروز يافته است مي به چشم آمريكا مبارزات انتخاباتي  

 سياسـت آمريكـا در دو دولـت بـوش و اوبامـا      هـا و تغييـرات    و تـداوم ها ها و تشابه    به تفاوت 
   . امنيتي دو كشور در آينده مفيد باشد-ناسبات نظاميانداز م شدن چشم در روشنتواند  مي

ثير ميـراث   أمدت به شدت تحت ت      و ميان  مدت كوتاهروابط نظامي امنيتي عراق و آمريكا در        
 و برداشت رهبران جديد ايـن كـشور از اوضـاع             2003 سال    عراق در  در حمله به   بوش   دولت

  . ردقرار داهاي آمريكا در جنگ با تروريسم  عراق و هزينه
ميراث نخست دولـت     ،جنگ عليه تروريسم و به طور مشخص دو جنگ عراق و افغانستان           

دولت اوباما بـا هـدف      .  ميراث دوم بوش در خارج است      ،بوش و چهره منفور آمريكا در جهان      
ها به شدت منتقد سياست خـارجي بـوش در            دموكرات. تغيير در سياست آمريكا روي كار آمد      

سـاز     امنيت و منافع ملي آمريكا مشكل      اي همچنان بر  ها   دوي اين چالش   هر. اين دو زمينه بودند   
 . باشـد  آنهـا قابلـه بـا     حلي بـراي م       بايد به دنبال راه    ، در كاخ سفيد باشد     كه هستند و هر دولتي   

تواند راهي براي   مي اوباماهاي نگاهي به سياست بوش در اين دو مورد و تفاوت آنها با سياست
  .باشددر آينده   امنيتي آمريكا و عراق–اسبات نظامي  منانداز   چشم بررسي
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بـر اسـاس    .  در قالب رهنامه بوش مطرح شد      ، عليه تروريسم   جنگ سياست دولت بوش در   
 سـه  ،هاي كشتار جمعـي  هاي سركش و گسترش سالح  دولتهاي تروريستي،     گروه ،اين رهنامه 

در  راهبـرد بازدارنـدگي    ،وشاز نظر دولت ب   . هستندتهديد اساسي امنيت ملي آمريكا در جهان        
هـاي ملـي فاقـد        ها برخالف دولت    اين گروه  .تواند كارساز باشد    هاي تروريستي نمي    قبال گروه 

 تهديـد بـه اقـدام       رو، از اين مين امنيت آنها هستند و      أسرزمين و جمعيت و مسئوليت در برابر ت       
ست اين كـشور در     جويانه كه اساس سياست بازدارندگي است و در دوره جنگ سرد سيا             تالفي

. )Record, July 8, 2004 (توانـد سياسـت كارآمـدي باشـد      نمي،هاي متخاصم بود برابر قدرت
خطـر  . توانـد منتظـر اقـدام آنهـا باشـد           هاي ترويستي نمي     آمريكا در برابر تهديد گروه     ،بنابراين

 آنهـا    نخست از سوي   حمله  دهد  اجازه  آمريكا  از آن است كه    تر  وحشتناكتهديدات آنها خيلي    
اي برسـند كـه عليـه آمريكـا            قبل از اينكه آنها به چنان مرحله       دولت بوش  ،بنابراين. عملي شود 

خردكننده و  ضربه قاطع   دست به عمليات تروريستي بزنند، بايد اقدام كند و با جنگ پيشگيرانه             
  . )212: 1387فام،  يزدان (به توان آنها وارد سازد

 كه نه حمله پيشگيرانه عملي شدرهنامه ن در قالب دولت بوش به عراق و افغانستاحمله 
 و نه در عمل )See Shiner & Williams, 2008 (المللي دارد مبناي حقوقي قابل قبول بين
گرايانه دولت بوش در حمله به عراق با انتقادات  جانبه اقدام يك. چندان موفق از آب درآمد

 شده شدن جنگ و افزايش تلفات تشديد ي روبرو شد و اين انتقادات با فرسايشگسترده جهاني
ها در  شكنجه عراقيماجراي . به اوج خود رسيدو با آشكارشدن برخي جريانات و رويدادها 

مشخص  ،زندان ابوغريب، و متهمان به عمليات تروريستي در زندان گوانتانامو و مهمتر از همه
هاي  اي دسترسي به سالحشدن نادرستي اتهامات دولت بوش به رژيم صدام در مورد تالش بر

 كه مبناي حمله به اين كشور بود، موجب رسوايي دولت بوش در جهان و معيجكشتار 
 ,Pew (بدنامي بيش از پيش آمريكا در نزد افكار عمومي جهان و مردم آمريكا شد

2006/23/05( .  
ر متحدين اروپايي اياالت متحده، مردم اين كشور، متخصصان و مراكز فكـري و معرفتـي د               

 اعـالم كردنـد    ادامه سياست دولت بوش در عراق        ت خود را به طرق گوناگون با       مخالف 1آمريكا

                                                                                                                   
1 . expert cognoscenti think 
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)Drezner, 2008: 12&20( . دولت بوش در شناخت فضاي جديد، تهديد آنها بر اين باورند كه
 راهبـرد نظـامي آن بـه        ،يابي آن به خطا رفته و در نتيجـه          گيري و قدرت    تروريسم و نحوه شكل   

 رويكـرد    در عمل،  ،از ديدگاه اين گروه   .  به تقويت آن منجر شده است      ، با تروريسم  جاي مقابله 
بلكه عـراق و     ،هو برخورد نظامي آمريكا با تروريسم نه تنها به نابودي آنها در جهان منجر نشد              

اين سياست تندروها را در جهـان اسـالم         .  است ها تبديل كرد    افغانستان را به بهشت تروريست    
 ,Mazzetti, Sep 24 (ه استهاي آنها در نزد ملل اسالمي زد  مهر تائيدي بر ادعا وهتقويت نمود

2006(.   
تندروها با ايجاد نفرت از آمريكـا  . داردريشه در جهان اسالم، تروريسم در نفرت از آمريكا       

هـاي    آوري كمك   به جمع به عضوگيري در ميان جوانان مسلمان دست زده و در ميان مسلمانان             
 بلكـه بـه     ،حمله آمريكا به عراق و افغانستان نه تنها اين نفرت را كاهش نـداد             . ددازنپر  مالي مي 

بازي را به رقيب خود نيز  در عرصه قدرت نرم      دولت بوش  و موجب شد     شدت به آن دامن زد    
  .)Munslow & O’Dempsey, 2009: 4 (واگذار كند

از آمريكائيان نگران   %  83 نظرسنجي از مردم آمريكا نشان داد كه         ، نتايج يك  2006در سال   
اغلب مردم اين كشور نگران موقعيت آمريكا       . هستندسياست و عملكرد آمريكا در امور جهاني        

طبـق نظرسـنجي شـبكه      . دبو عراق عامل اصلي اين نگراني       ،به صورت صريح  . در جهان بودند  
CBS    ـ                  ،2006 در نوامبر يس  سه چهارم مردم آمريكـا نحـوه مـديريت امـور عـراق از سـوي رئ

شـوندگان از سياسـت آمريكـا در عـراق حمايـت             از پرسـش  % 4تنها  . جمهور را قبول نداشتند   
 جريان بزرگي از مردم آمريكـا سياسـت آمريكـا در عـراق و رهبـري      ،2007در سال . كردند  مي

  .)Drezner, 2008: 12 (آمريكا در جنگ جهاني عليه تروريسم را رد كردند
خواهـان بـه    به حدي منفي بـود كـه جمهـوري      بوش   آمريكا به عملكرد دولت   نگرش مردم   

 تبـديل شـود و      2008ثيرگذار بـر انتخابـات      أشدت نگران آن شدند كه اين موضوع به عاملي ت         
كين نـامزد ايـن حـزب تـالش كـرد             سناتور مك . موجب شكست نامزد آنها در انتخابات گردد      

همراهي  ،ها  م همه اين تالش    اما به رغ   ،ديدگاه متفاوتي از دولت بوش در مورد عراق ارائه دهد         
نتيجـه  در  ثيرگـذار   أ عنـصري ت   ،اوليه آن با سياست بوش در عراق و عضويتش در ايـن حـزب             

  . )Jackson, 2008/07/21 (انتخابات اين كشور بود
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او از ابتداي حملـه     . كيد داشت أنشيني آمريكا از عراق ت      اوباما در مبارزات انتخاباتي بر عقب     
 اعـالم كـرد كـه حملـه بـه عـراق موجـب               2002و در سـال      خالف بود آمريكا به عراق با آن م     

.  )Obama, 2008 (بيني در براي آمريكا خواهد شد شها، و پيامدهاي غيرقابل پي درگيري، هزينه
داند كـه بـا    اوباما حمله آمريكا به عراق را انحراف در سياست مبارزه اين كشور با تروريسم مي        

از عراق و تقويت مبارزه با تروريسم در افغانـستان و پاكـستان             آوردن نيروهاي آمريكايي     بيرون
اوباما معتقد است ميدان اصلي نبـرد بـا تروريـسم افغانـستان اسـت و آمريكـا و                   . يابد  پايان مي 

  . كيد و تمركز نمايندأمتحدان آن بايد بر اين منطقه ت
برد نيروهاي آمريكـايي    عراق اولويت چنداني ندارد و ن     از نظر اوباما در مبارزه با تروريسم،        

او پس از پيروزي در انتخابات      .  به درازا كشيده است    ،در اين كشور به دليل انحراف در وظايف       
: مردان عراقـي تـصريح كـرد    هاي دولت خود در عراق خطاب به مردم و دولت      با اعالم سياست  

 امنيـت آن كـشور را   هاي بغداد نگهباني بدهند و توانند تا ابد در خيابان نيروهاي آمريكايي نمي  «
   ).Raddat & Martinez, June 30, 2009 (»مين نمايندأت

كـرد، پيامـدهاي      ايراد ديگري كه اوباما در طول مبارزات انتخاباتي به دولت بوش وارد مـي             
هاي  جانبه بوش در جهان و ايجاد نفرت عمومي از اين كشور در ميان ملت            بار سياست يك    زيان

 ضـربه   ،كاران در سياست خارجي     ر اين عقيده است كه رفتار نومحافظه      اوباما ب . ديگر جهان بود  
آمريكا به شدت نيازمند بازسازي و بازيـابي  . شديدي بر اعتبار آمريكا در جهان وارد كرده است 

  . )Randall, 2008/9: 11 (هاي ديگر است اعتماد دوباره خود در ميان ملت
هاي خـود را مطـرح و آن را بـه       ديدگاه2008 از نظر مخالفان دولت بوش كه در انتخابات    

تائيد مردم آمريكا رساندند، آمريكا در مبارزه با تروريسم بايد به عامـل محـوري آن كـه بـدنام                    
هـاي    حمايت از حكومت  . بودن آمريكا در جهان و وجود نفرت گسترده از آن است، توجه كند            

 ،گرايانه در روابط با كشورهاي ديگر     جانبه  ده گسترده از نيروي نظامي و رويكرد يك       فاسد، استفا 
تشخيص آنها در مورد علت تروريسم با . اند عوامل مهم گسترش نفرت از آمريكا در جهان شده

اوبامـا بـر ايـن بـاور اسـت كـه راه اساسـي جلـوگيري از          . كاران متفاوت است    درك نومحافظه 
هـاي آمريكـا در     كاهش نفرت از آمريكاست كه با تغييـر سياسـت     ،انگسترش تروريسم در جه   
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اتخاذ رويكرد چندجانبـه در اعمـال       و  هاي آنان     برخورد با ملل ديگر، احترام به حقوق و ارزش        
  .)Werz, January 25, 2009 (سياست خارجي ميسر است

 جهـان از   احياي دوباره موقعيت آمريكـا در ،هدف اساسي دولت اوباما در سياست خارجي      
 آثار، عالئـم و     كند ميدولت اوباما تالش    . هاي ديگر است    طريق بازسازي چهره آن در نزد ملت      

هاي منفي دولت بوش را كه به حيثيت اين كشور در نزد ملل ديگـر لطمـه زده اسـت، از                       نشانه
و نظـامي   هاي اطالعاتي     كنترل عملكرد سازمان  . سياست و عملكرد آمريكا در جهان حذف كند       

ي انساني از رفتار آمريكا با اين        هاي تروريستي و ارائه چهره      ريكا در برخورد با اعضاي گروه     آم
ها و اعتراضات زيادي در داخل        افراد در آمريكا و كشورهاي ديگر كه در دوره بوش به رسوايي           

عهـده    شد، از اقدامات اساسي اوباما در كاخ سفيد است كه از فرداي بـر               منجر و خارج آمريكا  
   1.فتن رياست جمهوري آن را شروع  كرده استگر

بـر اسـاس چنـين      . اسـت گرايي ليبـرال      الملل   دولت اوباما بيشتر بين    منطق سياست خارجي  
قدرت نظامي كارآيي محـدودي دارد و       .  امنيت ملي آمريكا صرفاً موضوع نظامي نيست       ،منطقي

امنيـت  . طي وابسته استقدرت آمريكا محدود و تا حدودي به عوامل محي . آفرين است   مقاومت
همكاري جهاني نيازمند وجود نهادهـاي      . شود  مين و تقويت مي   أكشورها با همكاري همديگر ت    

 المللي كارآمد و همكاري همـه كـشورها بـه خـصوص كـشورهاي قدرتمنـد بـا آنهاسـت                     بين
 دولـت اوبامـا در سياسـت خـارجي بـه ابعـاد              ،بر پايه چنين رويكردي   . )172: 1387كاالهان،  (

 و بـه    هقدرت نرم جايگـاه بـاالتري يافتـ       . كند مينظامي و جهاني امنيت بيش از پيش توجه         غير
. شـود  مـي  از قدرت سخت و نظامي آمريكـا در مـوارد ضـروري اسـتفاده                ،صورت هوشمندانه 

هاي بزرگ و كشورهاي ديگر در برخورد با مـسايل و             گرايي و جلب همكاري قدرت      چندجانبه
 آن در منطقـه     ،خارجي آمريكا در جهان و در مورد مـشكالت        مشكالت به وجه غالب سياست      
شـود از    و تالش مييافتهديپلماسي جايگاه باالتري  . شده است خليج فارس و خاورميانه تبديل      

                                                                                                                   
فرمان او در تعليق اخذ اعتراف از اعضاي القاعده در زندان  گوانتانامو در فرداي ورود بـه كـاخ سـفيد، دسـتور                        .1

 از جمله اقداماتي    ،افشاي اسناد شكنجه مخالفان در دوره دولت بوش       و  هاي سيا در خارج از آمريكا         تعطيلي زندان 
 . انجام داده استاست كه دولت اوباما تا كنون در اين راستا 
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 اصـل   1 تعامـل  ،طـور خالصـه   به  . نفوذ ديگر كشورها براي حل و فصل مشكالت استفاده شود         
 ايـن  .)Obama, April 24, 2007 (استكننده در سياست خارجي دولت اوبام محوري و هدايت

تعامل ممكن است با همه كشورهاي منطقه باشد يا به تعامل با ديگران براي اعمال فشار عليـه                  
  .  كه مشخصاً در اقليت خواهند بودمحدود شودتعدادي از آنها 

  
   دولت اوباما در عراقسياست و عملكرد .اه

خـود را   خارجي   سياست   آمريكاباما،  بر اساس رويكرد و اصول اساسي سياست خارجي او        
آمريكا   اين امر به معني تغيير اهداف اساسي       در عين حال،  . دادعراق مورد بازبيني قرار     برابر  در  

مقابلـه  . نكرده اسـت  اهداف اساسي آن تغيير    ، به عراق  دولت اوباما در رويكرد   . در عراق نيست  
اورميانه و جهـان،  حفـظ تـداوم    با خطر تروريسم و حفظ موقعيت آمريكا در منطقه حساس خ     

حمايت از امنيت اسرائيل و متحدان      و  جريان صدور نفت از خليج فارس به كشورهاي صنعتي          
ـ داركننده در سياست خـارجي آمريكـا          همچنان نقش تعيين   ،اي آن   منطقه  در در عـين حـال،  . دن

ايـي و قـدرت     گر  جانبـه   ها و اولويـت آن از يـك         سياست جديد آمريكا در منطقه رويكرد، شيوه      
ـ   ه  گرايي متحول شد    و چندجانبه نرم   قدرت    از گيري  نظامي به سوي بهره    مين اهـداف   أتا نحوه ت

 و نفرت از آمريكـا را تـشديد          لطمه نزند   و جهان   به چهره آن در منطقه      نه تنها  آمريكا در عراق  
  . ،  بلكه به بازسازي چهره آن در جهان اسالم كمك نمايدنكند

 رويكردي كمتر نظامي و بيشتر ، در عراق مشخصر جهان و به طوردولت اوباما درويكرد 
در مورد گسترش . استكيد بيشتر بر حقوق بشر و دموكراسي أ و با تگرايانه چندجانبه

 بين دولت بوش و دولت اوباما تفاوت زيادي ،دموكراسي و حمايت از حقوق بشر در جهان
هر دو حزب دموكرات و . كنند نگاه مي مگر از منظري كه آنها به اين موضوع ،وجود ندارد
دانند و در   آمريكا مييها  ارزشجزء دموكراسي و حقوق بشر را ،خواه در آمريكا جمهوري

هايي هست كه   در نگرش آنها به اين موضوع تفاوت اما؛كنند سياست خارجي آن را لحاظ مي
ي به حقوق بشر و گراي خواهان از منظر واقع  جمهوري.شود موجب تفاوت در رفتارشان مي

 صلح  امنيت ملي آمريكا از طريق و گسترش آنها را براي تقويتنگرند ميدموكراسي 
                                                                                                                   
1 . engagement 
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 از جمله دولت ها  در حاليكه دموكرات .)Apodaca, 2006 (دانند دموكراتيك ضروري مي
 به حفظ و گسترش دموكراسي در جهان از منظر ،كيد بر صلح دموكراتيكأ ضمن ت،اوباما
گذاري بر   تقويت امنيت مشترك با سرمايه،از نظر دولت اوباما. كنند يي نگاه ميگرا الملل بين

 گسترش دموكراسي در جهان از ،در نگاه دولت جديد. پذير است شأن انساني مشترك امكان
آوردن بستر الزم براي توليد ثروت بيشتر   مبارزه با فقر و فراهمبرگذاري اساسي  طريق سرمايه

  .)Obama & Biden, Nondate (ر استدر جهان امكان پذي
 مبارزه با ،در دولت بوش. با ديدگاه دولت بوش داردتفاوت قابل توجهي اين ديدگاه 

گيري از نيروهاي  افزاري و بهره  سختهاي  شيوه،هاي كشتار جمعي  و گسترش سالحتروريسم
 آمريكا و قدرت استفاده از توان نظامي.  در اولويت سياست خارجي آمريكا قرار داشت،نظامي

شد و يا به همكاري و  آن در اين راه رويكرد غالب بود و كمتر با كشورهاي ديگر مشورت مي
   .هماهنگي آنها در اين راه بهاي اندكي قايل بودند

هاي كشتار   منع گسترش سالحپايي درو همكاري كشورهاي ار،در نگاه دولت اوباما
 ثريؤ در عراق و افغانستان نقش م و آرامشت برقراري امنيمبارزه با تروريسم و  ،جمعي
هاي  معضالت امنيتي جهان برآيند و ارزشپس توانند از  آنها با همكاري هم مي. دارند

 سياست اوباما در افغانستان با جلب همكاري متحدين ،بنابراين. دموكراتيك را توسعه دهند
 اقدامات چندجانبه ،عراق نيز در صورت بدترشدن اوضاعآمريكا پيش خواهد رفت و در 

و برقراري ثبات تداوم در صورت  در عين حال، ).Feaver, June 1, 2010 (تر است محتمل
 اجازه ،هايي كه تا كنون در عراق متحمل شده است دولت آمريكا به دليل هزينه ،نسبيامنيت 

مال ا گذاري ر حاصل اين سرمايهردهاي آن شريك شوند و يا در دستاونخواهد داد اروپائيان 
  . ندخود كن

نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق را   برنامه عقب، دولت اوباما با ارائه طرحي،در عمل
.  هزار نيروي آمريكايي در عراق باقي خواهد ماند50 تا 35 تنها ،طرحاين بر اساس . اعالم كرد

يي از عراق كشيدن نيروهاي آمريكا فرماندهان آمريكايي خواستار مدت زمان بيشتري براي عقب
 نيروهاي خود را از عراق خارج 2011 دسامبر 31گويد ما به تدريج تا  اوباما مي اما ،هستند

مانده آمريكا  نيروهاي باقي. نامه امنيتي دو كشور آمده است اين زمان در توافق. خواهيم كرد
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يات آنها از عمل. نقش مشاوره، آموزش و تجهيز نيروهاي عراقي را بر عهده خواهند داشت
 و از هنظامي عراق در داخل اين كشور حمايت خواهند كرد و به مقابله با تروريسم پرداخت

   .)Baker, February 27, 2009 (موقعيت ديپلماتيك آمريكا در اين كشور پشتيباني خواهند كرد
 دولت عراق را بامااو. اعتقاد نداردبه راه حل نظامي براي حل مشكالت عراق دولت اوباما 

ها و اقوام  گسترش مشاركت همه گروهداند كه بايد با  ل برقراري امنيت در اين كشور ميمسئو
با اعمال  آمريكا. گرددعراقي تشكيل شود و با حمايت آمريكا تقويت و به دولتي كارآمد تبديل 

 و نمايد سعي دارد حل مشكالت عراق را به دولت آن كشور واگذار دولت مالكيبر فشار 
-Obama (كندتبديل كننده  پشتيبانيو دهنده  ايي را صرفاً به نيروهاي آموزشنيروهاي آمريك

Biden, January 21, 2009(.  ها در  و كاهش ميزان خشونتثبات و آرامش در عراق تداوم
 موجب ، تا كنون  از يك طرف و تداوم بحران افغانستان از سوي ديگر2007عراق از سال 

 دولت اوباما ،در همين حال. ي آمريكا از عراق خواهد شدتر نيروهاي نظام خروج هرچه سريع
 نيازي به ايجاد پايگاه نظامي دائمي در عراق آمريكاند ا هبه صراحت اعالم كردو كنگره آمريكا 

.  اين رويكرد به معناي ترك عراق از سوي آمريكا نيستالبته، .)FCNL, 12/09/2008 (دندار
 ،گيري  مراكز تصميم مدت حفظ خواهد كرد و برنامه ه ميانآمريكا نفوذ خود را در عراق در آيند

حفظ موقعيت آمريكا در عراق در يك دوره زماني بلندمدت است تا بتواند با استفاده از اين 
  . هدايت كندها و اهداف و منافع آمريكا در راستاي سياست امور منطقه را ،موقعيت

از مشكل اين حل اي به موضوع و  قه نگاه منط،در عراقاوباما  گيري متفاوت ديگر جهت
 –هاي گزارش بيكر   بر اساس يافتهدولت اوباما.  كشورهاي ديگر منطقه است باطريق همكاري

در پي مذاكره  هم نقش داشت، ،هميلتون كه در تهيه آن وزير دفاع آمريكا، رابرت گيتس
 است تا هاي عرب و كشورجانبه و چندجانبه با همسايگان عراق از جمله ايران و سوريهدو

جلوگيري از كمك به متقاعد به  و  تشويق كندهمه آنها را به بهبود روابط با دولت عراق
  . گيري و تشديد خشونت در عراق سازد شكل

 بهبود روابط جهان عرب با دولت جديد عراق ، اوباما در عراق جنبه ديگر سياست دولت
گرا در عراق  دولت سكوالر و ملياين بهبود ممكن است از طريق روي كار آوردن . است

هراسي و ايجاد نوعي اجماع عليه ايران در منطقه از طريق  گسترش ايرانبا صورت گيرد و يا 
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هاي فلسطيني و لبناني و يا  سازي قدرت و نفوذ جمهوري اسالمي ايران در عراق، گروه برجسته
ماني كه مناسبات ايران و  تا ز.عملي شوداي ايران  هاي هسته طرح تهديدات ناشي از فعاليت

آمريكا به شكل فعلي است، آمريكا از عراق به عنوان نيروي مهاركننده ايران استفاده خواهد 
 اين سياست در قالب مبارزه با تروريسم، مقابله با نيروهاي تندرو اسالمي، جلوگيري از .كرد

رو  كراتيك و ميانههاي دم  ايجاد دولت،هاي كشتار جمعي و يا به شكل ايجابي گسترش سالح
  .هاي تندرو اعمال خواهد شد در برابر دولت

 ، عالوه بر نگرش رهبران جديد آمريكا، اوباما در عراقرويكرد كمتر نظامي و چندجانبه
 اوباما. باشد ميها در افغانستان و پاكستان نيز   گسترش درگيريثر از ضرورت عيني در قالبأمت

كيد داشت و أستان تر گسترش نيروهاي آمريكا در افغان بدر دوره انتخابات رياست جمهوري،
  افغانستان و پاكستاندو كشور در بحران ،دولت جديددر عمل نيز از زمان روي كار آمدن 

پاكستان و به  را آمريكا توجه و توان نظامي ،زمامداري خوداوباما در دوره . تشديد شده است
هاي انتخاباتي خود و جلوگيري از  ي وعده اجرااي بر، و در عمل فغانستان معطوف ساختها

  . است شده تشديد نارضايتي در آمريكا ناگزير به بازگرداندن سربازان اين كشور از عراق
برقراري  مطمئناً خروج نيروهاي آمريكايي از عراق بدون كسب اطمينان از با وجود اين،

به حفظ دستاوردهاي حمله اوباما ناگزير . آرامش، ثبات و امنيت در اين كشور نخواهد بود
 در مجله »جورج اوباما « در مقالهبه نوشته كريستن براوس.  عراق استدرپرهزينه دولت بوش 

اوباما رئيس جمهور موفقي خواهد بود، نه به اين دليل كه سياست خارجي « ،فارين پالسي
 را به بوش را به طور كامل تغيير خواهد داد، بلكه به اين خاطر كه سياست خارجي بوش

   ).Brose, 2009 (»اي ادامه خواهد داد صورت گسترده
ـ      –تواند بر مناسبات نظامي       ديگري كه مي  مهم  عنصر   ثير بگـذارد و    أ امنيتي عراق و آمريكا ت

هـاي نظـامي      پايگـاه  تدوام و تقويت   به    آمريكايي از عراق را كند نمايد يا       خروج نيروهاي روند  
هـاي بـوش جايگـاه        اگر سياست  .ت ايران و آمريكاست   ، مناسبا كمك كند آمريكا در اين كشور     

اي آمريكا را شكل داد و قرارداد امنيتي بين عراق و آمريكا مناسبات    عراق در سياست خاورميانه   
 مناسبات ايـران     وضعيت آمريكا در افغانستان و     رسد  زند، به نظر مي     رسمي دو كشور را رقم مي     

  . خواهد گذاشتدر آينده اق با آمريكا بر مناسبات عرثير را أبيشترين تو آمريكا 
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 بهبـود اوضـاع نظـامي آمريكـا در          و  تثبيت وضعيت امنيتي و سياسـي در عـراق         موازاتبه  
 توجه سياست آمريكا در منطقه به سمت جمهوري اسالمي ايران معطوف            ،افغانستان و پاكستان  

تالفات ميان ايـران    با توجه به روند تحوالت عراق در سه سال گذشته و تشديد اخ            . خواهد شد 
خواهـد  دهنده را ايفا      در برابر ايران نقش كشور موازنه      ،رسد، عراق در آينده     و آمريكا به نظر مي    

شود   گرا و سكوالر در عراق به دوري عراق از ايران منجر مي             روي كار آمدن نيروهاي ملي    . كرد
 ايـن  ،ها  ميان عراقي  گرايي در   احياي روحيه ملي  و  و در صورت بهبود وضعيت سياسي و امنيتي         

عراق همواره خود را دروازه شرقي جهان عرب تصوير كرده اسـت كـه              . شود  فرايند تشديد مي  
 احيـاي ايـن تـصوير بـراي         .ها و شيعيان عليه جهان عرب باشـد         تواند مانع تهديدات ايراني     مي

 قـومي   سخت است، اما نبايد جنبـه     در داخل اين كشور     گرفتن شيعيان    ها به خاطر قدرت     عراقي
اي و بـه ويـژه حمايـت          لفه داخلي با حمايـت منطقـه      ؤبه ويژه اگر اين م    . ناديده گرفته شود  آن  

  . آمريكا از آن همراه باشد
 اين فرصت را براي عراق فراهم خواهد كرد كه بـه شـكل              ،بدترشدن روابط ايران و آمريكا    

ا حمايت اعراب و تعميـق  اين بازسازي ب. جديد به بازسازي نقش خود در برابر ايران اقدام كند        
اگر ايران و آمريكـا نتواننـد مناقـشات         . شود   امنيتي عراق و آمريكا ميسر مي      –مناسبات سياسي   

آميز حل و فصل كنند و مناسبات آنها به مراحل حادتري برسد، فـشار                خود را به شيوه مسالمت    
 ،در همين حال  .  يافت  ايفاي نقش قدرتمندتر در برابر ايران افزايش خواهد        برايآمريكا برعراق   

 ،بهبود روابط دو كشور و به ويژه همكاري ايران و آمريكـا در مبـارزه بـا طالبـان در افغانـستان                
 تغيير  ،و در نتيجه  گري در منطقه      تواند نتيجه معكوس به بار آورده و به كاهش فضاي نظامي            مي

   . منتهي شود اقتصادي – امنيتي به سياسي –مناسبات آمريكا و عراق از حالت نظامي 
  
  گيري نتيجه

نشان  ،و تحوالت منطقهها و رويكردهاي دولت اوباما  بررسي روند تحوالت عراق، نگرش
ور نقطه ثقل تحوالت نظامي در منطقه از عراق به سوي دو كش ،مدت  در كوتاه و مياندهد مي

 اين فرصت را  آمريكاييمقاماتها در عراق به  كاهش تنش. شود  منتقل ميافغانستان و پاكستان
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ر خارج سازند و در مورد مناسبات نظامي خود با عراق دهد كه نيروهاي خود را از اين كشو مي
  . تغييراتي را ايجاد نمايند

 2011 خروج نيروهاي آمريكايي از عراق تا پايان سال ،طبق قرارداد امنيتي عراق و آمريكا
ي تموريت عملياأ م از،ين مدتدر ا. گيرد  اين خروج به تدريج صورت مي.شود تكميل مي

ها و  موريت آموزشي، پشتيباني و حمايت از ديپلماتأكاسته شده و بر منيروهاي آمريكايي 
  . شود تمركز بيشتري مياتباع آمريكايي در عراق 

دولت اوباما در عراق تالش خواهد كرد برخورد مستقيم و نظامي آمريكا با نيروهاي 
كاهش را هاي انساني و نظامي آمريكا   و هزينهكرده كمتر  راق مردم عرا،شورشي و به طور كلي

نيروهاي عراقي و ديپلماسي  استفاده از قدرت نرم و ،راهبرد جديد آمريكا در عراقدر . دهد
كوشد  ميولت اوباما به تناسب افزايش امنيت و ثبات در عراق د. جايگاه مهمي دارند ،اي منطقه

در  تيباني و پشسطح از سطح عملياتي به ، نظامي آمريكا حوزه وظايف و عملكرد نيروهايدر
 به گرايي جانبه  از يك، در رويكرداي و  از سطح ملي به سطح منطقه،حل مسايل  حوزه راه
از بعد نظامي به بعد  ، واشنگتن–روابط و مناسبات بين بغداد ابعاد   در، وگرايي چندجانبه
  .يابدگرايش بيشتري  اقتصادي -سياسي 

ثر از روند تحوالت در داخل عراق، أ مت،امنيتي عراق و آمريكا -نداز مناسبات نظامي ا چشم
اي به ويژه منازعه  نگرش و بينش دولت جديد در آمريكا و تحوالت جديد در مناسبات منطقه

 جمهوري اسالمي ايران قابل طرح با آمريكا مناسباتو و درگيري در افغانستان و پاكستان 
  . است

 نشان داد راهبرد وند تحوالت در سال پاياني بوش و سال اول دولت اوباما ر،در عراق
ها در حال  ها تا حدودي كنترل شده و تنش ثر افتاده، خشونتؤ در عراق مآمريكاجديد 
 تداوم اين روند زمينه بيشتري براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق .كردن هستند فروكش

 خروج ،گرفته و سياست اعالمي دولت آمريكا صورت توافقات بر اساس. آورد فراهم مي
در . رسد پايان مي به ،2011 و تا پايان سال ه عملي شد2010نيروهاي نظامي آمريكا تا اوت 

حضور آمريكا در عراق  به معناي پايان  خروج نيروهاي نظامي آمريكا از عراقعين حال،
  .نيست
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 است كه دو كشور  نظامي و سياسيتخروج آنها به معناي آغاز مرحله جديدي در مناسبا
و آمريكا به اندازه كافي ابزار الزم براي اعمال نفوذ در خشونت كنترل شده و  جنگ ،در آن

ثر أاين اتحاد مت . متحد آمريكا تبديل خواهد شدكشورراق به  ع، دوره جديد در.عراق را دارد
سبات ايران و آمريكا حاكم آيند و وضعيتي كه بر منا از نيروهايي كه در عراق روي كار مي

گراي، سكوالر و يا سني مذهب در  به هر ميزان كه نيروهاي ملي. است، شكل خواهد گرفت
 تر و ضد  روابط بغداد با آمريكا قويعراق قدرت و نفوذ بيشتري در حكومت داشته باشند،

ق قدرت و نفوذ  در عراساالر ديوان شيعي و هاي قدر نيروي  هردر مقابل،. تر خواهد بود ايراني
  . تر خواهد بود شان مستقل بيشتري داشته باشند، مناسبات آنها با تهران بهتر و سياست

 نفوذ آمريكا به دليلموقعيت عراق در منطقه  ،در صورت بدترشدن روابط ايران و آمريكا
 بسيار حساس ،مردان عراقي با جمهوري اسالمي ايران در اين كشور و روابط نزديك دولت

ها و فشار ايران بر عدم استفاده از قلمرو عراق   تالش عراقي،در قرارداد امنيتي.  شدخواهد
در صورت بدترشدن .  ناظر بر چنين وضعيتي است،براي حمله به كشور ثالث از سوي آمريكا

 طيفي از سياست استفاده از سرزمين عراق عليه ايران تا استفاده از ،مناسبات ايران و آمريكا
  .راي مهار نفوذ ايران در منطقه قابل طرح استقدرت عراق ب

با توجه به نگرش دولت اوباما و تالش آن براي كاهش نفرت از آمريكا در جهان و استفاده             
تواند به كـاهش حـضور نيروهـاي          از قدرت نرم و ديپلماسي، تداوم آرامش نسبي در عراق مي          

در . مي در ايـن كـشور منجـر شـود    دائهاي نظامي  سيس پايگاهأعدم تنظامي آمريكا در عراق و  
 روند موجـود  ،ها در عراق و يا افزايش تنش در مناسبات ايران و آمريكا             تشديد تنش  عين حال، 

هـاي نظـامي در عـراق و          را كند نموده و جريان رقيب در آمريكا را كه به دنبـال ايجـاد پايگـاه                
  . دهد ميرار  در موقعيت بهتري ق، است در منطقه  از قدرت نظامي بيشتراستفاده

 دولت اوباما تالش خواهد كرد با تداوم حمايت و پشتيباني از نيروهـا و حكومـت    ،بنابراين
مين و حفظ ثبات افزايش داده و بستر مناسبي براي خروج           أ توان اين كشور را در زمينه ت       ،عراق

بـر  آسـيبي   شـود كـه       اين سياست زمـاني اجـرا مـي       . آرام نيروهاي آمريكا از عراق فراهم آورد      
  . موقعيت و نفوذ اين كشور در عراق و منطقه وارد نشود
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