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چکیده
جنگ سال  ۲003آمریکا علیه عراق و سقوط رژیم بعثی عراق یکی از رخدادهای مهم غرب آسیا بود که سب

دگردیسببی

در نظم سیاسی و امنیتی این منطقه شد؛ چرا که با سقوط رژیم بعثببی ،شببیعیان در عببراق قببدرت را در اختیببار گرفتنببد و ایببن
موضوع نیز بر افزایش جایگاه و موقعیت محور مقاومت به ره ری جمهوری اسالمی ایران در منطقه نقش بسزایی داشته اسببت.
در این راستا؛ ترامپ به بهانه نابودی تروریستها به تث یت حضور مجدد نظامی ایاالت متحده در صببحنه سیاسببت عببراق م ببادرت
ورزیده و از این طریق در تالش برای تضعیف محور مقاومت و حذف ایران از معادالت و نظم منطقهای در غببرب آسببیا برآمببده
است .لذا سؤالی که مطرح میشود این است که دولت ترامپ در ق ال تحببوالت عببراق چببه راه ببردی را دن ببال مببیکنببدف فرضببیۀ
پژوهش این است که ترامپ با تداوم سیاست ق لی آمریکا در ق ال عراق ،به بهانه م ارزه با تروریسببتهببا و نیببز برقببراری ر ببات در
این کشور ،اهدافی همچون کاهش نفوذ ایران در عراق و دستیابی به منابع نفتی این کشور را دن ببال مببیکنببد و در ایببن راسببتا؛ بببه
تث یت نقش و حضور نظامی دوباره آمریکا در آینده عراق و افزایش نیروهای نظامی خببود م ببادرت مببیورزد .یافتببههببای تحقیببق
نشان میدهد؛ ترامپ با حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خاک عراق ،ضمن سرکوب ش هنظامیان عراقی مورد حمایت ایران
با هدف حذف تهران از معادالت عراق ،در صدد سرمایهگذاری و دسترسی به بازار مصببرف عببراق و همچنببین نقببشآفرینببی در
بازسازی این کشور برآمده تا زمینه صدور و فروش صنایع نظامی آمریکا در منطقه را فراهم نماید و از این طریق تا حدودی نببر
رشد بیکاری در آمریکا را مهار نماید .برای تحلیل دادههای پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.
کلیدواژه ها :آمریکا ،عراق ،ترامپ ،داعش ،نئورئالیسم تهاجمی.
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Abstract
The 2003 US war against Iraq and the fall of the Ba'athist regime in Iraq was one of the
major events in West Asia that transformed the region's political and security order;
Because with the fall of the Ba'athist regime, the Shiites came to power in Iraq, and this has
played a significant role in increasing the position of the resistance led by the Islamic
Republic of Iran in the region. In this regard; Under the pretext of eliminating terrorists,
Trump has sought to re-establish the US military presence in Iraqi politics, in an effort to
weaken the Axis of Resistance and remove Iran from the equation and regional order in
West Asia. So, the question is, what strategy is the Trump administration pursuing in the
face of developments in Iraq? The research hypothesis is that Trump, by continuing the
previous US policy towards Iraq, under the pretext of fighting terrorism and stabilizing the
country, is pursuing goals such as reducing Iran's influence in Iraq and gaining its oil
resources. Therefore; It is re-establishing the US military role and presence in the future of
Iraq and increasing its military presence. Research findings show; With the presence of US
troops on Iraqi soil, Trump has suppressed Iranian-backed Iraqi militias with the aim of
removing Tehran from the Iraqi equation, seeking investment and access to the Iraqi
consumer market, as well as creating a map in the reconstruction of the country. Provide for
the sale of US military industries in the region, thereby curbing some of the rising
unemployment rate in the United States. Qualitative analysis method has been used to
analyze the research data.

Keywords: America, Iraq, Trump, ISIS, aggressive neorealism.
مقدمه

 زبانی و-عراق از جمله کشورهایی است که میتوان آن را مصداق بارز خشونت و کشمکشهای قومی
، مببوزائیکی از قومیببتهببا، بافببت اجتمبباعی ایببن کشببور.مذه ی در دهۀ اول هزارۀ سوم میالدی دانسببت
 سیاست خارجی و اقتصاد عببراق تحمیببل،و فرهنگهاست که اقتضائات خود را بر رفتار سیاسی
بروز ناامنیهای بسیار در عراق شده و زمینۀ دخالت نیروهببای

مذاه

 س، مذه ی- این تنوع قومی.نموده است

________________________________________________________________
1. Corresponding Author: hamid.dorj@gmail.com

استراتژی دولت ترامپ در قبال تحوالت عراق

87

خارجی از جمله ایاالتمتحده در امور داخلی عراق را فراهم کرده است .دولببت ترامببپ اشببلال عببراق از
سوی آمریکا در دوران جورج دبلیو بوش را ق ول نداشت و آن را یک اشت اه اسببتراتژیک دانسببت .ترامببپ
خروج از این کشور بعد از شکست در تحقق اهداف داعش را به معنی باز گذاشتن دست ایران و متحببدان
منطقهای در تحوالت عراق میداند و احساس میکند دولت عراق را دودسببتی تقببدیم ایببران نمببوده اسببت.
بیشک یکی از اهداف سیاسی-امنیتی حضور و نقشآفرینی دولت ترامپ در عراق کاهش نفوذ ایران در
این کشور و کنترل و رصد عملیات جریان مقاومت به ره ری ایران در منطقه است .دولت مستقر در عببراق
بر اساس ساختار فعلی قانون اساسی و با احتساب جمعیت اکثریتی شیعه ،یک دولت نزدیک به ایران اسببت.
این موضوع و تالش برای تقویت جریانهای اهلسنت و تحریک اقلیم کردستان عراق ،موضببوعاتی اسببت
که نیازمند حضور مستمر نظامیان آمریکایی است .آمریکا به دالیل مختلفی مثل نگرانی از تأریرات مخرب
تجزیه عراق بر ر ات منطقهای و افزایش هزینههای این کشور در خاورمیانببه بببه نببوعی تعهببد سیاسببی بببه
عراق پس از صدام و حمایت از یکپارچگی عببراق و مخالفببت بببا اسببتقالل کردسببتان پرداختببه اسببت .از
اینرو ،در مخالفت امریکا با تجزیه عراق نوعی همسویی غیرمستقیم بین تهببران و واشببنگتن وجببود دارد.
در این راستا؛ مقاله حاضر به دن ال پاسخ دادن به این سؤال اصلی است که دولت ترامپ در ق ال تحوالت
عراق چه راه ردی را دن ال می کندف فرضیۀ پژوهش این است که ترامپ با تداوم سیاست ق لببی آمریکببا در
ق ال عراق ،به بهانه م ارزه با تروریست ها و نیز برقراری ر ات در این کشور ،اهدافی همچببون کبباهش نفببوذ
ایران در عراق و دستیابی به منابع نفتی این کشور را دن ال میکند و در این راستا؛ به تث یت نقببش و حضببور
نظامی دوباره آمریکا در آینده عراق و افزایش نیروهای نظامی خببود م ببادرت مببیورزد .یافتببههببای تحقیبق
نشان میدهد؛ ترامپ با حضور نیروهای نظامی آمریکایی در خبباک عببراق ،ضببمن سببرکوب شب هنظامیببان
عراقی مورد حمایت ایران با هدف حذف تهران از معادالت عراق ،در صدد دسترسی به بازار مصرف عراق
و سرمایهگذاری و نقشآفرینی در بازسازی این کشببور برآمببده تببا زمینببه صببدور و فببروش صببنایع نظبامی
آمریکا در منطقه را فراهم نماید و از این طریق تا حدودی نر رشد بیکاری در آمریکببا را مهببار نمایبد .بببه
منظور پاسخ به س ؤال تحقیق و بررسی فرضیه مطرح شده ،ابتدا چارچوبنظببریِ نئورئالیسببم تهبباجمی مببورد
مداقه قرار میگیرد .سپس سیاست دولت ترامپ در خاورمیانه مورد بررسی واقع می شود .در ادامه ،علببل و
اهداف حمله نظامی آمریکا به عراق مورد ریشهیابی قرار میگیببرد و در نهایببت بببه تحلیببل سیاسببت دولببت
ترامپ و سازوکارهای نظامی و اقتصادی آن نس ت به تحوالت عراق پرداخته میشود .پژوهش موجببود بببر
اساس روش تحلیلِ کیفی انجام گرفته است .روش گببردآوری اطالعببات و دادههببای تحقیببق نیببز از طریببق
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مطالعات کتابخانهای(اسناد ،کت  ،مجالت و وبسایتها)و جستوجو در فصلنامهها و مجالت تخصصببی
صورت میپذیرد.
ادبیات و پیشینۀ پژوهش

پژوهشها و تحقیقات زیبادی به زبان فارسبی و انگلیسبی پیرامون سیاسبتها و اسبتراتژی آمریکا در ق بببال
تحوالت عراق صبورت گرفته اسبت که در ادامه صرفاً ببه بررسبی چنبد نمونه از آنهبا که ارت اط بیشبتری
بببا مببوضوع بحبث پژوهش حاضر دارد ،اشباره میشبود.
( -1علیرضا سمیعیاصفهانی و جعفببر نببوروزی نببژاد ،)2015 ،در مقالببهای بببا عنوان«دولببت -ملببتسببازی
بینالمللی و خشونت سیاسی در عراق جدید» ،معتقدند که پروژه دولت -ملتسازی بینالمللی یا دولببت
ملتسازی از بیرون که با رویکردی امنیت محور از سوی غرب به ویژه آمریکا در عراق به مرحله اجببرا
در آمد؛ به علت ناسازواری با م انی فرهنگی ،هویتی واجتماعی این کشور خود عباملی در قط ببی شببدن
شکافهای اجتماعی و تشدید خشونتهای فرقببهای و قببومی شببده اسببت .نویسببندگان در ادامببه تصببریح
مینمایند که ساختارهای نهادی یکسان و مشابه نمیتواند برای همه جوامع جن ببه کبباربردی داشببته باشببد؛
بلکه در عرصه نهادسازی باید تمام قابلیتها و ظرافتهای هر جامعه را مبدنظر قببرار داده و ویژگببیهببای
منحصر به فرد آن جامعه را به حساب آورد.
( -۲عنایتاهلل یزدانی و رضا محمود اوغلی ،)2008 ،در مقالهای تحت عنوان «نقش نفت در حملۀ آمریکا به
عراق» ،معتقدند که اگرچه تهاجم نظامی ایاالت متحده به عراق را نمیتوان معلول یکی از متلیرهبای تبک
علیتی دانست و هم ۀ عوامل شاید به نوعی در مجموع باعث براندازی صدام حسین از حکومت شدهاند ،امّببا
فرضیۀ این نوشتار این است که در میان کلیۀ متلیرهای دخیل در سیاسببت خببارجی آمریکببا ،وابسببتگی ایببن
کشور به واردات نفت از مهمترین عوامل تهاجم آمریکا به عراق بوده است.
( -3حسین پور احمببدی و دیگببران ،)2016 ،در مقالببۀ «دموکراسببی بببا زور و چببالشهببای فببراروی آن در
عراق» ،معتقدند که فاکتورهایی چند گانه از ق یل تداوم ناامنی و بی ر اتی سیاسی ،پایین بودن شبباخ

هببای

توسعه اقتصادی و اجتماعی ،ضعف فرهنگ سیاسببی مببدنی ،حضببور برجسببته نخ گببان و جریانبات سیاسبی
اقتدارگرا در صحنه سیاسی و تعمیق شکافهای قومی و مببذه ی همببراه بببا مببداخالت خببارجی کشببورهای
منطقهای در تشدید این بحرانها ،چالشهای فراروی دموکراتیزاسببیون در عببراق بببوده اسببت .نویسببندگان
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ریشه مشکالت و بحران عراق را ،در دموکراسی تحمیلی آمریکا جستوجو میکنند؛ دموکراسی کببه بببه
هیچ وجه با واقعیات سیاسی و اجتماعی جامعه عراق همخوانی نداشت.
 ،(Rahman Yilaghi, 2011) -4در کتاب خود تحت عنوان«حمله نظامی آمریکا بببه عببراق و تببأریر آن بببر
شکاف های قومی و مذه ی این کشور» ،از مهمترین پیامدهای یازده سپتام ر را حمله ایاالت متحده به عراق
در سال  ۲003و نیز تشدید شکافهای قومی-مذه ی میداند کببه اشببلال عببراق و تلییببر حکومببت در ایببن
کشور سرآغاز دگرگونیهای گس ترده در منطقه شد .ییالقی معتقد است؛ طرح خاورمیانببه بببزر
واشنگتن موج

از سببوی

چالشهای قومی -مذه ی در عراق شد ،ال ته این چالشها ق الً هم موجبود ببود؛ ولببی بببه

دلیل حکومت مقتدر و متمرکز صدام فرصت بروز نداشت.
 ،(Arsalan Alshinawi, 2014) -5در کتباب خببود بببا عنوان«دولببتسببازی آمریکببا در عببراق از :۲003
چالشها و تجربهها» ،معتقد است در سال  ۲003میالدی ایاالت متحده به عراق حملببه کببرد و رژیببم صببدام
حسین را از قدرت برکنار کرد .الشیناوی هدف جورج بوش از حمله به عراق را ایجاد "جامعهای مناس

و

دموکراتیک در مرکز خاورمیانه" قلمداد کرد که به محلی برای پیشرفت و صلح ت ببدیل شببود .نویسببنده در
ادامه به چالشهای داخلی و خارجی در عراق اشاره میکند و این چالشها را موانع عمده در روند دولت
سازی در عراق مطرح میکند.
 ،(Albert L. Weeks, 2009) -6در کتابی با عنوان«انتخاب جنگ :جنگ عراق و سببنت جنببگ عادالنببه»،
که به بحث از تصمیمات غیرعقالیی دولت بببوش پرداختببه اسببت ،دالیببل و توجیهببات جنببگ را ناکببافی و
جنگ را باعث کاهش اعت ار آمریکا و بر خالف سنتهای تاریخی آن ارزیابی کرده اسببت .او بیببان کببرده
است که اکثریت افکار عمومی آمریکا و جامعه بینالمللی ،اکنون معتقدند که تهاجم و اشلال عببراق م تنببی
بر شکلگیری یک تهدید حتمی برای امنیت آمریکا ن وده و جنگ را غیر قابل توجیببه و تببا حببدودی یببک
اشت اه تراژدیک میدانند .در این رابطه باید گفت؛ نوآوری و تازگی پژوهش حاضر بر این اساس است که
اگرچه در خصوص سیاست آمریکا در ق ال تحوالت عراق ،پژوهشها و تحقیقات زیادی صورت پذیرفتببه
است؛ ولی مقاله پیش رو در تالش است به بررسی و تحلیل سیاست دولت ترامپ در ق ال تحوالت عببراق و
به خصوص سیاست ترامپ در عراق ،پس از به شهادت رسیدن سببردار سببپه د قاسببم سببلیمانی و ابومهببدی
المهندس و همراهانشان بپردازد.
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چارچوب نظری :نظریه نئورئالیسم تهاجمی

نئوواقع گرایان تهاجمی بر این باورند که تأمین امنیت ،مستلزم کس

و بیشببینهسببازی قببدرت نسب ی تببا حببد

امکان است .در نتیجه آنان دوام و پایداری نظم و موازنه قوای موجود را زیر سؤال برده و استدالل میکنند
که کشورها هرگز از قدرت خود راضی نیستند و نهایتاً در صدد هژمونی برای تأمین و تضببمین امنیببتشببان
هستند .هدف نهایی هژمون شدن و ماندن در نظام بینالملل آنارشیک است .حتی کشور هژمببون نیببز هنببوز
کامالً راضی ن وده و درصدد است تا از ظهور رق ای همتراز خببود جلببوگیری نمایببد

(Fallahi & Ameri,

) .2016: p.70جان مرشایمر که ی ک نئورئالیست تهاجمی است ،معتقد است که قدرت نس ی برای دولتها
مهم تر از قدرت مطلق است و ره ران کشورها باید همیشه سیاستهای امنیتی را دن ببال کننبد کبه منجببر بببه
تضعیف دشمنان بالقوه آنان بشود و قدرت آن ها را نس ت به دیگران افزایش دهد .وی تأکید مببیکنببد کببه
انط اقناپذیر بودن اهداف و منافع دولتها ،ماهیببت رقابببتآمیببز نظببام هببرجومببرجزده را بیشببتر مببیکنببد و
درگیری را همانند همکاری اجتنابناپذیر میسازد .از نظر نئورئالیستهای تهاجمی ،خلع سالح قدرتهای
بزر

کاری احمقانه و خالف صلح و امنیت جهانی است ،زیرا به راحتببی دولببتهببای توسببعهطلب را بببه

حمله تشویق میکند) .(Nourian, 2009: p.233امنیت و بقا در درون نظام بینالملل هرگز قطعببی نیسببت و
دولتها میکوشند با به حداکثر رساندن قدرت و نفوذ خود ،امنیت خویش را به حداکثر برسببانند .بببه نظببر
مرشایمر ،دلیل اصلی قدرتطل ببی دولببتهببا را بایببد در سببه چیببز جسببتجو کببرد :سبباختار آنارشببیک نظببام
بینالملل ،توانمندیهای تهاجمی که همه دولببت هببا از آن برخوردارنببد و عببدم اطمینببان در مببورد نیببات و
مقاصد دشمن).(Moshirzadeh, 2017: p.132

در این راستا باید گفت؛ عراق در ابعاد مختلف نظامی ،امنیتی و اقتصادی برای تصمیمسازان دولببت ترامببپ
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .این کشور به دالیل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این ظرفیببت را
دارد که موازنه قوا را به نفع یا ضد بازیگران در منطقه تلییر دهد .از اهداف موجودیت نظامی آمریکببا در
عراق مقابله با توسعه روزافزون قدرت و نفوذ ایران به عنوان حلقه اساسی محور مقاومببت در منطقببه اسببت.
این همان چیزی است که ترامپ از آن تحت عنوان نفوذ ایران در عراق نببام بببرده و مببدعی شببده تهببران از
تالشهای گسترده آمریکا و هزینههای بیفایده و زیادی که در این زمینه صورت گرفته ،به نفع خود بهره-
برداری کرده است .دو لت ترامپ به بهانه م ارزه با تروریسببم تکفیببری در عببراق ،در صببدد تث یببت حضببور
نظامی خود در عراق برآمده و از این طریق به مهار و کنترل نفوذ و قدرت ایران در منطقه و تضعیف محور
مقاومت م ادرت میورزد .ترامپ با تث یت نقش و حضور نظامیان آمریکببایی در عببراق ،بببه اتخبباذ سیاسببت
فشار و تهدید نس ت به ش ه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران برآمده و در این راستا؛ ضمن حذف ایببران از
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معادالت قدرت در عراق ،به سیاست صببدور و فببروش تسببلیحات آمریکببایی در عببراق روی آورده اسببت.
ترامپ همچنین در صدد قطع ارت بباط زمینببی ایببران بببا ل نببان بببر آمببده و از ایببن طریببق در تبالش اسببت تببا
نگرانیهای امنیتی تل آویو را در سایه گسترش نفوذ محور مقاومت و به خصوص جمهوری اسببالمی ایببران
رفع نماید.

توسعه مناسبات واشنگتن ـ بغداد

مقابله با افزایش نفوذ ایران و توسعه روابط
عربی عراق

تداوم و تثبیت حضور نظامی در عراق به
بهانه مبارزه با داعش و دیگر گروههای
تروریستی
مؤلفهها و شاخصهای استراتژی دولت

تاکید بر حفظ یکپارچگی عراق و مخالفت با

ترامپ در قبال عراق

استقالل کردها

ارائه و پیشبرد طرحهایی در عرصه اقتصادی
عراق در مقابل بهرهگیری از نفت تولیدی
این کشور
تقویت توان نظامی و امنیتی ارتش و پلیس
عراق و تضعیف نیروهای حشدالشعبی

نمودار(( :)1ترسیم از نگارندگان)
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سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال خاورمیانه :مبانی و اهداف

در صدر فهرست کشورهای متأرر از ریاستجمهوری ترامپ ،منطقه خاورمیانه قرار دارد .درک و پببیش-
بینی سیاستخارجی ترامپ در این منطقه دشوار است .ترامپ درباره خاورمیانه یک حکببم کلببی دارد و
معتقد است« :این منطقه یک باتالق بزر

است که ایاالت متحده باید از آن دور بماند» .از طرفی ،منافع

آمریکا همچون تأمین امنیت اسرائیل و نفت آمریکببا باعببث شببده اسببت آمریکببا در دوره تمببام رؤسببای
جمهور خود نتواند از منطقه خاورمیانه صرفنظر کند؛ به ع ارت دیگببر ،فراینبد تصببمیمگیببری در حبوزه
سیاستخارجی ایاالتمتحده و منافع دیرینه این قدرت در منطقه جنوب غرب آسیا که به هارتلنببد لقب
گرفته است ،چارچوبی برای سیاستگذاری و اجرا در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده است که تلییببر جببدی
در آن را به سختی میتوان پیشبینی کرد) .(Alam, 2017: p.1ترامپ نیز گفته است« :آمریکببا از جهببان
محافظت کرد و جنگ سرد را بُرد ،امّا سیاستخارجی ما بعد از جنگ سرد ،کمفروغ بوده اسببت ،چببون
(بعد از جنگسببرد)حماقت و تک ببر جببایگزین منطببق شببد و فاجعببه پشببت فاجعببه آفریببد» .وی یکببی از
نمودهای این سیاستخارجی را «فجایع منطقببه خاورمیانببه» ذکبر کبرده اسببت .ترامببپ شببروع فاجعببه در
سیاستخارجی آمریکا را تالش برای اشاعه دموکراسی م تنی بر زور و دولتسازی از طریق تلییر رژیببم
میداند).(Bagheri & others, 2018: p.175

ترامپ از همان دوران رقابتهای انتخاباتی رویکردی منفی در ق ال اتحادهای نظامی آمریکا داشببت و
معتقد بود که این اتحادها برای آمریکا هزینهساز هستند .از دید او ،متحدانی کببه آمریکببا بببرای تببأمین
امنیت آنها میلیونها دالر هزینه میکند ،پول و سرمایه خود را صرف مسائل دیگر میکننببد .او معتقببد
بود که آمریکا دیگر نمیتواند و ن اید این هزینهها را پرداخت کند .در همین راستا ،ترامپ سعی کببرده
است حمایت سیاسی و امنیتی از عربستان به ویژه در جریان انتقال قدرت به محمد بنسلمان را مشروط
و به نوعی هزینههای آن را از این کشور اخذ کند) .(Shokri, 2017: pp.26- 27لببذا اگرچببه ترامببپ در
وعدههای انتخاباتی خود اعالم کرد که چندان به حفظ نظم لی ببرال عالقببه نببدارد و عضببویت در نهادهببایی
بینالمللی را زیر سؤال بُرد؛ امّا وی بعد از ورود به کا سفید و پس از مواجه شدن با واقعیببتهببای جهببانی
سیاست ،فشار نهادهای داخلی و نخ گان سیاسی ،سیاستی واقعگریانه و عملگرایانه در پیش گرفت .دونالد
ترامپ طی سخنرانی آوریل  ،۲016درباره سیاست خارجی تأکیدکرد؛ اشت اهات اوبامببا در عببراق ،مصببر،
لی ی و سوریه ،خاورمیانه را بیش ازگذشته بیر اتتببر و فضببای الزم را جهببت رشببد و قببدرتگیببری در
اختیار داعش قرارداده است .ترامپ  5نقطه ضعف سیاست خارجی اوباما را که به زعم وی موج

افول

قدرت و جایگاه این کشور شده ،این گونه بر میشمارد -1 :منابع آمریکا بببیش از انببدازه مببورد مصببرف

استراتژی دولت ترامپ در قبال تحوالت عراق

93

قرارگرفته و اوبامابا با تضعیف اقتصادکشور ،نیروهای مسلح را تضعیف کرده است؛  -۲متحببدان آمریکببا
سهم منصفانه خود را پرداخت نمیکنند .آنها باید در تأمین هزینههای نظام امنیت دستهجمعببی مشببارکت
کنند؛  -3متحدان آمریکا در اعتماد و اتکاء بببه ایببن کشببور دچببار تردیببد شببده انبد؛  -4رق ببای مببا دیگببر
احترامی برای ما قائل نیستند و ما را جببدی نمببیگیرنببد و  -5آمریکببا درک روشببنی از اهببداف سیاسببت
خارجی خود ندارد .از زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی شورویسابق ،آمریکا سیاستخارجی منسجمی
نداشته

است).(Trump, 2016: pp.1-5

ترامپ در می  ،۲017کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل را به عنوان اولین مقصد سفر خببارجی خببود
انتخاب کرد .مقامات آمریکایی دو محور اصلی سفر ترامپ به ریاض را مقابله با داعببش و نقببش منطقببهای
ایران عنوان کردند .در حالی که برای ترامپ مجموعهای از مسائل در سببفر بببه ریبباض و دیببدار بببا ره ببران
کشورهای عربی و اسالمی اهمیت دارد و به خصوص چگونگی مقابله با افراطگرایی و تروریسم به عنببوان
موضوع محوری و مشترک اهمیت خاصی دارد ،برای عربستان ایجاد ائتالفببی منسببجم بببا حمایببت آمریکببا
برای کاهش جدی نفوذ ایران در منطقه حائز اهمیت است .در ایببن رابطببه ،بببه منظببور دسببتیابی بببه اجمبباع
مناس

در تقابل با ایران ،ترامپ با همکاری عربسببتان و برخببی کشببورهای عببرب حببوزه خلببی فببارس،

استراتژی یک اتحاد نظامی علیه ایران تحت عنوان پیمان استراتژیک خاورمیانه را دن ببال مببیکنببد و ایببن
همان نقشی است که عربستان خواهان آن است .به نظر میرسد؛ این پیمان اولببین قببدم در ایجبباد اتحبباد
موسوم به" ناتوی عربی" خواهد بود که همکاریهای امنیتی و نظامی کشورهای حاشیه خلی فببارس بببه
ره ری اتحاد مثلث عربستان ،آمریکا و رژیم صهیونیستی را در م ارزه با تروریسم به دن ال خواهد داشت.
آنچه قابل پیشبینی است این است کببه نببوک پیکببان ایببن اتحبباد و نبباتوی عربببی متوجببه ایببران خواهبد
بود) .(Azghandi & jahangiri, 2018: p.22ترامپ طی ایببن سببفر همچنببین یببک قببرارداد  110میلیببارد
دالری فروش تسلیحات به این کشور را منعقد کرد که حدود یببک میلیببون فرصببت شببللی جدیبد در
آمریکا ایجاد میکند .ترامپ در حالی از بودجۀ پیشنهادی خود برای سببال  ۲018رونمببایی کببرد کببه در
آن ،تقاضای افزایش  10درصدی بودجۀ دفاعی آمریکا با هدف بازسازی ارتش این کشور مطرح شده
است .این افزایش تاریخی بودجۀ دفاعی آمریکا ناشی از توجه به نظامیگرایببی بببه عنبوان مؤلفببۀ اصببلی
رویکرد

واقعگرایی است ).(Soleimanzadeh & others, 2018: p.280

ترامپ همچنین در تاریخ  6دسام ر  ،۲017علیرغم مخالفت ره ران کشببورهای جهببان اسببالم و جامعببۀ
بینالمللی ،انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس را تأیید کرد و به این ترتی

اولین کشبوری
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است که رسما بیتالمقدس(اورشلیم) را به عنوان پایتخت

اسرائیل میشناسد (Holland & Lubell, 2017:

) .p.26بر م نای خطوط جدید سیاستخارجی آمریکا اکنببون ترامببپ هببدف اصببلی سیاسببت خاورمیانببهای
خود را تقویت ائتالف و همکاری با متحدان سنتی آمریکا مانند عربستان سببعودی و رژیببم صهیونیسببتی ببه
منظببور کبباهش نفببوذ و قببدرت ایببران مفببروض داشببته اسببت) (Klein, 2018: p.9و در راسببتای اهببداف و
سیاستهای واشنگتن و متحدان منطقهای آن گام بر میدارد .تصمیم گیران دولت ترامپ تالش میکنند؛
سیاست هوی و چماق را در رابطه با جمهوری اسالمی ایران به صورت همزمان پیش ب رند؛ به گونهای که
این دولت ضمن دفاع از روند مذاکره و دیپلماسی ،به اتخاذ سیاست تهدید و فشار حداکثری در ق ال تهران
روی آورده است.
به طرق مختلف ،گفتمان سیاست خارجی ترامپ م تنی بر مخالفت او با استراتژی بزر

ساختار نظم بببین-

المللی لی رال و موقعیت پیشین نظامی آمریکا در اروپا و آسیا تعریف شده است که توسط دولتهای پیشین
آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم کمابیش دن ال شده است .در حالی که با نگاهی دقیق به موضعگیریها و
رفتارهای سیاسی ترامپ میتوان گفت؛ برعکس تحلیلها و تفسیرهایی که ترامپ را مخالف نظم بینالمللی
لی رال ،مداخلهگرایی و جنگ میدانند؛ ترامپ به دن ال جایگزین کردن شرایط موجود با شببرایط جدیببدی
است که در آن منافع آمریکا بیش از پیش تببأمین شببود ،نببه آن کببه بخواهببد از سیاسببت مداخلببه گرایببی و
هژمونی طل ی اسالف خویش عدول کند و صرفاً بر مسائل داخلی متمرکز شود .چون ترامپ بهتببر مببیدانببد
که خزیدن آمریکا به درون و رها کردن مناطق استراتژیک جهان از جمله خاورمیانه میتواند پایان هژمونی
آمریکا را رقم بزند ) .(Falahi & Heidari,2019: p.67در واقع ترامپ به دن ال ر ات بلندمببدت موقعیببت
آمریکا در منطقه بوده و در نظر دارد نه تنها هژمونی نظامی و اقتصادی را در خاورمیانه بسط دهد ،بلکببه
به دن ال ایجبباد تحببوالت سیاسببی عمیببق در معببادالت سیاسببی منطقببه اسببت .در همببین راسببتا؛ بببه راه ببرد
همیشگی آمریکا یعنی خلق بحران و شعلهور کردن کانونهای بحران در غرب آسیا روی آورده اسببت و
از این طریق ان ار سالحهای غربی را با دالرهای نفتی مرتجعین عرب به منطقه سرازیر مینماید تا بدینگونه
منافع صاح ان کارخانههای اسلحهسازی و تراستهای نفتی را تببأمین نمایببد .در نهایببت مببیتببوان گفببت؛
پیشبینی سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ به خصوص پیرامون منطقه غببرب آسببیا بسببیار پیچیببده
خواهد بود .او به بیان دیدگاههای جنگطل انه پرداخته است .بسببیاری از تحلیلگببران بببر ایببن باورنببد کبه
معادالت غرب آسیا ،نوعی حاصل جمع صفر میان قدرتهای شیعه و سنی است که در این میان آمریکببا
باید با متحدان سنی

خود همراهی نماید ).(Dorj & Aghaei,2018: p.54
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حمله نظامی آمریکا به عراق :علل و اهداف

حملۀ سال  ۲003آمریکا به عراق ،بر اساس اطالعات گمراه کننده یک مهندس عراقی بببه نببام رفیببد احمببد
الوان 1با نام مستعار «توپ خم »۲که در آلمان به سر میبرد ،انجام شد .وی ادعببا کببرد کببه مراکببز متحببرک
تولید سالحهای بیولوژیک در اختیار عراقیها قرار دارد .اگرچه تحلیلگران آلمانی و آمریکایی به درسببتی
این ادعا شک داشتند ،امّا دولت بوش تصمیم گرفت با استفاده از این اطالعات تأیید نشده ،حمله بببه عببراق
را توجیه کند ) .(Lotfian, 2009: p.202از دیدگاه نئورئالیسم تهاجمی ،آنارشی بببینالمللببی حببائز اهمیببت
زیادی است .دولتها در مواردی که تصمیمگیرندگان اصلی آنها تصور کنند توانمندی نس ی کشور بیشتر
شده است ،راه ردهای تهاجمی و با هدف بیشینهسازی نفوذ را دن ال خواهند کببرد (Moshirzadeh, 2017:

) .p.131دیدگاه های مختلفی در رابطه با اهداف آمریکا از جنگ با عراق و اشلال این کشببور مطببرح شببده
است که میتوان آنها را در موارد زیر خالصه کرد -1 :از بین بردن سالحهببای کشببتار جمعبی عببراق-۲ ،
ضرورت ناب ودی رژیم بعثی عراق به دلیل ارت اط این کشور با تروریستها و امکان بهرهگیببری گببروههببای
تروریستی از سالحهای کشتار جمعی عراق -3 ،ضرورت به کارگیری استراتژی اقدام پیشگیرانه -4 ،مسأله
نفت -5 ،آزادسازی عراق و گسترش دموکراسی در منطقه خاورمیانه .جان مرشایمر و استفان والت در یک
بررسی تحلیلی بر این باورند که برداشت دولت بببوش م نببی بببر ایببن کببه نمببیتببوان صببدام حسببین را از بببه
کارگیری سالح های کشتار جمعی باز داشت دلیل اصلی جنگ میباشببد .از دیببدگاه دولببت بببوش ،صببدام
فردی بیپروا ،ظالم و غیر قابل پیشبینی بود که اگر چنین فردی سالحهای کشببتار جمعببی بببه ویببژه سببالح
اتمی در اختیار داشته باشد؛ امنیت ملی آمریکببا در معببرض خطببر جببدی قببرار خواهببد گرفببت

(Office of

).Political & International Studies, 2005: p.6

کوکجاناتان 3در کتاب «اسرائیل و برخورد تمدنها» ،به شرح نقش اسرائیل در تشویق دولبت بببوش بببرای
حمله به عراق به عنوان بخشی از نقشه بازسازی خاورمیانه و سیاست آنها به منظور در انزوا قرار دادن ایران
و جلوگیری از کس

توانایی اتمی این کشور ،میپردازد .او بیان میکند که دل سببتگی اسببرائیل بببه قببدرت

منطقه ای برتر شدن ،با اهداف بوش در«جنگ علیه تروریسم» مطابقت داشت .فرضیه مطببرح شببده وی ایببن
است که ناامنی و هرج و مرج موجود در خاورمیانه هدف اصببلی دولببت بببوش بببوده و ایببن سیاسببت بببرای
________________________________________________________________
1

- Rafid Ahmad Alwan
- Curveball
3 - Cook Jonathan
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دولت یهودی مفید بوده است) .(Cook, 2008: p.231مرشایمر معتقبد بببود کبه جنببگ  ۲003عببراق نتیجببۀ
ایدئولوژی محافظهکارانه جدیدی بود که توسط اعضای دولت بوش حمایت مببیشببد .وی محافظببهکبباری
نوین و دکترین بوش را بطور پیشفرض اینگونه تعریف مببیکنببد« :اساسباً نهایببت شببرارت ویلسببون» یعنببی
رویکردی که هدف از آن تروی دموکراسی با استفاده از زور است).(Prifti, 2017: p.96
اگرچه جنگ ایاالتمتحده با عراق در ابتدا با هدف برکنار کردن صدام از حاکمیت صورت گرفببت ،امببا
شواهد آشکار و پنهان و نیز ادامۀ اشلالگری آمریکا همگی دلیل بر اهمیت اهداف بیان نشده و پشببت پببردۀ
واشنگتن دارد .چنین به نظر میرسد که حمله به عراق در چارچوب استراتژی واشببنگتن بببرای حببل مسببألۀ
وابستگی رو به تزاید آمریکا به نفت و نیز تحت فشار قرار دادن کشورهای وابسببته بببه نفببت ماننببد اعضببای
اوپک ،روسیه و سایرین داشته باشد .همچنین شواهد نشان میدهد که با تسلط بر نفت عراق؛ آمریکا مببی-
تواند به برتری دالر بر اقتصاد جهانی تداوم بخشد( .)Yazdani & Mahmood Oqlu, 2008: p.129چا
هگل 1وزیر دفاع سابق آمریکا و سناتور سابق جمهوریخواه(به مدت  1۲سال) ،درباره جنگ عراق در سال
 ۲007میگوید« :مردم میگویند ما در عراق برای نفت م ارزه نمیکنیم .ال ته کببه مببا داریببم بببرای نفببت در
عراق میجنگیم .آنها دارند دربارۀ منافعملی آمریکا صح ت میکنند .شما فکر میکنید آنهببا دربببارۀ چببه
جهنم درهای صح ت میکنندف ما به اینجا برای چیزهای بیارزش نیامببدهایببم» .ژنببرال چهبباردهسببتاره ،جببان
ابیزید ،۲فرمانده سابق سنتکام و دارای مسئولیت در عراق ،میگوید« :ال ته که جنگهببای مببا و حضببور مببا
برای نفت است .منافع بسیاری در خصوص نفت داریم و ما حقیقتأ نمی توانیم آن را انکار کنیم»

(Leonard

) .& others, 2016: pp.27-28با توجه به اینکه خلی فارس س د اصلی انرژی ایاالتمتحده است ،واشنگتن
توجه ویژهای به آن دارد .عراق با بیش از  11۲میلیارد بشکه ذخایر نفتی ار اثشده پس از عربستان در مقببام
دوم قرار دارد .روزنامه صهیونیستی «هاآرت

» اندکی پس از آغاز جنببگ سببال  ۲003آمریکببا علیببه عببراق

نوشت« :آمریکا از تلآویو خواست تا امکانپذیری صادر کردن نفت از عراق به پاالیشگاه حیفا را بررسببی
کند»). (Kennedy, 2018: p.11

________________________________________________________________
- Chuck Hagel
- John Abizaid
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بسترها و عوامل مؤثر در شکلگیری داعش در عراق
مؤلفههای سیاسی -اجتماعی

کشور عراق پس از زوال امپراطوری عثمانی ،چه در دوران قیمومیت و چه در دوران اسببتقالل ،همببواره بببا
بحرانهای داخلی ناشی از فقدان اجماععمومی در مورد هویتملی و مشروعیت حکومبتمرکببزی درگیببر
بوده و روند ایجاد دولتملی یکی از نگرانیهای اساسی حکومتهای روی کارآمده در بلداد بوده اسببت.
عراق به شکل یک کشور ،پدیدهای است که با فروپاشی امپراطببوری عثمببانی و یببا تببدبیر سیاسببی -نظببامی
بریتانیا تأسیس شد و محدوده عراق کنببونی حاصببل تعریببف مرزهببای آن از سببوی انگلببیس و بببه صببورت
سیاسی و نه جلرافیایی است که به همین دلیل ،معضالت جلرافیایی و سیاسی بسیاری بببرای ایببن کشببور بببه
وجود آمده است .هر چند که مردم این کشور تاکنون چند بار برای برپایی نهادهای حکببومتی آن بببه پببای
صندوقهای رأی رفتهاند؛ امّا این ویژگی تاریخی موج

شده است ،احساس دولت داشتن یا احساس تعلق

به دولت هیچگاه در متن گروههای اجتماعی عراق شکل نگیرد و به لحاظ هویتی ،حکومت همواره متعلببق
به مفهوم دیگری و نه خودی باشد .نتیجه این امر شکلناپذیری و قوامناپذیری روحیۀ ملی در این کشببور و
بیاعتمادی گروههای قومی -ق یلهای به حکومتها در برقببراری و تببأمین امنیتشببان بببوده اسببت .اگرچببه در
گذشته تالش حکومتها ایجاد یک اقتدار عالیه از طریق اقدامات نظامی بببوده اسببت ،امّببا در حببال حاضببر
حکومت عراق توانایی الزم به منظور ایجاد اقتدار در سرزمین خود را نداشته و حکومت نمیتواند نیازهای
مردم را تأمین کند ) .(Zolfaghari & Omrani, 2020: pp.38-39بنببابراین ،در جامعببهای کببه گببروه هببای
مختلف اجتماعی با فرهنگ مختلف و منزلت اجتماعی متعارض وجود دارند؛ میتوان شاهد بروز بیر بباتی
در ارر ناهمخوانیها ،تفاوتها و ت عیضات بود که میتواند حتی منجر به نسببلکشببی شببود و زمینبه پیببداش
گروههای تروریستی از جمله داعش را فراهم نماید.
ناکارآمدی ارتش و نیروی نظامی

عراق کشوری اشلال شده بود که ارتشی برای برقراری امنیت در اختیار نداشت و مهم تر از آن روند انتقال
قدرت در این کشور به کندی پیش میرفت و با دخالت بازیگران منطقهای و بینالمللببی امکببان اجمبباع در
مورد ساخت دولت وجود نداشت و ن ود امنیت در یک کشور جنگزده توجیهی برای حضببور نیببرو هببای
خارجی در یک کشور را فراهم میکرد) .(Cloud & Shanker, 2007: p.26در سببال  ۲003پببل برمببر 1در
________________________________________________________________
- Paul Bremer
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یک اقدام انحالل ارتش عراق را اعالم کرد و اکنون ارتشی که تببأمین کننببده امنیببت عببراق باشببد؛ در ایببن
کشور وجود خارجی ندارد .بعد از خروج نیروهای نظامی آمریکا از کشور عببراق ،خببو ن ببود ارتببش قببوی
بیشتر قابل لمس بوده و یکی از عوامببل قببدرت گببرفتن گببروههببای تروریسببتی از جملببه داعببش را بایببد در
ناکارآمدی ارتش این کشور جستجو کرد) .(Hawrami, 2015: p.65در ارتش عببراق ،افسببران بببه واحببد
خود همچون ابزاری تجاری با عواید قابل اعتماد مینگرند تا نهادی برای م ارزه علیببه تهدیببدات امنیتببی.
ژنرالی در ارتش عراق میگوید« :شما مقام فرمانببدهی را بببه دسببت نمببیآوریببد ،شببما آن را مببیخریببد».
ساختار اداری نیروهای ارتش عراق نیز این مشکل را تشدید میکند .برای مثال؛ افسران عالی رت ببه مببتهم
به خرید غذا برای سربازانشان و کسر آن از حقوقشان هستند .در عمل ،جیب

افسببران پببر از ایببن پببول-

هاست و عوایدی برای زیردستانشان .سربازان در موصل ،غذا و آب خود را از فروشگاههببای غیرنظببامی
خریداری کرده و برای خودشان غذا میپزند ،وظیفه دیگر ،ساعات کار طوالنی نامطلوب است .در عمل،
فروش سوخت در فروشگاههای غیرنظامی و حیف و میل کردن پول برای غذا ،آمادگی و اراده آنها به
م ارزه را کاهش داده است .فساد فراتر از مواد غذایی است ،بببه گفتببه افسببری در ارتببش عببراق « :فسبباد،
کرامت و اعتماد به نفس را گرفته است» .افسران عالیرت ه ،غی ت سربازان خود را در فهرست پرداختها
آورده و به آنها پیشنهاد فرصتی را برای عدم گزارش آن به مقامات باالتر با م ادله بخشی از حقوقشببان
میدهند(.)Haji-Yousefi, & Hosseinzadeh, 2018: pp.53-54
نقش بازیگران منطقهای و بینالمللی

حملۀ نظامی ایاالتمتحده به عراق و خو قدرت و بینظمی به وجود آمببده پببس از اشببلال ،تببأریر بسببیار
مخربی بر این کشور داشت و زمینه را برای رشد تروریستها مهیا کرد .ادوارد اسنودن ،1کارمند سابق
آژانس امنیت ملی آمریکا میگوید« :سازمانهای اطالعاتی آمریکا ،انگلیس و رژیببم صهیونیسببتی،
در عملیاتی با نام "النۀ زن ور" ،گروه موسوم به داعش را تشکیل

دادنببد» (Khoramshad & ashna,

) .2018: p.77گزارشهای منتشر شده از سوی مقامات آگاه حکومتهای اردن ،ترکیه و مصر ،حاکی از
آن ست که نیروهای داعش در دورههببای مختلبف تحبت آمببوزش متخصصببین آمریکببایی ،انگلیسببی و
فرانسوی در اردن ،ترکیه و اسرائیل بودهاند .این گزارشها نمایانگر این است که آمریکاییها از چند ماه
________________________________________________________________
- Edward Snowden
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ق ببل از تحرکببات داعببش در عببراق کببامالً خ ببر داشببته و همببه چیببز بببرای برنامببهریببزی آمبباده بببوده
اسببت) .(Khosravi & Khosbani Yazdani, 2019: p.108همچنبین سببیموئر هببرش ،1در آوریببل ،۲014
مقالهای را منتشر کرد که در آن از یک توافق سری بین سازمان سیا ،ترکیه و شورشیان سببوری بببرای خلببق
آنچه تحت عنوان «خط موش صحرایی  »۲از آن یاد میشود ،پرده برداشت .این نمونه یببا الگببوی عملیبباتی
چیز جدیدی نیست؛ آنچه که در عراق ،سببوریه و افلانسببتان در حببال وقببوع اسببت ،در واقببع ادامببه داسبتان
قدیمی و مس وق به سابقه است .النصره و داعش نوهها یا نوزادان ایببدئولوژیکی و سببازمانی عناصببر افراطببی
هستند که دولت آمریکا حدود سی سال ق ل آنها را ساخت و مورد استفاده قرار داد .آمریکا ،پببس از آن،
م ادرت به ایجاد زمین حاصلخیزی برای آنها از طریق حمله به عراق در سال  ۲003نمود .اگر خو قببدرت
ایجاد شده ناشی از حذف و اعدام صدام حسین ن ود ،القاعده و داعش در عراق به وجود نمیآمدند و اگبر
تالش واشنگتن جهت سرنگونی اسد از طریق مسلح کردن و تأمین مالی و آمببوزش گببروههببای تروریسببتی
نظامی در سوریه ن ود ،هیچ راه و امکانی وجود نداشت که داعش قادر باشد حمالت طوفانی به عراق انجام
دهد و در ژوئن  ۲014وارد عراق شود).(Leonard & others, 2016: pp.16-17

دیلی بیست(۲رسانهای رسماً متعلق به نیوزویک) در مقالهای با عنوان«متحدان آمریکببا در حببال تببأمین مببالی
داعش هستند» نوشت« :دولت اسالمی عراق و شام(خالفت داعش) هماکنون در حال تهدید بلداد اسببت و
این دولت ،یعنی داعش ،چهار سال پیش توسط خیّرانِ مرفه کویت ،قطببر و عربسببتان سببعودی کببه هببر سببه
متحد ان آمریکا هستند تشکیل شد .این سه متحدِ آمریکا ،دستورالعملهای دوگانهای در جنگ علیببه تببرور
دارند .عنصر کلیدی حامی داعش افراد رروتمنببد کشببورهای عربببی خلببی فببارس از جملببه قطببر ،کویببت و
عربستان سعودی هستند و گاهی اوقات این حمایت با تأییببد ضببمنی رژیببمهببای ایببن کشببورها انجببام مببی-
شود»).(Leonard and others, 2016: p.54

استراتژی دولت ترامپ نسبت به تحوالت سیاسی عراق

عراق بعد از  ۲003به مهمترین حوزه سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا ت دیل شد .حضببور گسببترده
نظامی آمریکا در عراق و تالش برای طراحی و سازماندهی عراق جدید در دهه نخست قرن  ،۲1از مهم-
ترین دغدغههای سیاستخارجی آمریکا بود .ترامپ از زمان رقابتهای انتخاباتی ،دیدگاههببایی انتقببادی
________________________________________________________________
- Simone Hirsch
- The Daily Beast
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در خصوص سیاست آمریکا در عراق مطرح ساخت .نارضایتی ترامپ از حمله صورت گرفته به عراق در
سال  ۲003و سرنگونی نظام بعث به عنوان تالشی برای دولببتسبازی ،در ایببن راسبتا قابببل ارزیببابی اسببت.
همچنین ترامپ در توییت خود مدعی شد« :ایران به سرعت در حال تسلط بیشتر و بیشتر در عراق اسببت؛
آن هم پس از آن که آمریکا آن جا سه هزار میلیارد دالر هدر داده است .واضح است که این مبباجرا بببه
گذشته باز میگردد» .رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین در اظهاراتی عجی

در خصوص نفت عببراق

عنوان کرد« :ما باید نفت عراق را بر میداشتیم» .ایببن موضببع ترامببپ ،واکببنش مقامببات عراقببی را بببدن ال
داشت و حیدر الع ادی ،نخستوزیر عراق ،اعالم کرد« :نفت عراق متعلق به مردم عببراق اسببت» .همچنببین
دولت جدید آمریکا ،شهروندان عراق را در زمره هفت کشببوری قببرار داد کببه حببق ورود بببه آمریکببا را
ندارند و این موضوع خ ری منفی برای عراقیها و نشانهای نامناس

برای روابط دو کشوری بود که پیمان

استراتژیک بین آنها وجود دارد .هر چند در مرحله بعد عراق از این مجموعه حذف شد ،امّببا ایببن اقببدام
تناقضهای دیدگاه ترامپ را به خوبی نشان داد).(Asadi, 2017: pp.2- 5

مقامات دولت ترامپ همواره نگر انی خود را از نزدیکی دولت عراق بببه ایببران ابببراز داشببته و حتببی گبباه از
اینکه سقوط صدام باعث قدرت گرفتن ایران در عراق شده است ،ابراز تاسف کردهاند .آنچه در ایببن میببان
خشم مقامات واشنگتن نس ت به دولت عادل ع دالمهدی ،نخستوزیببر پیشببین عببراق ،را برانگیخببت؛ نببوع
سیاستهای اتخاذ شده دولت وی است .از جمله سیاستها و اقدامات ع دالمهدی ،میتوان به چنببد مببورد
اشاره کرد :نخست اینکه ،با وجود تالش آمریکا برای پیوستن تمامی کشورهای منطقببه بببه اتحادیببه نظببامی
برای حمایت از دریانوردی در خلی فارس ،عراق حاضر به پیوستن به این اتحادیه نظامی نشد .دوم اینکه ،با
وجود مخالفت مقامات آمریکایی ،دولت عراق حشدالشع ی را بببه عنببوان یکببی از نیروهببای مسببلح قببانونی
عراق اعالم کرد و چارت رسمی این تشکل نظامی را به آن ابالغ نمود .سوم اینکه ،دولببت عببراق همراهببی
الزم را با دولت آمریکا برای اعمال تحریمهای وضع شده علیه ایران نداشببته و از نگبباه آمریکبباییهببا ایببن
کشور یکی از مسیرهای دور زدن تحریمها از سوی ایران بوده است .چهارم اینکه ،پس از حمبالت هببوایی
اسرائیل به پایگاههای نظامی حشدالشع ی و عدم حمایت نظامی آمریکا بببرای فببروش تسببلیحات مببورد نیبباز
عراق ،بلداد گامهایی به سوی خریببد سببامانههببای دفبباعی  S300و  S400از روسببیه برداشببته کببه خشببم
مقامات آمریکایی را برانگیخته است .پنجم اینکه ،آمریکا نیز مشابه عربسببتان و اسببرائیل از بازگشببایی مببرز
القائم در بوکمال خشنود نیست و آن را گامی برای تقویببت ج هببه مقاومببت در منطقببه مبیدانببد

(Bagheri

) .Dolatabadi & Shafiee Seifabadi, 2020: p.112در سطح امنیتی به نظر میرسببد؛ حضببور و آمببادگی
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نیروهای مقاومت با محوریت حشدالشع ی مهمترین عامببل بازدارنببده علیببه تببداوم حضببور آمریکاییهببا در
عراق خواهد بود .اظهارات اخیر فرماندهان حشدالشع ی ،متضمن نوعی هشدار و تهدیببد علیببه آمریکاییهببا
بوده است« .عصائ اهل الحق» در خطاب به رئیس جمهوری آمریکببا اعببالم کببرده اسببت کببه اگببر نظامیببان
کشورش را از عراق خارج نکند ،عراقی ها این قدرت را دارند تببا بببه شببیوه دیگببری آنهببا را بیببرون براننبد.
گردانهای حزباهلل عراق وابسته به سازمان حشدالشع ی هم گفتببه اسببت :ایببن نیروهببای مقاومببت اسببالمی
هستند که آمریکا را مج ور خواهند کرد نیروهایش را از عراق بیرون ب رد).(Shahidi, 2019: pp.16-17

بر اساس نظریه نئورئالیسم تهاجمی ،اصل سازماندهنده نظام بینالملل آنارشیک است و دولت -ملتها ،در
یک محیط خودیاری قرار دارند که در آن تالش برای تأمین بقبباء مسببتلزم تببأمین امنیببت از طریببق افببزایش
قدرت نظامی خودشان است .در این راستا؛ ترامپ خواهان همکاری با متحدان نوظهور خود در جهت به
اصطالح م ارزه با داعش و مقابله با نفوذ منطقه ای ایران است .ترامپ پیشتر در مورد م ارزه بببا داعببش
معتقد بود که چرا می بایست آمریکا هزینه م ارزه با گروهی تروریستی که فرسنگهببا بببا خبباک آمریکببا
فاصله را دارد ،بپردازد .ال ته اذهببان عمببومی مببردم آمریکببا ،سبباختار حاکمببه آمریکببا و همچنببین جامعببه
بینالملل مجال کنارهگیری از م ارزه با داعش را از ترامپ گرفت و در نتیجه راه حل مطلوبتر بببرای وی،
فروش تسلیحات بیشتر به عربستان به بهانۀ مقابله با داعش و برجسته کردن خطر ایببران بببرای کشببورهای
منطقه بود .لذا ،او برای عملی کردن این سیاست ،از طریق اتحاد با عربستان سعی در تحمیببل هزینببههببای
بیسابقه تسلیحاتی بر این کشور به بهانه مقابله با داعش و نفوذ منطقهای ایران را دارد .با توجه به وضعیت
نیروهای معارض سوری و گروه تروریستی داعش در منطقببه و تضببعیف و شکسببتهببای پیبباپی آنهببا در
عراق و سوریه ،در حال حاضر ایاالت متحده سعی در برنامهریزی برای خاورمیانه پسا داعبش و احتمبباالً
تالش در جهت دولتسازی در این مناطق دارد؛ امّا اولویببت تعیببین شببده ترامببپ در منطقببه خاورمیانببه،
م ارزه با داعش است و ایاالت متحده در این برهه زمانی با تجزیه این منبباطق و تببالش قومیببتهببا بببرای
استقالل ،نظیر آنچه این روزها در مورد استقالل کردستان عراق به گوش میرسد؛ مخببالف اسببت تببا در
ج هه مقابل داعش شکافی ایجاد

نشود).(Azghandi & jahangiri, 2018: pp.7-14

در شرایط کنونی و با شکست و نابودی دولت خودخواندۀ داعش در عراق کببه بببا حملببه و تهبباجم ارتببش
عراق و نیروهای بسی مردمی موسوم به«الحشدالشع ی» ،و با حمایت مستشاری سپاه قدس ایران و همراهببی
روسیه و همچنین با پشتی انی هوایی ائتالف بینالمللی ضدداعش صورت پذیرفت؛ آمریکا معادالت خود را
در عراق از دست رفته میبیند و در پی توطئههای جدید جهت پیشب رد سیاسببتهببایش در عببراق از طریببق
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حفظ محور نظامی در عراق و مداخالت فزاینده در امور داخلی این کشور در مرحله پساداعش اسببت .ایببن
تحرکات آمریکا در حببالی اسببت کببه سیاسببتهببای اشببلالگرانه و مداخلببهجویانببه آمریکببا در عببراق جببزء
مخاطرات و ت عات منفی از جمله تخری

و کشتار و فتنهگری و نیز رشد و گسترش تروریسم در این کشور

نتیجه دیگری نداشته است .دولت ترامپ درصدد است با حضور نظامی خود در عرصه تحببوالت عببراق بببه
بهانه م ارزه با افراطگرایی و تأمین صلح و ر ات در منطقه ،ضمن تضعیف محور مقاومت بببه ره ببری ایببران
در غرب آسیا و کاهش نفوذ فزایندۀ تهران در عرصه سیاست عراق ،معادالت سیاسی و امنیتببی عببراق را در
راستای اهداف و منافع واشنگتن و متحببدان منطقببه ای آن شببکل دهببد و از تث یببت و اسببتمرار الگببوی نظببم
ایرانی -شیعی در عراق پساداعش ممانعت ورزد .به نطر میرسد ماجرای حمایت از داعش توسط آمریکا
به حمایت آن کشور از گروه های سلفی-تکفیری در دوران م ارزه با شوروی تشابه زیادی داشته باشد،
درست در یک مقطعی از زمان ،از تشکیل و قدرتگیری آنهببا حمایببت و در مقطعببی دیگببر از زمببان،
آنها را سرکوب مینماید.
نکتۀ حائز اهمیت این که سردار قاسم سلیمانی در شکست سیاستهای منطقببه ای واشببنگتن و متحببدان آن
در غرب آسیا و به ویژه نابودی داعش در عببراق و سببوریه نقببش مهمببی داشببته اسببت .از طرفببی ،مقامببات
واشنگتن بعد از خروج دولت ترامپ از برجام توانایی به پای میببز کشبباندن تهببران جهببت انجببام مببذاکرات
مجدد بر سر این توافقنامه بینالمللی که مطلببوب آمریکببا باشببد ،را نداشببتهانببد و از سببویی ،قببدرت و نفببوذ
منطقه ای ایران و بازیگران محور مقاومت در منطقه به طور روز افزون تهدیدی برای منببافع و سیاسببتهببای
منطقهای آمریکا و متحدان آن در غرب آسیا قلمداد میشود .در چنببین فضببایی ،دولببت آمریکببا بببه ایببن
جمعبندی رسید که با ترور سردار سلیمانی ،میتواند روند تقویت موقعیت محببور مقاومببت را در منطقببه
غرب آسیا متوقف کند؛ چرا که شهید سلیمانی همانگونه که سید حسن نصراهلل عنوان کرد؛ نقش برجسته
ای در قدرتیابی محور مقاومت در منطقه از سال  ۲000تاکنون داشته است .در این راستا؛ دولت آمریکا
در حمالتی په ادی سردار سپه د قاسم سلیمانی و ابومهدی المهنببدس ،نایب

رئببیس حشدالشببع ی عببراق و

هشت نفر دیگر از همراهانشان را در  13دی  1398در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بلببداد کببه مسببتقیماً بببه
دستور ترامپ صادر شد ،به شهادت رساند .در این میان ،جمهوری اسببالمی ایببران در پاسببخ بببه ایببن اقببدام
تروریستی ،در  18دی  ،1398پایگاه عیناالسد در استان االن ار و پایگاهی در اربیببل را کببه محببل اسببتقرار
نیروهای آمریکایی بودند ،را نیز هدف حمله موشکی قرار داد .هماکنون علیرغم اینکببه دولببت و پارلمببان
عراق خواستار خروج آمریکا از خاک این کشور هستند ،ترامپ مخالف ترک عراق است .ترامپ تا جایی
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پیش ر فته است که عراق را به علت مخالفت با ادامه حضببور نظببامی آمریکببا در عببراق بببا اعمببال تحریمهببا
تهدید میکند .در پی تصوی

طببرح خببروج نیروهببای آمریکببایی از عببراق در پارلمببان عببراق در  5ژانویبه

 ،۲0۲0ترامپ گفت« :اگر عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی است ،این اقببدام بببه صببورت دوسببتانه
انجام نمیشود؛ ما تحریمهایی علیه آن هببا اعمببال خببواهیم کببرد کببه قب الً مشببابه آن را هرگببز ندیدهانببد ،و
تحریم های ایران در همسایگی آن هم چیببز کببوچکی خواهببد بببود» .در پببی ایببن اقببدام تروریسببتی دولببت
آمریکا ،محور مقاومت در جهت اخراج و یا دست کم تضببعیف موقعیببت آمریکببا در منطقببه گببامهببای
اساسی بر میدارد .در عین حال ،پس از این اقدام آمریکاییها ،تهدیدها و امکان آسببی

زدن بببه رژیببم

صهیونیستی به عنوان مهمترین متحد آمریکا در منطقه نیز افزایش یافته است ،به خصوص اینکه ترامپ ،از
طرح نژادپرستانه معامله قرن نیز رسماً رونمایی کرده است .اقدام دولت ترامپ در استقرار سامانههای دفاع
موشکی پاتریوت در عراق و تالش برای انتقال سفارت آمریکا به عببیناالسببد و دعببوت از دیگببر کشببورها
برای انتقال سفارت خود نیز از جمله فعالیتهای واشنگتن بوده که گمانببهزنببیهببای متعببددی را بببه وجببود
آورده است .این اقدام واشنگتن ضمن خدشهدار کردن چشمانداز صلح و ر ات منطقه ،میتواند معادالت و
نظم منطقهای را به ضرر تهران و همپیمانان منطقهای آن در غرب آسیا شکل بخشد .به نظر میرسد؛ مقابلببه
با گروههای مقاومت و نفوذ ایران در منطقه هدف اصلی ترامپ از اقدامات اخیر باشببد ،بببه گونببهای کببه از
گسترش قدرت و نفوذ فزایندۀ ایران به عنوان بازیگر کلیدی محور مقاومببت در منطقببه ممانعببت ورزد و بببه
تأمین و تضمین اهداف و سیاستهای منطقهای واشنگتن و متحدان آن در غرب آسیا م ادرت ورزد.
اقدامات و سازوکارهای نظامی و اقتصادی ترامپ در قبال عراق

بر اساس آنچه راه رد آمریکا برای نظم بخشیدن به صحنه سیاسی عببراق در دوران پسبباداعش عنببوان شببده
است ،کا سفید تحت عنوان دوست راه ردی ،عراق را به صورت مستقیم به سیستم و منظومه امنیببت ملببی
آمریکا مرت ط خواهببد کببرد) .(Esmaeil Pourroshan, 2017: pp.94- 98ایبباالتمتحببده عببالوه بببر تلییببر
حکومت و تروی دموکراسی ،از ملتسازی به عنوان ابزار اصلی بازسازی منطقه استفاده کرده اسببت .مببثالً
بعد از انحالل ارتش عراق در سال  ،۲003آمریکا به بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی عراق کمک کرد،
اگرچه با نتای مختلفی همراه بود .در پایان  ۲015ایبباالتمتحببده حببدود  90میلیببارد دالر بببرای آمببوزش و
مجهز ساختن ارتش و پلیس عراق و افلانستان هزینه کرده است .ایبباالتمتحببده همچنببین از سببال  ۲001تببا
 ،۲017میزان  104میلیارد دالر برای کمک به بازسازی افلانستان و از  ۲003تبباکنون  60میلیببارد دالر بببرای
بازسازی عراق هزینه کرده است) .(Thrall, 2017: p.7همچنبین بببر اسبباس گببزارش وزارت امببور خارجببه
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آمریکا ،این کشور از سال  ۲014تاکنون حدود  1.7میلیارد دالر کمک بشردوسببتانه در اختیببار عببراق قببرار
داده است .اما اکنون دیدگاه دولت ترامپ این اسببت کببه ایببن کمکهببای توسببعهای بالعببوض ،دسببتاورد
اقتصادی و امنیتی ملموسی برای آمریکا بببه دن ببال نداشببته اسببت و بببه همببین دلیببل ،بسببیاری از منببابع مببالیِ
کمک ها در الیحه بودجه پیشنهادی ترامپ برای سال مالی  ۲019حذف شببده اسببت؛ از جملببه بودجببه 4.6
میلیارد دالری بودجه صندوق حمایت اقتصادی ،بودجه  3میلیارد دالری کمکهای توسعهای بینالمللببی و
بودجه  ۲00میلیون دالری برای تروی

نهادهای دموکراتیک).(Massoudi, 2018: p.2

ط ق نظر اعضای کمیته مجلس نمایندگان ایاالتمتحده ،تجدیدنظر در سیاست آینده آمریکا در ق ال عراق،
باید از مجرای همکاریهای امنیتی و تعهد نظامی مستحکم و بادوام آمریکا آغاز شود .ترامپ معتقد اسببت:
«خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال  ،۲011عامل حیاتی در وقببوع جنببگ داخلببی عببراق و شببکل-
گیری و حمله داعش در سال  ۲014بوده است» .ترامببپ تصببریح کببرد« :دولببت تحببت ریاسببت وی مطلقباً
اجازه تکرار چنین اشت اهی را نخواهببد داد» ) .(Pollack & Scholar, 2017: p.17بببر پایببه اسببناد و مواضببع
رسمی دولت آمریکا ،هماکنون این کشور بیش از  9000نیروی نظامی در عراق دارد که عمدتاً به فعالیت-
های آموزشی و پشتی انی نیروهای عراقی مشلولند .این رقم در پایان دوره اوباما حدود  6800نفر بوده است.
این مسأله نشانگر افزایش حضببور نظامیببان آمریکببایی در عببراق ،علببیرغم انتقبباد ترامببپ از صببرف بببدون
بازگشت هزینه  7000میلیارد دالری آمریکا در خاورمیانه در دهههای اخیر است).(Massoudi, 2018: p.1

همچنین حفظ برخی از تشکیالت جنگی آمریکا در عراق مفید خواهببد بببود .آشببکارترین نقشبی کببه ایبن
تشکیالت جنگی میتواند ایفا کند؛ همکاری و کمک به مأموریتهای ضدتروریستی میباشد؛ نیاز به ایببن
تشکیالت نظامی احتماالً در چند سال آینده همچنان وجود خواهد داشت .فراتببر از ایببن ،حفببظ تیببپهببا و
گردانهای هوایی آمریکا در عراق برای مأموریتهای آموزشی طوالنی مدت جهت همکاری با نیروهببای
عراقی در تمرینهای عملیاتی فوقالعاده مفید است؛ چون زمینهساز حضور نیروهببای آمریکببایی در محببیط
عملیاتی عراق بوده و به عنوان نیروهای ذخیرۀ آماده در زمان تجاوز خارجی یا درگیریهای داخلی به کببار
گرفته میشوند) .(Pollack & Scholar, 2017: p.19در پایان باید گفت؛ ترامپ با نگاهی کاس کارانببه و
منفعتمحور به تحوالت منط قه از جملببه تحببوالت عببراق ،سببوریه ،یمببن و بحببرین؛ بببا انعقبباد قراردادهببای
تسلیحاتی با دولت های مرتجع و وابسته عربی دست به فروش تسلیحاتی گستردهای زده است ،که ایببن امببر
مسلماً دور جدیدی از رقابتهای ت سلیحاتی را در منطقه خاورمیانه آغاز خواهد نمود که منافع عظیم آن بببه
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جی

دالالن اسلحه خواهد رفت و در راه وعدههای انتخاباتی ترامپ م نی بر ایجاد شلل بببرای آمریکائیببان

مؤرر خواهد بود.
نتیجهگیری

این پژوهش در چارچوب نظریه نئورئالیسم تهاجمی و با اسبتفاده از منببابع اسببنادی و کتابخانببهای بببه ت یببین
سیاست دولت ترامپ در ق ال تحوالت عراق پرداخته است .خاورمیانه به دلیببل موقعیببت ژئببوپلیتیکی و دارا
بودن ذخایر انرژی و حوزه های تمدنی و ایدئولوژیکی ،محل تالقی منافع و منازعه میان قدرتهای منطقه-
ای و فرامنطقهای بوده است .راه رد آمریکاییها در دهههای گذشته همواره بر تحول در معببادالت قببدرت
در خاورمیانه به نفع خود و دوستان منطقهای این کشور و به ضرر دولتهای مخالف این کشور در منطقه و
دولتهای فرامنطقهای رقی

آمریکا بوده است .بعد از حادره یازده سپتام ر ،۲001سیاستخببارجی آمریکببا

وارد مرحله تهاجمی جدیدی شد و خاورمیانه به اصلیترین حوزه فعالیتها و اقببدامات ایببن کشببور ت ببدیل
شد .حمله آمریکا به عراق در سببال  ،۲003مهمتببرین اقببدام ایببن کشببور در دوره بعببد از یببازده سببپتام ر در
خاورمیانه بود که با حضور مستقیم نظامی خود در عراق ،ساختار ایببن کشببور را در ابعبباد مختلببف سیاسببی،
اقتصادی و نظامی با بحران جدی روبهرو کرد .نظام سیاسی ناق

عراق و ناکارآمدی نهاد دولببت باعببث

سازماندهی گروههای ش ه نظامی از هر دو سوی گروه سنّی و شیعه شد .در پرتو شکست و فساد دولببت
در عراق نیروهای ش ه نظامی به یک نیروی قدرتمند ت دیل شدند .همین امر باعث شد که عراق به یک
محیط خشونتآمیز فرقهای ت دیل شود .اگرچه حمالت گروههای شورشی ابتدا بعد از حملببه عببراق بببه
عنوان واکنشی در مقابل آمریکا بود؛ ولی ش ه نظامیان رفته رفته کل عببراق را تحببت حمببالت انتحبباری
خود قرار دادند که اوج این حمالت در سال های  ۲006 -۲007و  ۲011به بعببد قابببل مشبباهده اسببت .بببا
شکست داعش مهمترین برنامه آمریکا بهانهجویی برای حضور بیشتر در عراق است .بررسی اظهارنظرهببای
مقامات رسمی این کشور حاکی از برنامهریزی جدی برای حضور در عببراق اسببت .بببرای مثببال ترامببپ در
دیدار با نخستوزیر عراق(حیدر الع ادی) خروج آمریکا از این کشور را اشببت اهی بببزر

دانسببت کببه در

دوره باراک اوباما رقم خورد .وی در سخنان خود تأکید کرد که ما هرگز و هیچ وقت ن اید آنجا را تببرک
میکردیم .از اینرو ،واشنگتن تالش میکند نیروهای نظامی خود را در قال

مأموریت آموزشی بببه عببراق

گسیل کند .این اقدام با هدف تث یت موقعیت عراق در برابر داعش و گروههای تروریسببتی و جلببوگیری از
بازگشت و قدرتیابی آنان به این کشور اعالم شده است .امّا نگاهی به حضور تبباریخی آمریکببا در عببراق
نشان میدهد؛ اوالً؛ حملۀ نظامی به عراق و عدمتوجه بببه مؤلفببههای گفتمببانی و فرهنگببی ،خببود ت ببدیل بببه
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تشکیل و تقویت گروههای تروریستی در عراق شد .رانیاً؛ نیروهای آمریکایی طی پیمان امنیتی که بببا بلببداد
منعقد کرده بودند در این کشور مأموریت نظامی و آموزشی را در کارنامه خود دارند؛ امّا نتیجۀ آن به طور
کامل ناموفق بوده است .از طرفی هم به نظر میرسد؛ حضببور آموزشببی نیروهببای آمریکببا در عببراق ،خببود
امری رانوی است و تابع اهداف مهمتر ایاالت متحده در عراق است و حضور آموزشی -نظببامی بببه عنببوان
متلیری وابسته به اهداف عمل میکند .این اهداف شامل جلوگیری از شببکلگیری نظببم منطقببهای مخببالف
منافع آمریکا ،تحدید نفوذ ایران در عببراق ،کبباهش نقببش الحشدالشببع ی و  ...میشببود .در ایببن راسببتا بایببد
گفت؛ حشدالشع ی و سپاه قدس مخالف سیاست های آمریکا در منطقه هستند و منببافع و اهببداف واشببنگتن
در غرب آسیا را با چالش اساسی روبهرو کردهاند و هم اکنببون مقابلببه بببا حضببور آمریکاییهببا در عببراق و
خروج نیروهای این کشور از خاک عراق را در سرلوحۀ سیاستهای منطقهای خود قرار دادهاند .از اینرو،
ایاالت مت حده که حضور و نفوذ حشدالشع ی در عببراق را چالشببی بببرای اهببداف و سیاسببتهببای منطقببهای
واشنگتن در منطقه میبیند؛ سیاست تهدید و فشار را علیه این گروه ش هنظامی شیعه تحت حمایت ایببران در
عراق در پیش گرفته است .با ظهور داعش و تحوالت نوین منطقه ،تأریرات اساسی در سیاسببت دولتمببردان
آمریکا نس ت به مسأله اکراد ر داده است .از نظر آمریکا ،اگرچببه کردهببا تنهببا نیببروی نظببامی و زمینببی و
فکری قابل اتکا برای جنگ با داعش هستند .با این حال ،از استقالل کردسببتان عببراق حمایببت نمببیکنببد و
خواهان استمرار وضعیت کنونی اقلیم کردستان به شیوه فببدرالی و خودمختبباری موجببود اسببت .ترامببپ نببه
خواهان این است که اقلیم کردستان را در دولت مرکزی بلداد ادغام کند و نمیتواند کشببور جدیببدی بببه
نام جمهوری کردستان به مجموعببه کشببورهای جهببان اضببافه کنببد .بلکببه ترامببپ خواسببتار ایببن اسببت کببه
کردستان عراق طی سالهای آینده در قال

اقلیمی فعال و خودمختار در معادالت منطقه بازی خواهد کرد.
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