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مقدمه

کشور عراق  پس از چند سال جنگ با گروه های تروریستی، اکنون از این بال رهایی یافته 

است. در شرایط کنونی، دولتمردان آمریکایی تالش می کنند به انحاء مختلف حضور نظامی خود را 

در عراق تضمین نمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق، 

همکاری قدرتمند دو کشور در عرصه ی نظامی را مطرح کرد.]۱[ از سوی دیگر مک مستر مشاور 

امنیت ملی ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ از ادامه ی تالش های آمریکا و ائتالف بین المللی ضد 

داعش در عراق و سوریه برای ثبات، امنیت و جلوگیری از بازگشت به وضعیت قبلی خبر داد]۲[.

در همین راستا خبرگزاری رویترز خبر داد که متیس وزیر دفاع آمریکا طی نامه ای از 

ناتو درخواست کرده تا در عراق ماموریت آموزشی انجام دهد]۳[. سرانجام ناتو نیز در وبگاه خود 

به این موضوع اشاره کرد که به درخواست نخست وزیر عراق و ائتالف بین المللی ضد داعش، 

پایان، حیدرالعبادی  متناسب در عراق را شروع خواهد کرد.]۴[ در  برای آموزش  برنامه ریزی 

نخست وزیر عراق از حضور آموزشی لجستیکی و اطالعاتی نیروهای آمریکایی و ائتالف ضد 

داعش و ناتو استقبال کرد و افزود برای حفظ دستاوردها و مقابله با بازگشت گروه های تروریستی 

به ویژه داعش نیروهای آمریکایی در قالب ماموریت آموزشی حضور داشته باشند. او گفته الزم 

است اشتباه سال ۲۰۱۱ برای خروج نیروهای آمریکایی را تکرار نکنیم که راه را برای حضور 

داعش باز کرد.]5[ با توجه به برنامه ی حضور نیروهای آمریکایی در عراق ، این مقاله قصد دارد 

سابقه ای تاریخی حضور این نیروها را بررسی کند و سپس میزان موفقیت تجربه ی حضور نظامی 

آمریکا در عراق را بیان و اهداف حضور نظامی آمریکا در عراق را تشریح نماید.
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سابقه حضور نظامی آمریکا در عراق

پس از وقوع حادثه ی یازدهم سپتامبر، راهبرد امنیتی آمریکا، تروریسم را به عنوان یک 

عامل محورِی تهدید تلقی کرد. بر این اساس دولتمردان آمریکایی و باالخص نومحافظه کاران 

تالش کردند سیاست های ضد تروریستی را در جهان دنبال نمایند. در این راستا کشور عراق یکی 

از محورهای تمرکز ایاالت متحده آمریکا بود. آمریکا با هدف برقراری دموکراسی و مبارزه با 

تروریسم به عراق حمله کرد. بوش رئیس جمهور وقت ایاالت متحده در سال ۲۰۰۳ در واشنگتن 

بیان کرد: »شکست دموکراسی در عراق باعث تقویت تروریست ها در جهان، خطر برای مردم 

آمریکا و ناامیدی برای ملیون ها نفر در منطقه خواهد شد. دمکراسی در عراق موفق خواهد شد… 

تاسیس یک عراق آزاد در قلب خاورمیانه یک نقطه ی عطف در انقالب جهانی دموکراتیک 

خواهد بود.«]6[ بنابراین حکومت بوش بر این باور بود که آزادسازی عراق از دست صدام که 

ایجاد خواهد کرد بلکه موجب ترویج  حامی تروریست ها بود نه تنها دموکراسی را در عراق 

دموکراسی در دیگر کشورهای منطقه نیز خواهد شد. سرانجام آمریکا با هدف اعالمی و نه واقعی 

برقراری دموکراسی و مبارزه با تروریسم به عراق حمله کرد.

با اشغال عراق توسط آمریکا و عدم توجه این کشور برای دموکراسی سازی به مولفه های 

گفتمانی، اجتماعی و هویتی و همچنین خال قدرت به وجود آمده در پی فرار صدام دیکتاتور 

عراق، مشکالت امنیتی، چپاول و غارت در عراق به وجود آمد.]7[ این اقدام آمریکا خود یکی از 

مهم ترین دالیلی است که موجب فعال شدن گروه های سلفی ـ جهادی در عراق شد زیرا آنان به 

آمریکا به عنوان اشغالگر می نگریستند و به مبارزه با آن برخاستند. این امر شبکه سازی گروه های 

تروریستی در عراق را رقم زد. برژینسکی نیز به این موضوع اشاره می کند که جنگ در عراق 

یک فاجعه ی ژئوپلیتیک بود و این حمله یک زمینه ی مناسب را برای جذب تروریست ها در عراق 
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ایجاد کرد]8[. بر این اساس ناامنی ناشی از  حمله ی آمریکا، عراق را مستعد رشد تروریسم کرد.

این مرحله  بود. در  اشغال، طرح آمریکا اجرای مرحله ی دولت سازی در عراق  از  پس 

نیروهای آمریکایی طرحی را فراهم کردند که با اجرای آن سازمان های امنیتی عراق پر از اعضای 

حزب بعث شدند و در زمان حمله داعش یک شبه فروپاشیدند. این طرح پس از جنبش مردمی 

بعثی زدایی از عراق )حرکه شعبیه الجتثاث البعث( توسط پل برمر ـ متخصص امور تروریسم در 

وزارت امور خارجه آمریکا و کسی که از طرف آمریکا تعیین شده بود تا امور عراق را پس 

از اشغال و ناامنی ها سامان دهد ـ تهیه شده بود. برمر در تیر ۱۳8۳ با صدور فرمانی، »کمیسیون 

عالی میهنی بعثی زدایی« را منحل کرد. با این فرمان روند بازگشت به خدمت حدود 5۰۰ هزار 

بعثی که از ساختار نیروهای امنیتی عراق منفک شده بودند پس از یک سال دوباره از سر گرفته 

شد. آمریکایی ها فرایند بازگرداندن این افراد را با هدف کاهش نارضایتی اهل سنت و استفاده 

از ظرفیت فرماندهان سابق بعثی برای مقابله با روند فزاینده حمله به نیروهای ائتالف در عراق 

آغاز کردند. این درحالی بود که بر خالف انتظار تعداد تلفات نیروهای ائتالف بیشتر می شد. این 

بدین معنا بود که متغیر دیگری در روند تنش زدایی اخالل ایجاد می کرد که آمریکایی ها از آن 

با عنوان پدیده ی »نفوذ« یاد می کنند. نهایتا تا سال ۱۳۹۲ بیش از نصف استعداد نیروهای جمعی 

ارتش و نهادهای امنیتی عراق )5۴ درصد( را بعثی ها تشکیل می دادند. این مسئله سقوط یک شبه 

موصل عراق به دست داعش را از امری غیر قابل باور به امری منطقی بدل می کند چرا که روند 

امنیتی حاکم بر عراق بعد از آغاز اعتراض های مناطق سنی نشین در آذر ۱۳۹۱، حاکی از این 

واقعیت است که نهاد نظامی و امنیتی بازسازی شده توسط نیروهای آمریکایی در عراق، ساختاری 

فروپاشیده بود که نه تنها از تامین امنیت ناتوان بود، بلکه خود نیز بخشی از مشکل امنیت در عراق 

محسوب می شد. ]۹[
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در مقطع پس از سال ۲۰۰۳، تجربه ی حضور نظامی و آموزشی آمریکا نشان می دهد که آیا 

در عرصه ی مبارزه با تروریسم موفق عمل کرده است یا خیر. طبق نوشته دکتر امیر عبداللهیان، 

آمریکا در راستای منافع خود در عراق در مقاطعی راسا مبادرت به ایجاد ناامنی و تالش برای 

مدیریت ناامنی ها نموده است.]۱۰[ با این نگاه امنیت عراق مادامی برای آمریکا اصالت دارد که 

منافع او را تامین کند. به نظر می رسد تجربه ای که آقای العبادی به تبع رکس تیلرسون از آن 

صحبت می کند که خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر به فعالیت داعش شد، ممکن است 

در بدو امر صحیح به نظر آید و هرچند خروج نیروهای آمریکایی فضا را برای داعش فراهم تر 

کرد اما اساس تشکیل تروریسم در عراق و نیز عدم توانایی ارتش و خیانت فرماندهان آن در قبال 

مبارزه با داعش در اصل، ریشه در حضور نظامی و تصمیم های آمریکا در عراق دارد.

 

نگاهی به پیمان امنیتی بغدادـ  واشنگتن و نتایج آن

ایاالت متحده آمریکا به بهانه ی عدم بازگشت تروریست ها به عراق و نیز برقراری ثبات 

در این کشور در قالب آموزش لجستیکی و اطالعاتی باقی خواهد ماند.]۱۱[ برای تبیین صحت و 

سقم این ادعا، می توان به توافق امنیتی میان بغداد و واشنگتن که در سال ۲۰۰8 امضا شده رجوع 

کرد و ضمن بررسی مفاد آن، نتایجی که در بر داشته است را بررسی نمود. هرچند بخش هایی 

 fact( از این پیمان امنیتی محرمانه باقی مانده است اما سایت کاخ سفید تفسیری از این قرارداد

برای  این نگارش  مبنای  بنابراین روایت آمریکایی  منتشر کرده است،  برای عموم  sheet( را 

بررسی قرارداد مذکور است.]۱۲[
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در این تفسیر اینگونه ذکر شده است که پیمان میان بغداد و واشنگتن، روابط امنیتی عراق 

و آمریکا و نیز حضور، فعالیت و خروج نیروهای آمریکایی در عراق را مدیریت خواهد کرد. 

در این سند همچنین ذکر شده که قرارداد به گونه ای خواهد بود که نیروهای عراقی پس از مدتی 

بتوانند ظرفیت خود را افزایش دهند و برای تامین امنیت به خود متکی شوند. بدین منظور یک 

زمانبندی برای نحوه ی حضور نظامیان آمریکایی در عراق تدوین شده تا به تدریج با توانمند شدن 

نیروهای امنیتی عراقی این مسئولیت به خود آنان واگذار شود. مطابق این زمانبندی نیروهای 

آمریکایی باید تا دسامبر ۲۰۰۹ از شهرهای عراق به درون پایگاه های نظامی منتقل و در دسامبر 

۲۰۱۱ نیز از این کشور خارج شوند.]۱۳[

بنابر پیمان امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن، آمریکا وظیفه داشته است تا دسامبر 

۲۰۱۱ طوری عمل کند تا نیروهای عراقی بتوانند از آن به بعد امنیت این کشور را خودشان تامین 

نمایند. یکی از جنبه های طرح بیکر ـ همیلتون نیز از همین نوع برنامه ها بود. اما طبق اظهارات 

وزیر خارجه آمریکا، این کشور نتوانسته این عملیات را درست انجام دهد زیرا با رفتن آنان دوباره 

تروریسم در عراق جان می گیرد. این مسئله نشان می دهد که آمریکا صالحیت آموزش دادن به 

نیروهای عراق را از دست داده است و ادعای آنان برای حضور آموزشی، منافع عراق را تامین 

نخواهد کرد. این موضوع با تبیین اهداف آمریکا در عراق روشن تر خواهد شد که بخش بعدی 

مقاله به آن اختصاص دارد.
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اهداف آمریکا از حضور در عراق

آمریکا اهدافی را از حضور خود در عراق دنبال می کند. همین اهداف موجب می شود که 

آموزش نیروهای عراقی امری ثانوی و در جهت اهداف اولیه آمریکا تلقی شود. جایگاه مرکزی 

عراق در منطقه ی غرب آسیا و شمال آفریقا و حضور آمریکا و متحدانش در آن، زمینه را برای 

فشار بر دولت عراق و جلوگیری از نظم منطقه ای مخالف با منافع ایاالت متحده فراهم خواهد 

کرد. بر این اساس از اصلی ترین اهداف آمریکا در عراق کاهش نفوذ ایران در این کشور است. 

مقام های ایاالت متحده آمریکا معتقدند که اگر ثبات در عراق تقویت شود آنگاه، این کشور 

نیازمند ایران نخواهد شد تا نیروهای امنیت ساز او در عراق نفوذ یابند و بتوانند اهداف ایران را 

در این کشور پیش ببرند. بر این اساس افزایش امنیت و ثبات، در عراق حضور و نفوذ ایران را 

کاهش خواهد داد.]۱۴[

از سوی دیگر آمریکا با نقش آفرینی گروه های نزدیک به ایران مانند الحشدالشعبی مخالف 

است]۱5[ لذا حضور آموزشی نیروهای آمریکایی راهی را برای فشار بر نهادهای امنیتی عراق باز 

خواهد کرد تا از قدرت و نفوذ این نیروها کاسته شود. این درحالی است که نیروهای الحشدالشعبی 

یکی از مهم ترین گروه های مبارزه با داعش در عراق محسوب می شوند. از طرفی یکی از نتایج 

حضور آموزشی ایاالت متحده تاثیر در حوزه دیپلماسی خواهد بود. آمریکا با سرمایه گذاری روی 

اقشار مختلف مردم عراق قصد اثرگذاری بلندمدت برای افزایش نفوذش را در پیش دارد. افزایش 

تاثیرگذاری اقتصادی، فرهنگی و تقویت رابطه ی عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه 

عربستان سعودی از موارد مورد تاکید آمریکایی ها برای حضور در عراق بوده است.
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نتیجه گیری

ایاالت متحده آمریکا تالش می کند نیروهای نظامی خود را در قالب ماموریت آموزشی به 

عراق گسیل کند. این اقدام با هدف تثبیت موقعیت عراق در برابر داعش و گروه های تروریستی 

و جلوگیری از بازگشت و قدرت یابی آنان به این کشور اعالم شده است. اما نگاهی به حضور 

تاریخی آمریکا در عراق نشان می دهد اوال حمله ی نظامی به عراق و عدم توجه به مولفه های 

گفتمانی و فرهنگی، خود تبدیل به تشکیل و تقویت گروه های تروریستی در عراق شد. ثانیا 

نیروهای آمریکایی طی پیمان امنیتی که با بغداد منعقد کرده بودند در این کشور ماموریت نظامی 

و آموزشی را در کارنامه خود دارند اما نتیجه ی آن به طور کامل ناموفق بوده است. از طرفی هم 

به نظر می رسد حضور آموزشی نیروهای آمریکا در عراق، خود امری ثانوی است و تابع اهداف 

مهم تر ایاالت متحده در عراق است و حضور آموزشی نظامی به عنوان متغیری وابسته به اهداف 

عمل می کند. این اهداف شامل جلوگیری از شکل گیری نظم منطقه ای مخالف منافع آمریکا، 

تحدید نفوذ ایران در عراق، کاهش نقش الحشدالشعبی و غیره می شود. از طرفی هم ضمانتی برای 

آموزشی ماندن حضور آمریکا وجود ندارد.
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