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مقدمه

پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ابومهدی 

المهندس، نائب رئیس حشدالشعبی، پارلمان عراق با تشکیل جلسه ای از دولت این کشور خواست 

به حضور نیروهای عراقی در خاک این کشور پایان دهد. فارغ از ابهامات حقوقی، به نظر می رسد 

چند پرسش کلیدی درباره موانع تحقق این تصمیم و مواجهه آمریکا با آن وجود دارد که در 

یادداشت زیر به آن ها پرداخته می شود:

موانع خروج نظامی آمریکا از عراق چیست؟

۱- آمریکا به صورت کلی پس از حمله سال ۲۰۰۳ به عراق نسبت به منطقه غرب آسیا 

در وضعیتی قرار گرفت که می توان آن را “Deep Engagement” )مداخله عمیق( قلمداد 

 ”Pivot to Asia“ کرد. با تحوالت کالن نظام بین الملل و خیزش چین]۱[ و اتخاذ استراتژی

)چرخش به آسیا( از سوی دولت اوباما و تداوم نسبی آن در دولت ترامپ، آمریکا در سال های 

اخیر به سمت وضعیت “Disengagement” )ترک مداخله( در غرب آسیا حرکت کرده 

است)البته با سطح باالتری در افغانستان و سطح پایین تری در عراق(. مداخله موردی در تحوالت 

از این دست می تواند  سوریه، نوع واکنش به تحوالت خلیج فارس ازجمله آرامکو و مواردی 

نمونه های اخیر از اتخاذ چنین سیاستی از سوی ایاالت متحده باشد. بنابراین می توان پیش بینی کرد 

که روند کاهش تمرکز واشنگتن در غرب آسیا تداوم داشته باشد. بنابراین مسئله ای که از آن با 

عنوان »خروج« یاد می شود متمایز از سیر کلی تمرکز نظامی آمریکا در غرب آسیاست.
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و  بوده  سوم  هزاره  در  متحده  ایاالت  نفوذ  مناطق  مهم ترین  از  یکی  تاکنون  عراق   -۲

وضعیت سیاسی و اقتصادی عراق جدید را می توان تا حدودی نتیجه راهبردهای واشنگتن دانست. 

آمریکایی ها، یکی از اصلی ترین بازیگران تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی جدید عراق بوده و 

بسیاری از ساختارهای اقتصادی و امنیتی این کشور هم اکنون نیز در سیطره آمریکاست که ازجمله 

می توان به نظام بانک داری، فروش نفت و دریافت درآمدهای حاصل از آن اشاره کرد. به هرحال 

سفارت ۴۲ هکتاری، قاعدتًا برای فعالیت های دیپلماتیک نیست. در عرصه سیاسی نیز کردها و 

اهل سنت به نوعی هم پیمان آمریکا محسوب می شوند و مخالف خروج نظامی واشنگتن از عراق 

هستند. برخی از رهبران شیعی ازجمله نوری المالکی، حیدرالعبادی و عمار الحکیم را نیز نمی توان 

چندان موافق خروج نظامی آمریکا دانست. بسیاری از این افراد احتماالً آمریکا را توازن بخش 

قدرت ایران در عراق دانسته و معتقدند اگر نفوذ و حضور واشنگتن در بغداد کاهش یابد، تهران 

نیز توجه کمتری به آن ها خواهد داشت.

۳- براین اساس به نظر می رسد از میان جریان های سیاسی، فقط مقتدی صدر و گروه های 

حشدالشعبی به خروج نظامی آمریکا از عراق تمایل داشته باشند. از این میان نیز، صدر اگرچه بیانیه 

تندی خطاب به ترامپ صادر کرد، اما پس از حمله ایران به عین االسد، از پایان این ماجرا سخن 

گفت و تأکید کرد که فعاًل باید به دولت فرصت داد تا مقدمات خروج نظامی آمریکا را فراهم 

کند. بنابراین تنها گروهی که احتماالً انگیزه های مختلفی برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق 

داشته باشد، حشدالشعبی است. حشد اما برای کسب این هدف، چه راهبردی را می تواند به کار 

گیرد؟ حمالت نظامی پراکنده به پایگاه های آمریکایی مانند آنچه پس از سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد یا 

اتخاذ نوع خاصی از سیاست ورزی برای همراه کردن سایر جریان های سیاسی؟
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۴- تحقق هردو راه کار فوق، چالش های مختلفی برای حشد و عراق دارد. همراه کردن 

شاید  ندارند،  از عراق  آمریکا  نظامی  به خروج  نسبت  مثبتی  دیدگاه  بیت شیعی که  از  بخشی 

امکان پذیر باشد، اما جلب موافقت کردها و اهل سنت، حداقل در مقطع فعلی، چندان شدنی به نظر 

نمی رسد. کردها منافع و مطلوبیت های خود را دارند و بعید است از آمریکا به عنوان مهم ترین 

حامی فرامنطقه ای خود چشم پوشی کنند. اهل سنت نیز خروج نظامیان آمریکا را مساوی با قدرت 

فزاینده شیعیان می دانند. جلسه اخیر پارلمان عراق و عدم حضور نمایندگان کرد و اهل سنت، 

شاهد این مدعاست.

5- حمالت پراکنده به پایگاه های آمریکایی یا عملیات علیه نیروهای آن در خاک عراق 

نیز در مقطع فعلی اگرچه می تواند بخشی از راهبرد اخراج نظامیان آمریکایی از منطقه باشد، اما 

چالش هایی نیز خواهد داشت. بخشی از این چالش ها ممکن است از سوی مردم عراق ایجاد شود. 

به هرحال گسترش ناامنی در بستر ناکارآمدی دولت مرکزی، مردم را در وضعیتی قرار خواهد 

داد که می تواند حمایت مردمی از حشد برای مقابله با نظامیان آمریکایی را خدشه دار کند. واکنش 

سخت آمریکا و ترور رهبران سیاسی وابسته به حشد نیز از آمریکای ترامپ بعید نیست. چه اینکه 

حداقل در چند ماه اخیر حمالت آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایگاه های حشد از آمرلی تا القائم 

صورت گرفته است.

مواجهه آمریکا با وضعیت جدید چگونه خواهد بود؟

۱- هم چنان که اشاره شد، تالش برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق، چالش هایی را 

برای بغداد ایجاد خواهد کرد که برخی از آن در بخش پیشین اشاره شد. مهم ترین بخش این 
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چالش ها اما به نوع مواجهه واشنگتن با این مسئله برمی گردد. آمریکا اگرچه در سال های اخیر 

در وضعیت “Disengagement” از منطقه قرار دارد، اما تأمین حداکثری منافع خود در 

عراق را رها نمی کند. بنابراین عراق به دلیل نفت، نفوذ ایران، همسایگی با سوریه و مسئله رژیم 

صهیونیستی، همواره برای واشنگتن اهمیت خواهد داشت.

۲- از این رو اگر شرایطی در عراق پیش بیاید که آمریکا منافع خود را در تهدید ببیند، 

راهبردهای خاصی را دنبال می کند؛ ترامپ اخیراً با تهدید به تحریم عراق و همچنین بلوکه کردن 

۳5 میلیارد دالر از درآمدهای این کشور، نشان داد که تا چه اندازه به عراق اهمیت می دهد. اقدام 

دیگر می تواند تالش برای جدایی بخش سنی نشین عراق باشد که احتماالً مورد حمایت کشورهای 

عربی حاشیه خلیج فارس نیز قرار گیرد. گسترش این انگاره ذهنی در میان مردم که گروه های 

وابسته به ایران، عراق را به محلی برای دشمنی با آمریکا قرار داده اند نیز می تواند از اقدامات ایاالت 

متحده باشد. البته بدیهی به نظر می رسد که حتی با خروج نظامی آمریکا، نفوذ غیرقابل انکار و 

چندالیه واشنگتن در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه ای عراق، قابل چشم پوشی نیست.

۳- در شرایطی که گسست اجتماعی و سیاسی در عراق، در باالترین سطح سال های اخیر 

قرار دارد، پیگیری چنین سیاست هایی از سوی آمریکا می تواند شرایط داخلی این کشور را بیش 

از گذشته بی ثبات کند. اما نکته ای که وجود دارد این که واشنگتن، احتماالً از باال رفتن تنش ها 

از سطحی مشخص حمایت نکند. به عبارت دیگر اگرچه آمریکا می تواند در عراِق بحرانی، دایره 

کنش گری بیشتری داشته باشد، اما اگر این بحران از سطح مشخصی فراتر رود، احتماالً آمریکا نیز 

منافع خود را در تداوم آن نبیند. در نتیجه می توان وضعیتی را متصور بود که آمریکا گام به گام 

در راستای رسیدن به اهدافی مشخص پیش بیاید. سودهی نارضایتی عمومی به سمت اعتراضات 

ضد ایرانی، حداکثر تالش برای کاهش روابط تجاری ایران و عراق و مواجهه سخت با نیروهای 
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هم پیمان ایران، می تواند سه گانه تقابل فرهنگی، سیاسی و نظامی آمریکا با ایران در عراق باشد. 

تاکنون که واشنگتن هرسه مسیر را توأمان دنبال کرده است. این وضعیت قاعدتًا می تواند تالش 

عراقی ها برای اخراج نظامی آمریکا را به شسکت بکشاند.
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نتیجه گیری

مسئله خروج نظامی آمریکا از عراق، پیچیده، چندسطحی و متأثر از پارامترهای متعددی 

است. آمریکا اگرچه در مسیر کاهش تمرکز بر غرب آسیا در حرکت است، اما از منافع خود در 

عراق چشم پوشی نمی کند. عالوه بر این ها تمایل و یکپارچگی نیروهای سیاسی عراقی برای خروج 

نظامی آمریکا از عراق نیز محل پرسش است. حداقل میان کردها و اهل سنت، چندان نمی توان از 

چنین تمایلی سخن گفت. در چنین وضعیتی گروه های موافق خروج، به ویژه حشدالشعبی می توانند 

ابتدا راه کارهای سیاسی و پارلمانی و سپس راه کارهای نظامی را دنبال کنند که به نظر می رسد 

هردو این مسیرها، چالش های مهمی را برای عراق به دنبال داشته باشد. از این رو عراق در موقعیتی 

قرار گرفته که هم پذیرش حضور نظامی آمریکا و هم تالش برای خروج، تبعاتی به دنبال خواهد 

داشت که ضروری است درباره ابعاد آن  ها تدابیری اندیشیده شود. سیاست ورزی در عراق امروز 

بیش از هر زمان دیگری پیچیده و دشوار به نظر می رسد.

[۱] Rise of China
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