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 51/01/5400 :مقاله پذیرش                                                                     5400/.51/4: مقاله دریافت

 چکیده
 از اساسي چرخشي دچار يکاآمر خارجي سياست ،2001 سپتامبر 11 در جهاني تجارت سازمان هايبرج به حمله متعاقب    
 .گرديد «پيشگيرانه» جنگ و «دستانهپيش» حمله راهبرد به( 2001-1990) راهبردي ابهام و( 1945-1990) يبازدارندگ راهبرد
 تنهانه عراق كه كرد تأكيد نکته اين بر و گذاشت انگشت كشتارجمعي ويژه افزارهايجنگ مسئله بر عراق به حمله براي آمريکا

 خطر به را آسيا غرب در آمريکا حياتي منافع بلکه كند،مي تهديد منطقه در را آمريکا پيمانانهم ديگر و رژيم صهيونيستي
 سياست گيريسمت كه است( نوين نظم) با قياس در تکاملي ديدگاهي( جهاني نوين نظم پسا) انديشه حال،بااين. اندازدمي

 به خود كه است نموده( پيشگيرانه جنگ) يا( دستانهپيش حمله) راهبرد بر مبتني و راديکال و تهاجمي را متحدهاياالت خارجي
 2003 عراق با جنگ در آمريکا نظريات وها ديدگاه در اين تحقيق،. شد تبديل آمريکا خارجي سياست عرصه در خاصي رهنامه
 صورتبه نفر 20 نمونه حجم با ايتوسعه كاربردي تحقيق نوع گردد.مي بررسي آن از بعد و قبل زماني مقطع دو در تطبيق با
 توصيفي پارامترهاي و آمار از استفاده با آمريکا( پارادايم) هاييدگاهد به دستيابي براي. است شدهانجام هدفمند و شمار تمام
 آمريکا مستقيم نفوذ از پيش، هامدت از كه بعث رژيم كردن ساقط .گرديد اقدام شده احصاء عوامل ييدتأ به (دو كاي آزمون)

 ،"محور نظامي" رويکرد بر اتکا با المللبين سياست درصحنه رقيب هايقدرت كنترل نيز و ظهور از جلوگيري بود، شدهخارج
 محور حمايت از خودداري جهت فشار و ايران نظامي و سياسي محاصره نمودن كامل آمريکا، هژموني تحقق براي تالش

رحمانه مردم كشتار بي عالوه بردر حمله آمريکا به عراق  نتايج اين پژوهش است. از مقاومت توسط جمهوري اسالمي ايران،
اقتصادي هم با صرف حدود يک  ازلحاظنظامي و غيرنظامي( تعداد كثيري از نيروهاي نظامي خودش كشته شد و عراق )

رحمي ها و بيمديريت صحنه عمليات هم با خشونت ازلحاظتريليون دالر، ضربه بزرگي به اقتصاد و بودجه آمريکا وارد شد. 
 يهاسازمانآمريکا براي  يزآمخشونتعليرغم شعار امريکا مبني بر دموكراسي و حقوق بشر، چهره تنفرآميز و نظاميان امريکا 

اي عدم هاي اورانيوم ضعيف شده، فسفر سفيد و بمب خوشهسالح يريكارگبهمللي و جهان نمايان گرديد. همچنين البين
با وضعيت  اشتباه محاسباتي در راهبردها به علتامريکا  يتدرنهاالمللي را ثابت كرد. پايبندي امريکا به قوانين و مقررات بين
 نامساعد و ناخوشايندي عراق را ترک كرد.

 رينراهبرد و دکت عراق، جنگ الگو، عراق،، آمريكا اهداف، :کلیدي واژگان
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 مقدمه 
 چراكهه  ؛شد معرفي سابقهبي ايحادثه ،متحدهاياالت در گذشته سال 200 ظرف سپتامبر، 11 حادثه 

 ميهان  در ههم  مهمهي  تهديد بلکه بود، نشده جدي حمله ،متحدهاياالت خاک به تنهانه هاسال آن در

. داد كشهته  ويتنهام  سالهده جنگ دهميک از بيش ساعت يک از كمتر در سپتامبر 11 در آمريکا. نبود

 جامعهه  اركهان  در صهيونيسهم  البهي  نفهوذ  دليل به اوليه هايساعت همان در حادثه اين تأثير تحت

 ضهد  شهدت بهه  آمريکها  فضهاي . رفت نشانه اعراب و مسلمانان سويبه اتهام تيرهاي اولين آمريکا،

 11 حادثهه  و سهاخت  مهتهم  را مسهلمانان  و اسهالم  بهوش،  جورج. شد عربي خصوصبه و اسالمي

 حهامي  سهازمان  20 و جههان  كشهور  هشهت  ناميهد،  «صهليبي  ههاي جنهگ  مجهدد  آغهاز » را سپتامبر

 بهه  حملهه  كهه  ايحادثهه  .بودنهد  مسهلمان  هاآن غالب كه شدند معرفي مقابله مقصد و هاتروريست

 را الملليبين جامعه كالنهاي سياست وها نگرش از بسياري و داشت دنبال به را عراق و افغانستان

 از اسهتفاده  بها  و سهازد  همهراه  سپتامبر 11 سناريوي با را عمومي افکار توانست واشنگتن. داد تغيير

 بهه  حمله متعاقب .دهد سوق خود هايخواسته سمت به را مردم عمومي افکار خود ايرسانه كنترل

 دچهار  متحهده ايهاالت  خهارجي  سياسهت  ،2001 سهپتامبر  11 در جههاني  تجهارت  سازمان هايبرج

 راهبهرد  بهه ( 2001-1990) راهبردي ابهام و( 1945-1990) بازدارندگي راهبرد از اساسي چرخشي

 راهبرد همين پايه بر عراق با آمريکا برخورد. است گرديده «پيشگيرانه» جنگ و «دستانهپيش» حمله

 انگشهت  كشهتارجمعي  ويهژه  افزارهايجنگ مسئله بر عراق به حمله براي آمريکا .پذيرفت صورت

 در را آمريکها  پيمانانهم ديگر و رژيم صهيونيستي تنهانه عراق كه كرد تأكيد نکته اين بر و گذاشت

 ايهن  ،درواقهع . انهدازد مهي  خطهر  به را آسيا غرب در آمريکا حياتي منافع بلکه كند،مي تهديد منطقه

 كهه  ايگونهه بهه . دانست جهانى سازى آمريکايى يا و آمريکايى سازيجهاني همان توانمى را مسئله

 عليه يا له بر كشورهايى چه كه بدانيم خواهيممى ما: »گويدمى آمريکا خارجه امور وزير پاول كالين

 جههارى  قهرن  در زنان و مردان فردى حقوق و اقتصادى دموكراسى دموكراسى، يعنى ما،هاى ارزش

اهميهت  . «كهرد  خواههد  حمهايت هاآن از آمريکا هستند، هاارزش اين خواهان كه هايىملت. هستند

 از انهدازي چشهم  و مرتفهع  آينهده  جنهگ  صهحنه  ابهامهات  از بخشهي اين پژوهش در اين است كه 

 ارزيابي مورد و شناسايي ها،آمريکايي پذيريآسيب و هاوانمنديشد، ت خواهد ارائه آن هايواقعيت

 تهرين محتمهل  و شدهبررسي هاآمريکايي تهاجم احتمالي سناريوهاي ،گيردمي قرار وتحليلتجزيه و

 توان به موارد ذيل اشاره نمود.مي در مورد ضرورت اين پژوهش .شودمي شناسايي آن
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 افهزايش  آينهده،  احتمهالي  جنهگ  در تاكتيکي و عملياتي راهبردي، مختلف سطوح در غافلگيري احتمال

 و پهذيرد نمهي  صهورت  جنهگ  صهحنه  واقعي عملياتي نيازهاي با متناسب منابع، به دهيجهت .يابدمي

 و شهود مي محسوب تحقيق اين مسئله عنوانبه آنچه بنابراين .گرددمي منابع اتالف موجب نتيجهدر

 جنهگ و پيامهدهاي   اههداف »: كهه  است اين دهد،مي شکل را تحقيق اين آغازين پرسش آنچه درواقع

 مقطهع  دو در ،(2003) عهراق  در آمريکها  جنهگ  تطبيقهي  بررسي طريق از آسيا غرب منطقه در آمريکا

 «؟چيست آن از بعد و قبل زماني

 مبانی نظري

 :تحقیقپیشینه  -

 پژوهشي – علمي فصلنامه در 1391 سال در امامي خوشدل محسن و حسينيه خادم احمد  -1

 عراق عليه آمريکا پيشگيرانه جنگ اعمال در داخلي محيط عوامل نقش تبيين به نظامي مديريت

 مقوله اين در اثرگذار عوامل ميان از را ذيل موارد تحقيق اين نتايج. اندپرداخته 2003 سال در

 هاينامهقطع صدور اثر بر عراق عليه طوالني و گستردههاي تحريم اعمال -1 :كندمي بيان

 آمريکا تهاجم با مقابله براي عراق ارتش ضعف و ناتواني -2 ملل سازمان امنيت شوراي متعدد

 در ارتش و حکومت از عراق مردم ضعيف حمايت -3 جنگيدن براي اراده و روحيه فقدان و

 -4 بعث حزب و صدام حکومت از مردم اكثريت شديد نارضايتي -3 خارجي تهاجم برابر

 وابستگي -5 عراق فضاي و سرزمين بر بعث حزب ناقض و ضعيف نظامي و سياسي اهميت

-3 جهاني اقتصاد بر عراق نبودن تأثيرگذار-6 كشور از خارج به عراق نظامي صنايع شديد

هاي گروه علني حمايت -5 عراق كشور و مردم اداره در عراق بعث حکومت ناكارآمدي

 .صدام حکومت سرنگوني جهت نظامي تهاجم در بيگانگان مداخله از عراقي معارض

 در ملي دفاع عالي دانشکده دفاعي سياست دوم و ملي دفاع شانزدهمهاي دوره دانشجويان  -2

 اعمال احتمال و پيشگيرانه جنگ دكترين بررسي و نقد عنوان تحت پژوهشي در ،1391 سال

 نظامي اقدامات دارندمي اعالم نتايجي در ،(عراق و افغانستان موردي مطالعه) يرانا.ا.ج عليه آن

 ابزارهاي از استفاده با كه بوده تركيبي ماهيتي داراي ،پيشگيرانه جنگ عنوان تحت يافتهانجام

 فرآيند پردازش باز دنبال به نظامي درنهايت و فرهنگي - اجتماعي و اقتصادي سياسي،

 و ائتالف كشورهاي ملي و مشترک منافع كه؛ ستاي اگونهبه اي،منطقه هايقدرت گيريشکل

 روسيه،) جهاني هايقدرت ساير عملي همراهي. نمايد تأمين را آمريکا متحده ايالت ويژهبه
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 نيز، ائتالفي اقدامات گونهاين با هستند، رقابت حال در يکديگر با كه...(  و فرانسه چين، 

 با كه است تأملقابل نيز نکته اين. باشدمي آينده جهان در آنان ملي منافع تضمين منظوربه

 و اسالمي گرايياصول گرايي،افراط تروريسم،) دكترين اين شدن اجرايي هايبهانه به توجه

 .باشند غيردولتي يا و دولتي بازيگران تواندمي حمله هدف( كشتارجمعي افزارهايجنگ

 در جنگ عراق، عليه 1991 سال جنگ شامل آمريکا اخير هايجنگ تطبيقي مطالعه  -3

 رفتاري الگوي تعيين و عراق عليه 2003 سال جنگ و افغانستان عليه جنگ سابق، يوگسالوي

 چارچوب ،1392 سال در مهرابي حسين و كياپاشا ابوطالب توسط كه است ايپروژه دشمن

 هايويژگي و نموده بررسي ايران.ا.ج عليه احتمالي نظامي تهاجم درها آمريکايي رفتاري

 .شمردبرمي را آمريکا دريايي و زميني هوايي، نيروهاي رفتاري

 :مفهوم شناسی -

 تطبیقی بررسی

 چند يا دو حتي و جامعه چند يا دو گروه، چند يا دو مقايسه بر مبتني هايروش تطبيقي هايروش

 يا گروه خاص هايويژگي بين تواندمي مقايسه اين، بر عالوه. اندمقايسه موضوع كه است فرد

 مطالعه» ديگرعبارتبه (133: 1352 ساروخاني،) .گيرد صورت مختلف هايزمان در فرد، يا جامعه

 همگون فرايند يا متغير چند يا دو آن در كه است كيفي و كمي پژوهش هايروش از يکي تطبيقي

 با كه هدف اين با ؛«شوندمي بررسي باشند، نامحسوس يا محسوس موارد و هانمونه توانندمي كه

 و تفسيرها به و كرد شناسايي را پديدارها آن بتوان ها،تفاوت اغلب و هااشتراک تبيين و توصيف

 (40: 1334 كريشن،. )يافتدست تازه هايتعميم احتماالً

 بايد اختالف و تشابه موارد كشف از بلکه نيست هدف كردن مقايسه صِرف تطبيقي، مطالعات در

 .شود حل ايمسئله آن اساس بر و شود رسيده اختالف يا تشابه مالک به

. شود اثبات داريم را هاآن بررسي قصد كه مواردي پذيري مقايسه ابتدا بايد تطبيقي، مطالعات در

 شرايطي چه در مقايسه: ديگرعبارتبه و هستند؟ مقايسهقابل منطقاً شرايطي چه در ب و الف

 در اول قدم داريم، را هاآن تطبيق قصد كه مواردي ميان مشترک ضلع يک يافتن است؟ اثربخش

. باشد فوق گانهيازده موارد از يکي تواندمي مشترک ضلع اين. است تطبيق عملياتي فرآيند

 (250-312: 1355 قراملکي،)
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 عراق ژئواستراتژیک و راهبردي موقعیت

 فهراوان  ذخهاير  و آب عظهيم  منهابع  وجهود  مختلهف،  ههاي تمدن خاستگاه و تاريخي سابقه با عراق

 نقهش  بودن دارا ،درواقع و حائل نقش داشتن ايدئولوژيک، خاستگاه حاصلخيز، خاک وجود انرژي،

 عهراق  ژئواستراتژيک موقعيت كه هستند امتيازاتي ازجمله عرب ريغ و عرب جهان ميان بانيدروازه

 همچنهين  و همسايگان به آن نياز و آزاد هايآب به عراق مناسب دسترسي عدم. بخشندمي ارتقا را

 اسهتراتژيک  عمهق  عهدم  نيز و همسايگان مقابل در طبيعي دفاع ابزارهاي نداشتن و طبيعي وضعيت

 ايهن  درک بها  هها عراقهي . آينهد مهي  شهمار  بهه  كشور اين ضعف و ژئواستراتژيکي تنگناهاي ازجمله

 و معضهالت  ايهن  رفع درصدد قدرت يک عنوانبه خود نظامي بنيه تقويت با اندكرده سعي واقعيت

 .برآيند ژئواستراتژيکي تنگناهاي

 تواندمي ايران. شود وفصلحل ايران طريق از تواندمي صلح دوران در عراق ژئواستراتژيکي مشکل

 كشهور  اين تسهيالتي، ارائه با و ترانزيت شکل به فارسجيخل در عراق براي شرايط آوردن فراهم با

 .كند خارج فارسجيخل حوزه در بستبن اين از را

 جنهوبي  و مركهزي  آسياي به را آفريقا پلي مانند و شدهواقع خاورميانه مركز در كشور اين همچنين

 شهرق  مسير و آفريقا و اروپا آسيا، قاره سه تقاطع در گرفتن قرار دليل به عراق كشور. كندمي متصل

 ههاي زمهين  و هادشت داشتن با كشور اين. است برخوردار خاصي استراتژيکي موقعيت از غرب به

 و نفتهي  منهابع  وجهود . اسهت  بهوده  وتهاز تاخهت  معهرض  در پيوسهته  فهراوان  هايآب و حاصلخيز

( تركيه و ايران) عرب ريغ كشورهاي همسايگي در گرفتن قرار همچنين و فارسجيخل با همسايگي

 معاونهت . )اسهت  بهوده  هها ابرقدرت موردتوجه همواره كهيطوربه افزوده آن استراتژيکي اهميت بر

 (6: 1396 سپاه، راهبردي اطالعات

 3002 سال در عراق با آمریکا جنگ 

 عهراق  دولت به متحد ملل سازمان امنيت شوراي كه گرفت صورت حالي در عراق به آمريکا حمله

 نيهاورد،  عمهل  بهه  خهود  كشهتارجمعي  تسهليحات  مسهئله  براي را الزم همکاري اگر كه داد هشدار

 ملهل  سازمان امنيت شوراي كه بود آن مستلزم موضوع اين. داشت خواهد آن براي وخيم پيامدهاي

 دهد تشخيص اگر آنگاه و نمايد ارزيابي را عراق دولت همکاري و داده جلسه تشکيل مجدداً متحد

 در ناكهامي  از په  هها  آمريکهايي  اما ؛كند صادر را نظامي اقدام مجوز است، كرده كوتاهي بغداد كه

 و نمهوده  گيهري كناره قدرت از كه داد اولتيماتوم عراق دولت به امنيت، شوراي از حمله مجوز اخذ

 نظهامي  عمليهات  ،گيهري كنهاره  از صهدام  خودداري با. شود مواجه آمريکا نظامي عمليات با اينکه يا
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 جنهگ » دكتهرين  بهر تکيهه  بها  عمليات اين. يافت خاتمه جنگ بغداد، سقوط با بعد روز 21 و شروع 

 مشهروعيت  عهدم  دليل به و شد انجام بود المللبين حقوق اصول با تعارض در كامالً كه «پيشگيرانه

 از متشهکل  الملليبين جامعه گسترده مخالفت با متحد ملل سازمان مجوز فقدان خاطر به الملليبين

 جههان  شهرهاي بيشتر در ايسابقهبي شکل به كهطوريبه) جهاني عمومي افکار وها ملت ،هادولت

 20 بامهداد  دقيقه 35 ساعت در جنگ (43: 1352 كرمي،. )شد روبرو( شد برپا جنگ ضد تظاهرات

 21 طول در زميني عمليات و جنگ روز 21 از روز 16 در هوايي عمليات و شد آغاز 2003 مارس

 (25: 1352 م،.ن جغرافيايي سازمان. )گرفت صورت روز

 جنگ سیاسی اهداف

 شرح به را عراق به حمله از آمريکا اهداف برخي پنتاگون، در 1/1/52 مورخه در آمريکا دفاع وزير

 :برشمرد زير

 عهراق  مردم اينکه تا زياد وسعت و حجم در رژيم اين به زدن ضربه طريق از صدام رژيم سرنگوني

 .است رسيده خود پاياني مرحله به حسين صدام و عراق رژيم شوند متوجه

 از و دارد وجهود  كشهتارجمعي  هايسالح هاآن در كه عراق در هاييمکان نمودن مشخص و تعيين

 .هاآن بردن بين

 .هاآن اخراج و دستگيري و اندگرفته پناه عراق در كه هاييتروريست جستجوي

 .كند كمک آن خارج و عراق در تروريستي هايشبکه پيرامون آمريکا به كه اطالعاتي آوريجمع

اونت مع) .باشدمي كشتارجمعي هايسالح تجارت الملليبين هايشبکه درباره اطالعات آوريجمع

 (آجا اطالعات

 و داخلهى  متعددهاى تحليل در و است شدهبيان زيادىهاى ديدگاه و متعدد اهداف جنگ، اين براى

 تحليهل  از برخى و داخلى گران تحليل كه اهدافى عمده. است آمده ميان به سخن هاآن از خارجى،

 (101-105: 1352 سليمي،: )از اندعبارت اند،كرده تکيه آن بر خارجى گران

 .آمريکا نفتي هژموني تحقق براي تالش

 .بود شدهخارج هاآن مستقيم نفوذ از پيش،ها مدت از كه نظامي كردن ساقط

 .قانون از خارج و سركش آمريکا تعبير به كشورهاي ديگر به ملموس و گويا پيامي رسانيدن

 رويکهرد  بهر  اتکها  بها  الملهل بين سياست درصحنه رقيب هايقدرت كنترل نيز و ظهور از جلوگيري

 .محور نظامي
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 گونهه  بهه  عرفي المللبين حقوق تدوين و توسعه با: المللبين حقوق تعهدات از آمريکا نمودن آزاد

 از دفهاع  ذاتي حق بانام زور از استفاده متحد، ملل سازمان منشور قالب در آن يافتن عينيت و مدرن

 عمهل  قدرت درواقع جنگ اين .است تجويزشده شرايطي قيد با متحد ملل منشور 51 ماده در خود،

 و الملهل بين روابط عرصه در خود رفتار حقوقي توجيه در را آمريکا دولت حقوقي ابتکار توانايي و

 .بخشيد فزوني كننده دستيپيش حمالت دكترين اسهاس بر ،زوربه توسل چارچوب در

 .عراق موشکي تهاجم احتمالي خطر برابر در صهيونيستي رژيم امنيت حفظ

 .فلسطينهاي سازمان و لبنان اهللحزب از حمايت قطع باهدف سوريه بر فشار

ههاي  سهازمان  حمايهت  از خهودداري  جههت  فشهار  و ايهران  نظامي و سياسي محاصره نمودن كامل

 .فلسطيني

 غرب آسيا. آينده ژئوپليتيک دهيشکل

 جههان  كهل  بهر  آمريکهايى  هژمونى و كنترل همان را جنگ اين از هدف ترينمهم توانمى بنابراين 

 را مسهئله  ايهن  ،درواقهع . دارد دنبهال  به را جهان شدن قطبيتک و آمريکا بالمنازع سلطه كه دانست

 پهاول  كالين كه ايگونهبه. دانست جهانى سازى آمريکايى يا و آمريکايى سازيجهاني همان توانمى

هاى ارزش عليه يا له بر كشورهايى چه كه بدانيم خواهيممي ما: »گويدمى آمريکا خارجه امور وزير

. هسهتند  جههارى  قهرن  در زنهان  و مهردان  فردى حقوق و اقتصادى دموكراسى دموكراسى، يعنى ما،

 در ادامهه،  در وى.« كرد خواهد حمهايت هاآن از آمريکا هستند،ها ارزش اين خواهان كه هاييملت

 :كندمى بيان را استناد سه جنگ، اين بودن ضرورى براى فوريه 3

 .است خاورميانه در بنيادى تغيير سبب عراق، با جنگ در موفقيت

 .شد خواهد آمريکا منافع قوام و تحکيم سبب عراق، با جنگ در موفقيت

 خواههد  جنهگ  در موفقيهت  ويژه پيامدهاى از ،خاورميانه صلح فرآيند در هاييپيشرفت به دستيابى

 .بود

 جنگ وقوع زمان در آمریکا ارتش بر حاکم نظامی دکترین و راهبرد
 ايهن  وى. گرفهت  شهکل  سپتامبر 11 حادثه از پ  بالفاصله «بوش واكر جورج» ملى امنيت دكترين

 :داشت اعالم زير مرحله دو در را دكترين

 آن طهى  كهه ( سهپتامبر  11 حادثهه  از پ  روز 10 درست) 2001 سال سپتامبر 20 تاريخ در اول بار

 بها  يها  هسهتيد  ما با يا بگيرد، را خود تصميم بايد اكنون اى،منطقه هر در كشورى هر: »داشت اظهار
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 آمريکا سوى از كند، حمايت آن از يا و دهد پناه تروريسم به كه كشورى هر امروز از ،هاتروريست 

 «.شد خواهد شناخته متخاصم رژيم يک عنوانبه

 در حادثهه  ايهن  گراميداشهت  مراسم در( 1350 آذرماه 21) 2001 سال دسامبر 11 تاريخ در دوم بار

 بها  مبهارزه  بعهدى  مرحلهه  مورد در جنوبى، كاروليناى در چارلستون نظامى دانشکده فرماندهى ستاد

 و دسهتيابى  از جلهوگيرى »: گفهت  چنهين  آمريکها  دفاعى و خارجى سياست استراتژى در تروريسم

 ايهن  كه هاييدولت است، تروريسم عليه جنگ در ما بعدى اولويت ،كشتارجمعيهاى سالح كاربرد

 «.شد خواهند تلقى متخاصمهاى رژيم عنوانبه كنند، نقض را اصول

 كه بود نداده انجام جديدي حركت صدام، يعني. انفعالي نه بود ابتکاري استراتژي آمريکا، استراتژي

 سياسهي  نوسهازي  يهک  اسهاس  بهر  موضهوع  ايهن  بنهابراين  ؛باشد گرفته او حذف به تصميم آمريکا

 .بود خاورميانه در ترعمومي

 پیامدها

 ههزار  صهد  از بيش و انگليسي نفر 139 ،آمريکائي نفر 4415 از بيش عراق، اشغال عمليات طي -1
. گرفهت  صهورت  اشهغالگر  نيروههاي  عليهه  چريکي عمليات صدها و شدند كشته عراقي غيرنظامي

 نيروههاي . نکهرد  پههن  قرمهز  فهرش  هها آن بهراي  عهراق  در كسي ها،آمريکائي اوليه تصور برخالف

 تهرک  را عهراق  خهاک  اشهغال،  عمليهات  هزينۀ دالر تريليون يک حدود صرف با آمريکايي اشغالگر
 .نمودند

 كهاهش  ازجملهه  ،1339 از اقتصهادي  وضعيت بدترين با را كشور اين عراق در آمريکا شکست -2
 مهالي  مراكز سقوط و اقتصادي ركود و بدهي باالي رشد بودجه، كسري افزايش اشتغال، نرخ شديد

 بسهياري  كه ايگونهبه گرديد، روبرو يافت، فزاينده ايجلوه 2003 سپتامبر در كه كشور اقتصادي و
 و عهراق  به امريکا حمله بود، كرده كسب سرد جنگ دوران در امريکا آنچه معتقدند، هاآمريکايي از

 .داد دست از را هاآن كشور، اين در شکست

 آنچهه  بها  هاآن رفتار تعارض وها آمريکايي مديريتي شديد ضعف عراق، نظامي اشغال دنبال به -3
 باعهث  ،آينهد مهي  عراق به دموكراسي و بشر حقوق گسترش براي كه بودند كرده اعالمها آمريکايي

 ،ثبهاتي بي و اضطراب ترس، وحشت، ناامني، برود؛ بين از كشور اين دفاعي و امنيتي ساختار كه شد

 .شد حاكم عراق شهرهاي از بسياري بر

 نشهان هها  بررسهي  نتهايج  كه شدهرقيق اورانيوم از استفاده محيطيزيست پيامدهاي آن، بر افزون -4
. اسهت  وحشهتناک  بسيار است، دادهرخ عراق خاک در چشمگيري ميزان به اورانيوم، توزيع دهدمي
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 ،«سهفيد  فسهفر » كهارگيري بهه  ازجملهه  غيرنظاميهان،  عليهه  ممنوعهه هاي سالح گيري بکار بر عالوه

 صهورت بهه  عهراق  باسهتاني  ميراث و فرهنگي آثار تخريب ،«ايخوشه بمب» و «شدهرقيق اورانيوم»
 تحهت  عهراق  در كهه  است تلخي واقعيت كشور، يک ملي غرور بردن بين از براي و گسترده بسيار

 .افتاد اتفاق آمريکا دولت اشغال

 عبدالباسهط » كهه  بهود  رسهواكننده  و خشن چنانآن عراق اشغال درصحنه آمريکا نظامي عمليات -5

 جلسهه  در 2004 ژانويهه  در بهود،  شهده  وزير هاآمريکايي تائيد با كه عراق بشر حقوق وزير «تركي

 در بشهر  حقهوق  گسهترده  نقهض  خاطر به را آمريکايي نيروهاي آشکارا بشر حقوق عالي كميسيون
 .گرديد زمينه اين در تحقيق خواستار و گرفت انتقاد با به عراق
 طهرح  طراحهي  اساسهاً  و عهراق  اشهغال  طراحهي  در آمريکها  اشتباه ترينبزرگ بلکه و ترينمهم -6

 جمههوري  نفوذ و مديريت قدرت، پنداشتن ضعيف يا و گرفتن ناديده كشور، اين بزرگ خاورميانه
 بهه  يهابي دسهت  در آمريکها  مهانع  ترينمهم عنوانبه سرانجام كه بود منطقه و عراق در ايران اسالمي

 .شد ثبت تاريخ در و نمايان عراق در اهدافش،

 تهوان  عهدم  آمريکها،  اطالعات هايكاستي بيشتر بود، آمريکا قدرت نمايش آن هدف كه جنگي -3

 رهبهري  تقويهت  آن ههدف  كهه  جنگهي . داد نشهان  را آمريکا نظاميهاي محدوديت و آمريکا دولت

 بهود،  آمريکا كردن ترايمن آن هدف كه جنگي. كشاند قهقرا به را آمريکا شهرت بود، آمريکا جهاني
 .كرد ترضعيف را كشور اين

 اين از بارزي نشانها آمريکايي سوي از عراق بعث حزب و ارتش انحالل عراق، اشغال از پ  -5
 .ندارند صحيحي شناخت عراق، اوضاع از هاآن كه بود واقعيت

 مدل مفهومی

 
 

 : مدل مفهومي تحقيق1شکل 

 ،سياسي

 اقتصادي،

فرهنگي 

 نظامي اجتماعي،
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 شناسیروش 
 كاربردي گيرد،مي قرار نظامي رانيگ ميتصم و سازان ميتصم مورداستفاده پژوهش اين اينکه به نظر

 آمريکها  آينهده  جنهگ ( پارادايم) يهادگاهيد و نظريات ادبيات توسعه موجب كه جهتازآن و است

 تحقيهق  روش. است ايتوسعه - كاربردي نوع از تحقيق لذا ،گردديم محسوب ايتوسعه گردد،مي

-نمونهه  روش. اسهت  منطبهق  تحقيق آماري جامعه حجم بر نمونه حجم و است ايزمينه -موردي 

در ايهن  . اسهت  نفهر  20 بها  برابهر  نمونه حجم و شدهانتخاب هدفمند و شمار تمام صورتبه گيري

 شدهاستفاده زمانهم صورتبه ميداني و ايكتابخانه هايروش از اطالعات، آوريجمع برايتحقيق 

ههاي  جنهگ  تطبيقهي  بررسهي  موجود، اسناد تفسيري تحليل و خبرگي روش از استفاده با ابتداو در 

 و نظهرات  بهه  دسهتيابي  براي و بررسي آن از بعد و قبل زماني مقطع دو در ،2003 عراق در آمريکا

 دييه تأ بهه  (دو كهاي  آزمهون ) توصهيفي  پارامترهاي و آمار از استفاده با آمريکا( پارادايم) يهادگاهيد

 محتهوا  تحليهل  طريق از شدهآوريجمع كيفي هايداده ريسا .است گرديده اقدام شده احصاء عوامل

 قرارگرفتهه  وتحليهل تجزيهه  مهورد  افتهيسهاختار  عميهق  هايمصاحبه و نخبگي و خبرگي جلسات و

 .است

 متخصص كارشناسان و خبرگان ،نظرانصاحب ،اساتيد با مشورت ضمن روايي، از اطمينان منظوربه

 مطالعات هاييافته از حاصل متناظر سؤال هاده ميان از نظرات، نسبي اجماع حصول از پ  مرتبط؛

 و تنظهيم  آمهاري  جامعهه  ميان توزيع براي پرسشنامه قالب در سؤال تعدادي بسته، سؤاالت و نظري

 .گرديد طراحي

 ی پاسخگویانشناخت تیجمعهاي ویژگی
 

درصد  40طراز كشوري، درصد جايگاه سپهبدي و هم 10شامل  جايگاه شغلي جامعه آماري

 اند.طراز كشوري دارا بودهدرصد جايگاه سرتيپي و هم 50طراز كشوري، جايگاه سرلشکري و هم

درصد دانشجوي دكتري  15جامعه آماري داراي مدرک تحصيلي دكتري و  گويانپاسخ درصد 55

جامعه آماري داراي سنوات خدمت در مشاغل راهبردي بيش از  گويانپاسخ درصد 35 .دنباشمي

 سال داراي سابقه خدمت در مشاغل راهبردي هستند. 30تا  21درصد بين  25سال هستند و  30

درصد در سطح زياد با مسائل  50ر سطح خيلي زياد و جامعه آماري د گويانپاسخ درصد 50

 را ارتقاء داده است. هاپاسخدفاعي آشنايي دارند كه اين موضوع ميزان دقت و اطمينان 
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 هاي تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه
 به آمريکا حمله در شدهييشناسا هايگويه و مؤلفه خبرگي جامعه با مصاحبه و ادبيات به توجه با

 .شد ارائه راهبردي سطح در افغانستان

 راهبردي سطح در عراق به آمريکا حمله تحليل: 1 جدول

 دكترين نظامي اهداف سياسي
تركيب طرفين 

 درگير

سيستم و 

نحوه اداره 

 جنگ

 استراتژي جنگ
ديپلماسي 

 عمومي، دفاعي
 ارزيابي نتايج

تالش براي  -
 تحقق هژموني

 .آمريکا نفتي
 كردن ساقط -

 از كه نظامي
 از پيش،ها مدت
 مستقيم نفوذ
 شدهخارج هاآن
 .بود

 پيامي رسانيدن -
 ملموس و گويا
 ديگر به

 به كشورهاي
 آمريکا تعبير
 خارج و سركش
 .قانون از

 از جلوگيري -
 كنترل نيز و ظهور
 رقيب يهاقدرت
 سياست درصحنه

 بر اتکا با المللنيب
 نظامي" رويکرد
 "محور

 نمودن آزاد -
 از آمريکا
 حقوق تعهدات

 با: المللنيب
 تدوين و توسعه
 المللنيب حقوق
 گونه به عرفي
 عينيت و مدرن
 قالب در آن يافتن
 سازمان منشور
 متحد، ملل
 زور از استفاده

دكترين جنگ 
 پيشگيرانه

در سند 
راهبرد امنيت ملي 
آمريکا كه از 
سوي بوش در 

)متأثر  2002سال 
از شرايط پ  از 

سپتامبر(  11واقعه 
 ادعاشدهارائه شد، 
كه در جهان 
امروز، 
 يهاتيواقع

جديدي مطرح 
است كه 
 از: اندعبارت
قدرت  -

نظامي برتر 
 آمريکا.

 يهاسالح -
 يكشتارجمع
 و تروريسم.

بر اساس 
 يهاتيواقعاين 

جديد، يک 
سياست جديد به 
نام سياست 

 "پيشگيري"
است كه  شدهارائه

استفاده " به معناي
از نيروهاي نظامي 
براي جلوگيري از 
دستيابي يک 

در اين 
جنگ تعداد 

نفر  000/255
از آمريکا، 
نفر از  000/45

انگلي ، 
نفر از  000/2

 400استراليا، 
نفر از چک و 
 200اسلواكي و 
نفر از لهستان 
شركت 
اين  .اندداشته

نيروها در 
تركيب 

لشکرهاي پياده 
مخصوص، 
هوابرد، 

تفنگدار، سوار 
زرهي، 
هاي تيپ
زرهي، 
هوانيروز، 
پشتيباني، 

كماندو، انواع 
هواپيما و 
شناورهاي 
دريايي 

 .اندحضورداشته
آمريکا 
در هنگام آغاز 
عمليات، 

مجموعاً داراى 

جنگ در 
 35ساعت 

دقيقه بامداد 
مارس  20
با  2003
 40پرتاب 
فروند 

موشک از 
نوع تام 
هاوک كه 

 لهيوسبه
ماهواره 
هدايت 

 شدنديم
آغاز شد. 
نيروهاي 
انگليسي و 
استراليايي 
عمليات 
خود را در 
جنوب و 
نزديک 
مرزهاي 
كويت 
متمركز و 
ضمن اقدام 
به محاصره 
بصره، 
تالش 
كردند به 
بندر ام 

القصر و فاو 
تسلط پيدا 

دكترين امنيت 
جورج واكر "ملى 
بالفاصله  "بوش

 11پ  از حادثه 
سپتامبر شکل 
گرفت. وى اين 
دكترين را در دو 
مرحله زير اعالم 

 داشت:

اول در بار  -
سپتامبر  20تاريخ 
 2001سال 

روز  10)درست 
 11پ  از حادثه 
سپتامبر( كه طى 
 آن اظهار داشت:

هر كشورى در "
اى، هر منطقه

اكنون بايد تصميم 
خود را بگيرد، يا 
با ما هستيد يا با 

، از هاستيترور
امروز هر كشورى 
كه به تروريسم 
پناه دهد و يا از 
آن حمايت كند، 
ا از سوى آمريک

يک رژيم  عنوانبه
متخاصم شناخته 
 "خواهد شد.

بار دوم در  -
دسامبر  11تاريخ 

: كويت -
 امکاناتآمريکا 
 براي ازيموردن
 يک استقرار
 در را كامل ارتش
 فراهم كشور اين
 حدي به. كرد
 تجهيزات و نيرو
 كويت در

 بود مستقرشده
 كشور گويا، كه

 اشغال به كويت
 بيگانه نيروهاي
 .است درآمده

: عربستان -
 كهآن رغمعلي
 عربستان مقامات
 ديپلماسي در

 از دائماً آشکار،
 همکاري عدم
 آمريکا با نظامي
 گفتند،مي سخن
 كشور اين در اما
 زيرساخت نيز
از  لشکر يک

 فرانيروهاي 
 مستقر يامنطقه
 .بود

 هرچند: اردن -
 درباره همکاري

 همکاري عدم يا
 تا آمريکا با اردن

تحقق تالش براي  -
 .آمريکا نفتي هژموني

 كه نظامي كردن ساقط -
 از پيش،ها مدت از
 هاآن مستقيم نفوذ
 .بود شدهخارج

 و گويا پيامي رسانيدن -
 ديگر به ملموس
 تعبير به كشورهاي
 خارج و سركش آمريکا
 .قانون از
 و ظهور از جلوگيري -
 يهاقدرت كنترل نيز
 سياست درصحنه رقيب
 بر اتکا با المللنيب

 "محور نظامي" رويکرد
 از آمريکا نمودن آزاد -

 حقوق تعهدات
 و توسعه با: المللنيب

 المللنيب حقوق تدوين
 و مدرن گونه به عرفي
 در آن يافتن عينيت
 سازمان منشور قالب
 از استفاده متحد، ملل
 ذاتي حق بانام زور
 ماده در خود، از دفاع
 متحد ملل منشور 51
 شرايطي قيد با
 اين. است زشدهيتجو
 قدرت درواقع جنگ
 ابتکار توانايي و عمل
 آمريکا دولت حقوقي
 حقوقي توجيه در را
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 دكترين نظامي اهداف سياسي
تركيب طرفين 

 درگير

سيستم و 

نحوه اداره 

 جنگ

 استراتژي جنگ
ديپلماسي 

 عمومي، دفاعي
 ارزيابي نتايج

 ذاتي حق بانام
 در خود، از دفاع
 منشور 51 ماده
 قيد با متحد ملل

 شرايطي
. است زشدهيتجو
 درواقع جنگ اين
 و عمل قدرت
 ابتکار توانايي
 دولت حقوقي
 در را آمريکا
 حقوقي توجيه
 در خود رفتار
 روابط عرصه
 در و المللنيب

 توسل چارچوب
 اسهاس بر ،زوربه

 حمالت دكترين
 كننده يدستشيپ

 .بخشيد فزوني
رژيم  امنيت حفظ -

 در صهيونيستي
 خطر برابر

 تهاجم احتمالي
 .عراق موشکي

 سوريه بر فشار -
 قطع باهدف
 از حمايت
لبنان و  اهللحزب
هاي سازمان
 .فلسطين

 نمودن كامل -
 سياسي محاصره

 و ايران نظامي و
 جهت فشار

 از خودداري
 حمايت
هاي سازمان
 فلسطيني.

 يدهشکل -
 آينده ژئوپليتيک
 .انهيخاورم

 

كشور متخاصم به 
 يهاسالح

، يا يكشتارجمع
پناه دادن به 

 ".هاستستيترور
بعهداً بوش اعالم 
كرد كه آمريکا 
راهبهرد نظامي 
خود را از 

كه  "بازدارندگي"
در جنگ سرد 
مرسهوم بود به 

 "اقدام پيشگيرانه"
عليه 
كه  ييهاستيترور

به دنبال 
 يافزارهاجنگ

 يكشتارجمع
هستند، تبديل 

 كند.مي

 

فروند  545
هواپيما بود كه 

فروند  255
بر روى  هاآن

ناوهاى 
هواپيمابر 

مستقر بودند. 
اين كشور 
 231داراى 
 بالگردفروند 
 123بود كه 
بر  هاآنفروند 

روى ناوهاى 
جنگى استقرار 

كشور  داشتند.
انگلستان نيز 
 91داراى 

فروند هواپيما 
فروند  43و 

بود.  بالگرد
ساير كشورهاى 
غربى نيز در آن 
مقطع، داراى 

فروند  12
 54هواپيما و 

 بالگردوند فر
 مختلف بودند.

 

كنند. در 
 21روز 
مارس 
ارتش 
آمريکا 
تهاجم 
هوايي به 
بغداد را 
آغاز كرد. 
در اين 
عمليات 
 ييهاقسمت
داد از بغ

شامل مراكز 
حکومتي، 
قصرهاي 
صدام و 
مراكز 

فرماندهي و 
كنترل، 
تخريب 
شدند. در 
اين حمله 
1300 
فروند 

موشک و 
بمب بر 
 بغداد
 ختهيفرور
 شد.
 

 21) 2001سال 
( در 1350 آذرماه
مراسم 

گراميداشت اين 
حادثه در ستاد 
فرماندهى 

دانشکده نظامى 
چارلستون در 

كاروليناى جنوبى، 
در مورد مرحله 
بعدى مبارزه با 
تروريسم در 

استراتژى سياست 
خارجى و دفاعى 

مريکا چنين آ
جلوگيرى " گفت:

از دستيابى و 
هاى كاربرد سالح
، يكشتارجمع

اولويت بعدى ما 
در جنگ عليه 
تروريسم است، 

كه اين  ييهادولت
اصول را نقض 

 عنوانبهكنند، 
هاى رژيم

متخاصم تلقى 
 "خواهند شد.

استراتژي آمريکا، 
استراتژي ابتکاري 
بود نه انفعالي. 
يعني صدام، 

حركت جديدي 
انجام نداده بود كه 
آمريکا تصميم به 
حذف او گرفته 
باشد. لذا اين 

موضوع بر اساس 
يک نوسازي 
 تريعمومسياسي 

 در خاورميانه بود.

 ابهام جنگ، پايان
 اما داشت، وجود
 جنگ جريان در

 باقيمانده ناگهان
 هوابرد 52 لشکر
 اين وارد آمريکا
 و شده كشور
 ،1 اچ هايپايگاه
 را 3 اچ ،2 اچ

 .كرد اشغال

 اجازه: تركيه -
 خاک از عمليات
 جهت كشور اين
 جبهه از حمله
 عراق به شمال
 .داده شد

 عربستان، -
 با اردن و تركيه
 نيروهاي انتقال
 مرز از عمده
 با خود كشور
 مخالفت عراق
 .اندنموده

 الدوحه پايگاه -
 شاهزاده قطر،
 عربستان، سلطان
، عمان السيب
 السالم علي
 و ملطيه كويت

 .تركيه اينجرليک

 عرصه در خود رفتار
 در و المللنيب روابط

 توسل چارچوب
 اسهاس بر ،زوربه

 حمالت دكترين
 فزوني كننده يدستشيپ

 .بخشيد
رژيم  امنيت حفظ -

 برابر در صهيونيستي
 تهاجم احتمالي خطر
 .عراق موشکي

 سوريه بر فشار -
 از حمايت قطع باهدف
لبنان و  اهللحزب
 .فلسطينهاي سازمان

 محاصره نمودن كامل -
 ايران نظامي و سياسي
 جهت فشار و

 حمايت از خودداري
 فلسطيني.هاي سازمان

 ژئوپليتيک يدهشکل -
 .انهيخاورم آينده
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 عراق به حمله از آمريکا اهداف ترينمهم شامل كه گويه 9 فوق جدول از استفاده با همچنين

 طيف اساس بر هاآن با را خود موافقت ميزان تا گرفت قرار آماري جامعه اختيار در و احصاء

 :باشدمي زير جدول شرح به حاصل نتايج كه نمايند بيان( زياد خيلي تا كم خيلي از) ليکرت

 عراق : نظر جامعه آماري در خصوص اهداف آمريکا در حمله به2جدول 

ف
ردي

 

 شاخص

 کم متوسط زياد خيلی زياد

نی
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

نی 
اوا

فر
 

صد
در

 

P10 
 ريتعب به يكشورها گريد به ملموس و ايگو ياميپ دنيرسان

 .قانون از خارج و سركش کايآمر
9 45 3 35 0 0 4 20 

P11 10 2 10 2 20 4 60 12 المللبين حقوق تعهدات از آمريکا نمودن آزاد 

P12 

 و اسالم جهان در يستيونيصه ميرژ برتر قدرت ييشناسا

 ياحتمال خطر برابر در يستيونيصه ميرژ تيامن حفظ

 .عراق يموشک تهاجم

10 50 6 30 4 20 0 0 

P13 10 2 15 3 25 5 50 10 آمريکا هژموني تحقق يبرا تالش 

P14 
 از ش،يپها مدت از كه ي )رژيم بعث(نظام كردن ساقط

 .بود شدهخارج هاآن ميمستق نفوذ
12 60 5 25 1 5 2 10 

P15 
 درصحنه رقيبهاي قدرت كنترل نيز و ظهور از جلوگيري

 "محور نظامي" رويکرد بر اتکا با المللبين سياست
13 65 3 15 1 5 3 15 

P16 
 جهت فشار و رانيا ينظام و ياسيس محاصره نمودن كامل

 محور مقاومت تيحما از يخوددار
10 50 6 30 1 5 3 15 

P17 

 هدف نيا كردن ياتيعمل يبرا راهترين مناسب عراق جنگ

 يجهان ابرقدرت تنها به انهيخاورم بر تسلط قيطر از كه بود

 شود ليتبد

10 50 5 25 4 20 1 5 

 .اندقرارگرفته آماري جامعه تأييد مورد هاگويه همه است مشخص فوق جدول از كه طورهمان

 روش از خبرگان، منظر از شده احصاء( عوامل) هايشاخص بنديرتبه و اولويت تعيين براي

 تأثيرگذاري بندياولويت. است شدهاستفاده درصد 95 اطمينان سطح در فريدمن بنديرتبه آماري

 .است شدهداده نشان 3 جدول در فريدمن آزمون از حاصل نتايج بر اساس( عوامل) هاشاخص
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 اهداف آمريکا از حمله به عراقهاي ي شاخصبند: رتبه3جدول  

 افغانستان به حمله از كايآمر اهداف یهاشاخص رديف
نمره 

 فريدمن
 رتبه

1 
 هاآنها پيش، از نفوذ مستقيم ساقط كردن نظامي )رژيم بعث( كه از مدت

 بود. شدهخارج
4.98 1 

 2 4.80 المللآزاد نمودن آمريکا از تعهدات حقوق بين 2

3 
حفظ امنيت رژيم  و برتر رژيم صهيونيستي در جهان اسالمشناسايي قدرت 

 صهيونيستي در برابر خطر احتمالي تهاجم موشکي عراق.
4.80 3 

4 
الملل سياست بين درصحنههاي رقيب جلوگيري از ظهور و نيز كنترل قدرت

 "نظامي محور"با اتکا بر رويکرد 
4.80 4 

5 
كردن اين هدف بود كه از طريق ترين راه براي عملياتي جنگ عراق مناسب

 تسلط بر خاورميانه به تنها ابرقدرت جهاني تبديل شود
4.40 5 

 6 4.20 تالش براي تحقق هژموني آمريکا 6

7 
كامل نمودن محاصره سياسي و نظامي ايران و فشار جهت خودداري از 

 حمايت محور مقاومت
4.20 7 

8 
كشورهاي منطقه )به تعبير آمريکا رسانيدن پيامي گويا و ملموس به ديگر 

 سركش و خارج از قانون(.
3.83 8 

 كردن ساقط» شاخص فوق، جدول در شده احصاء شاخص 5 بين از شدهمحاسبه مقادير به توجه با

 95/4 فريدمن نمره با «بود شدهخارج هاآن مستقيم نفوذ از پيش، هامدت از كه( بعث رژيم) نظامي

 آمريکا تعبير به كشورهاي ديگر به ملموس و گويا پيامي رسانيدن» شاخص و اول اولويت در

 به حمله در آمريکا اهداف در را اولويت كمترين ،53/3 فريدمن نمره با «قانون از خارج و سركش

 .دارند عراق

 در. است شدهاستفاده t-test يانمونه تک ميانگين آزمون از پژوهش ¬فرضيه آزمون براي همچنين

 :پردازيممي زير شرح به 1H يا  0H هايفرض اثبات دنبال به يانمونه تک T آزمون

 

𝐻0  باشدمي 3، برابر «حمله آمريکا به عراق در سطح راهبردي»= ميانگين متغير. 

𝐻1  باشدنمي 3، برابر «حمله آمريکا به عراق در سطح راهبردي»= ميانگين متغير. 

𝐻0: 𝜇 = 3 
𝐻1: 𝜇 ≠ 3 
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 اي براي متغير اهداف آمريکا در حمله به عراقتک نمونه t-test: آزمون 4جدول 

 

 كه گيريممي نتيجه ،باشدمي تركوچک 0005 خطاي سطح از كه( 0) آمدهدستبه احتمالبه توجه با

 تربزرگ 3 عدد از داريمعني صورتبه «راهبردي سطح در عراق به آمريکا حمله» متغير ميانگين

 از دهندگانپاسخ ازنظر «راهبردي سطح در عراق به آمريکا حمله اهداف» متغير درنتيجه. است

 هايگويه بودن مناسب با دهندگانپاسخ درمجموع و برده بهره مناسبي هايگويه و هاشاخصه

 .باشندمي موافق شدهاستفاده

 پیشنهادو  گیرينتیجه

 گیري:نتیجه -الف

آمريکا از حمله به عراق به ترتيب اولويت به شرح زيهر  هاي تحقيق اهداف راهبردي بر اساس يافته

 باشد:مي

 .بود شدهخارج هاآن ميمستق نفوذ از ش،يپها مدت از كه( بعث ميرژ) ينظام كردن ساقط -1

 .المللبين حقوق تعهدات از آمريکا نمودن آزاد -2

 در يستيونيصه ميرژ تيامن حفظ و اسالم جهان در يستيونيصه ميرژ برتر قدرت ييشناسا -3

 .عراق يموشک تهاجم ياحتمال خطر برابر

 بر اتکا با المللبين سياست درصحنه رقيبهاي قدرت كنترل نيز و ظهور از جلوگيري -4

 ."محور نظامي" رويکرد

 بر تسلط قيطر از كه بود هدف نيا كردن ياتيعمل يبرا راهترين مناسب عراق جنگ -5

 .شود ليتبد يجهان ابرقدرت تنها به انهيخاورم

 .آمريکا هژموني تحقق يبرا تالش -6

 محور تيحما از يخوددار جهت فشار و رانيا ينظام و ياسيس محاصره نمودن كامل -3

 .مقاومت

 .منطقه يكشورها گريد به ملموس و ايگو ياميپ دنيرسان -5

 11 واقعه از پ  شرايط از متأثر) 2002 سال در بوش سوي از كه آمريکا ملي امنيت راهبرد سند در نيهمچن

 :از اندعبارت كه است مطرح جديديهاي واقعيت ،آن زمان كه ادعاشده شد، ارائه( سپتامبر

نام متغیر مشاهدات میانگین انحراف استاندارد انحراف معیار آماره تی احتمال

حمله آمریکا به عراق 20 4.26 0.04 0.19 28.71 0.000



 

 1400پاييز ، 55، شماره نوزدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک   330

 .آمريکا برتر نظامي قدرت - 

 .تروريسم و يهاي كشتارجمعسالح -

 معناي به كه است شدهارائه «پيشگيري» سياست نام به جديد سياست يک جديد، هايواقعيت اين اساس بر

 پناه يا ،يكشتارجمع هايسالح به متخاصم كشور يک دستيابي از جلوگيري براي نظامي نيروهاي از استفاده

 جنگ در كه« بازدارندگي» از را خود نظامي راهبهرد آمريکا كه كرد اعالم بوش بعهداً .هاستتروريست به دادن

 هستند، يكشتارجمع يافزارهاجنگ دنبال به كههايي تروريست عليه :«پيشگيرانه اقدام» به بود مرسهوم سرد

 .كندمي تبديل

 پيامدها و نتايج حاصله

انگليسهي و بهيش از صهد ههزار     نفهر   139، يکهائ يآمر نفهر  4415طي عمليات اشغال عراق، بيش از  -1

عراقي كشته شدند و صدها عمليات چريکي عليه نيروهاي اشغالگر صورت گرفهت. بهرخالف    يرنظاميغ

بها   آمريکهايي  فرش قرمز پهن نکرد. نيروهاي اشهغالگر  هاآنها، كسي در عراق براي تصور اوليه آمريکائي

 خاک عراق را ترک نمودند.صرف حدود يک تريليون دالر هزينۀ عمليات اشغال، 

، ازجملهه كهاهش شهديد    1339را با بدترين وضعيت اقتصادي از شکست آمريکا در عراق اين كشور  -2

ه، رشد باالي بدهي و ركود اقتصادي و سقوط مراكز مهالي و اقتصهادي   نرخ اشتغال، افزايش كسري بودج

هها  اي كهه بسهياري از آمريکهايي   گونهاي فزاينده يافت، روبرو گرديد، بهجلوه  2003كشور كه در سپتامبر 

معتقدند، آنچه امريکا در دوران جنگ سرد كسب كرده بود، حمله امريکها بهه عهراق و شکسهت در ايهن      

 را از دست داد. هاآنكشور، 

 آنچهه  بها  هها آن رفتهار  تعهارض  و هها آمريکهايي  مهديريتي  شديد ضعف عراق، نظامي اشغال دنبال به -3

 كهه  شهد  باعث ،نديآيم عراق به دموكراسي و بشر حقوق گسترش براي كه بودند كرده اعالم هاآمريکايي

 از بسهياري  بر ثباتي،بي و اضطراب ترس، وحشت، ناامني، برود؛ بين از كشور اين دفاعي و امنيتي ساختار

 .شد حاكم عراق شهرهاي

دههد  ها نشان مهي كه نتايج بررسي شدهقياستفاده از اورانيوم رق يطيمحستيافزون بر آن، پيامدهاي ز -4

عالوه بهر بکهار   . است، بسيار وحشتناک است دادهرختوزيع اورانيوم، به ميزان چشمگيري در خاک عراق 

و « شهده قيه اورانيهوم رق » ،«فسهفر سهفيد  » يريكهارگ ممنوعه عليه غيرنظاميان، ازجمله بههاي گيري سالح

صورت بسهيار گسهترده و بهراي از بهين     ، تخريب آثار فرهنگي و ميراث باستاني عراق به«يابمب خوشه»

 .بردن غرور ملي يک كشور، واقعيت تلخي است كه در عراق تحت اشغال دولت آمريکا اتفاق افتاد
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« عبدالباسهط تركهي  »چنان خشن و رسواكننده بود كهه  اشغال عراق آن درصحنهليات نظامي آمريکا عم -5

در جلسه كميسهيون عهالي    2004ها وزير شده بود، در ژانويه وزير حقوق بشر عراق كه با تائيد آمريکايي

نتقهاد گرفهت   حقوق بشر آشکارا نيروهاي آمريکايي را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در عراق به با ا

 .و خواستار تحقيق در اين زمينه گرديد

ترين اشتباه آمريکا در طراحي اشغال عراق و اساساً طراحهي طهرح خاورميانهه    ترين و بلکه بزرگمهم -6

بزرگ اين كشور، ناديده گرفتن و يا ضعيف پنداشتن قدرت، مديريت و نفوذ جمهوري اسالمي ايهران در  

به اههدافش، در عهراق نمايهان     يابيترين مانع آمريکا در دستعنوان مهمبهعراق و منطقه بود كه سرانجام 

 .و در تاريخ ثبت شد

هاي اطالعات آمريکا، عهدم تهوان دولهت    جنگي كه هدف آن نمايش قدرت آمريکا بود، بيشتر كاستي -3

آمريکها  جنگي كه هدف آن تقويت رهبهري جههاني    .هاي نظامي آمريکا را نشان دادآمريکا و محدوديت

تهر كهردن آمريکها بهود، ايهن كشهور را       جنگي كه هدف آن ايمهن  .بود، شهرت آمريکا را به قهقرا كشاند

 كرد.تر ضعيف

 نيه ا از يبهارز  نشهان  هها آمريکهايي  يسهو  از عراق بعث حزب و ارتش انحالل عراق، اشغال از پ  -5

 .ندارند يحيصح شناخت عراق، اوضاع از هاآن كه بود تيواقع

 :هاپیشنهاد -ب

 اهتمهام  بايسهتي  كشهور  دفاعي طراحان عراق در آمريکا جنگ شيوه و نحوه بررسي به عنايت با -1

 .باشند داشته ايران با آينده جنگ در دشمن رفتاري الگوي خصوص در را الزم

 كشور دفاعي قدرت ارتقاء به نسبت هافرصت و هاقوت تقويت به نسبت كشور دفاعي طراحان -2

 .باشند داشته آمريکا با آينده جنگ مقابل در

 در كشهور  امنيتهي  دفهاعي  دكتهرين  اسهت  الزم آينهده  و حهال  در جنگ بودن تركيبي به توجه با -3

 .گردد تدوين ملي امنيت عالي شوراي توسط ملي قدرت يهامؤلفه

 بايهد  كشهور  دفهاعي  طراحهان  بهود  خواهد ائتالفي يا نيابتي صورتبه آينده جنگ اينکه ليدل به -4

  .نمايند تهيه تهديد سناريوهاي اساس بر را ايمقابله هايطرح
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 فهرست منابع 
 "قرآن کريم" 
  صحيفه نور، ه(حمت ا... علي)رامام خميني 
 مجموعه بيانات"، العالي()مدظلهاي امام خامنه" 

 "قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران" 

 :فارسی منابع -الف
 مجموعهه مقهاالت سهيزدهمين    "راهبرد بازدارندگی امريكا در عرراق " (،1352) طاهره، فرابراهيمي ،

 انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ،فارسيجخل الملليينهمايش ب

 فصهلنامه  "داليل و روند تهاجم نظامی آمريكا به عرراق "(، 1353) اطاعت، جواد و جهانيان، شهاب ،
 ، تهران245و  243اقتصادي، شماره  - اطالعات سياسي

 ژئوپليتيک قفقاز و سياست خارجی جمهروری اسرالمی ايرران   "(، 1351شردي، محمدحسين )اف" ،
 جنگ عالي دوره ،اسالمي انقالب پاسداران سپاه ستاد و فرماندهي تهران، دانشکده

 بررسی مشروعيت حمله نظامی امريكا به عراق در پرتو قطعنامه"(، 1352) عباس، اردكاني باقرپور" ،
 14جهان، سال اول، شماره گزيده تحوالت 

 جنگ اعمال در داخلی محيط عوامل نقش" ،(1391) ، محسنامامي خوشدل و ، احمدحسينيه خادم 
 تهران نظامي، مديريت پژوهشي – علمي فصلنامه ،"3443 سال در عراق عليه آمريكا پيشگيرانه

 و نقرد "(، 1391) ملهي  دفهاع  دانشهکده  دفاعي سياست دوم و ملي دفاع شانزدهمهاي دوره دانشجويان 
 و افغانسرتان  مروردی  مطالعره ) ا.ا.ج عليره  آن اعمرال  احتمرال  و يشگيرانهپ جنگ دکترين بررسی
 ، دانشگاه عالي دفاع ملي"(عراق

 شيعيان بر تأکيد با -فارسيجخل یمنطقه ژئوپليتيک" ،(1353) مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان"، 
 مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان انتشارات تهران،

  ،به منطقه اطالق قابليت تحليل منطقه؟ يکعنوان به یجنوب غرب آسيای" ،(1355) حسين سليمي 
 تهران دوم، شماره پنجم، سال ژئوپليتيک، الملليبين فصلنامه ،"غربی جنوب آسيای

  ،نيروهاي  جغرافياييتهران، سازمان ، "ای بر جغرافيای نظامی ايرانقدمهم"(، 1351) يديحييسصفوي
 مسلح، جلد اول، چاپ دوم

 ( 1392كياپاشا، ابوطالب و مهرابي، حسين)، "سال جنگ شامل آمريكا اخير یهاجنگ تطبيقی مطالعه 
 عرراق  عليه 3443 سال جنگ و افغانستان عليه جنگ سابق، يوگسالوی در جنگ عراق، عليه 1991

 تهران، معاونت عمليات ستاد فرماندهي كل سپاهپروژه تحقيقاتي، ، "دشمن رفتاری الگوی تعيين و

 تهران"برآورد اطالعات راهبردی آمريكا"(، 1391اطالعات سپاه ) نتمعاو ، 

 ( 1396معاونت اطالعات راهبردي سپاه ،)"تهران"برآورد اطالعات راهبردی عراق ، 

 ( 1393معاونت اطالعات راهبردي سپاه ،)"تهران"کتاب پايه عراق ، 

 انگلیسی:منابع  -ب
- Gustavsson, J. 1999, How Should We Study Foreign Policy Change? Cooperation 

and Conflict, 34-1, pp. 73-95. 


