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 چکیده

آمریکا همزمان با اشغال نظامی عراق، اقدام به ایجاد ساختارهایی در ابعاد چهارگانه نظامی ـ امنیتی، سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی کرد. دیری نپایید که این اقدامات اثر خود را بر امنیت ملی عراق گذاشت. 

بعاد چهارگانه مذکور و نقش آن بر امنیت هدف از نگارش این مقاله بررسی ساختارسازی آمریکا در عراق در ا

ها با ابزار  داده یگردآورملی این کشور است. روش انجام این پژوهش از نوع تحلیل اسنادی بوده و 

 ییدانشجو های نامه یانپاینترنتی، مقاالت ا ،یتخصص یاتمطالعه کتب، نشر یقو ازطر یا کتابخانهبرداری  یشف

  .استموضوع  ینا یرامونپ یرانا یاسالم یجمهور یهای رسم ارگان یها ها و گزارش و پژوهش

های این تحقیق بیانگر آن است که آمریکا با ایجاد ساختارهای مؤثر در عراق، نفوذ خود را در این کشور  یافته

نهادینه و تعمیق سازد و مسیری ایجاد نماید تا استقالل و امنیتی ملی عراق در رهان و گرو تأمین منافع 

قرار گیرد. در این راستا در بعد نظامی ـ امنیتی، آمریکا اقدام به تأسیس نهادهایی چون پلیس و ارتش  آمریکا

عراق، وزارت دفاع، نیروهای مرزبانی و نیروی دفاع مدنی عراق کرد. در بُعد سیاسی، تشکیل شورای حکومت 

حالی  آمریکا ایجاد شد. این در انتقالی، ایجاد شوراهای استانی و کمیساریای عالی مستقل انتخابات توسط

است که در بعد اقتصادی، ساختارسازی در حوزه انرژی، ایجاد صندوق توسعه عراق، احیای بانک مرکزی و 

ترین نهادی که  تأسیس بانک تجارت عراق ازجمله نهادهای اقتصادی ایجادشده توسط آمریکا هستند. مهم

ویژه  د نمود، ساختارهای مبتنی بر جامعه مدنی بهآمریکا در بعد فرهنگی ـ اجتماعی در عراق ایجا

 هاست. سمن

 

 ها کلید واژه

 .عراق، آمریکا، ساختارسازی، امنیت ملی
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 مقدمه  

خواهـان   ،عنوان یک قدرت جهانی برای تأمین منافع و اهداف بلندمـدت خـود   به آمریکا

(. از این منظر یکـی  4:1390 الجیشی و مهم جهان است )باقری، بسط نفوذ در مناطق سوق

از مناطق مهم جهانی ازلحاظ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیـک، منطقـه بـرب آسیاسـت کـه در      

. وجـود منـابع عظـیم نفتـی ازنظـر      داردای  نیز جایگاه ویژه آمریکامنظومه سیاست خارجی 

المللـی و نیـز قرابـت     اقتصادی و سیاسی، رشد بنیادگرایی اسـالمی و خطـر تروریسـم بـین    

تحـوالت ژرف و  موجـب   رژیـم صهیونیسـتی،  کشورهای اسالمی این منطقـه بـا    جغرافیایی

الملل شده است. در این میان عراق که منـابع عظـیم نفتـی در     تأثیرگذاری در سیاست بین

رود و سابقه مقابلـه   شمار می به برب آسیای اصلی تروریسم در ها کانونیکی از  دارد،جهان 

در اولویـت و   آمریکـا ی ریـ گ میتصـم در ساختار  ،امه داردبا رژیم صهیونیستی را نیز در کارن

طـر   »موسـوم بـه    آمریکـا ترتیب با طـر  نقشـه اسـتعماری     اهمیت ویژه قرارگرفت. بدین

عنوان بخـش مهمـی از ایـن طـر  بایـد       میالدی، عراق به 2002در سال « خاورمیانه بزرگ

کـرد تـا در    مـی پیدا عی اجتماـ   های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تغییرات اساسی در حوزه

گرفت. با توجه بـه تقـابلی    مطابق با طر  خاورمیانه بزرگ قرار می ،ییآمریکاریل اصالحات 

وجود داشت، امکان اعمال چنین اصـالحاتی   آمریکاکه در این زمان میان حاکمیت عراق و 

حملـه  میالدی دسـتور   2003بنابراین در سال  ؛جز با تغییر رژیم حاکم بر عراق میسر نبود

ـ   به عراق صادر و اشغال آن آباز شد و پس از آن ایجاد ساختارهای جدید در ابعـاد نظـامی  

 آمریکـا اجتماعی برای تبدیل عراق به منطقـه نفـوذ   ـ   امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

لذا پرداختن به ایـن موضـوع، شـناخت مناسـبی را بـا سـازوکار        ؛در دستور کار قرار گرفت

ــا در ایجــا ــی  آمریک ــراهم و کمــک م ــراق ف ــد در ع ــتگاه   د ســاختارهای جدی ــا دس ــد ت کن

گر کشور، شناخت بهتری نسبت به مسائل همسـایه بربـی خـود و     گذاری و تحلیل سیاست

رو بررسـی ایـن    ایـن  ای ایـران کسـب کننـد، از    ترین کشور در سیاست خارجی منطقـه  مهم

 موضوع ضرورت دارد.

 روش انجام پژوهش

هـای   های اسـنادی در دسـته روش   تحلیل اسنادی است. روشروش این پژوهش از نوع 

همچـون   هـا  روشچراکه در هنگام استفاده از سایر  ؛گیرد ی جای میواکنشیرببیرمزاحم و 

ی اطالعــات اســت، حــال آنکــه هنگــام آور جمــعمشــکل اساســی  ،مشــاهده، مصــاحبه و ...

(. 254-255:1387 اطالعــات موجــود هســتند )ســاروخانی، ،گیــری از روش اســنادی بهـره 

گیرد که یا تحقیقـی تـاریخی در دسـت انجـام      استفاده از اسناد و مدارک زمانی صورت می
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مـرتبط بـوده ولـی محقـق درصـدد شناسـایی        هـای موجـود   یدهپدبا  ،یا آنکه تحقیق باشد 

یا آنکه پژوهش نیاز به اسـتفاده از اسـناد و   د تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باش

بر شواهدی که از منابع مکتـوب   اساس در همین راستا، مبتنی ا ایجاب نماید. براینمدارک ر

امنیتـی، سیاسـی، اقتصـادی و    ـ   های آمریکا در ابعاد چهارگانه نظـامی  دست آمد فعالیت هب

ذیـل   ،سپس اقداماتی که متناسب با چـارچوب نظـری   ،بندی شد اجتماعی دستهـ   فرهنگی

شدن ساختارسازی  فت انتخاب شد. در پایان پس از مشخصگر مفهوم ساختارسازی قرار می

بر منابع مکتوب، پیامدهای آن در هر یک از ابعـاد چهارگانـه مـذکور     در عراق مبتنی آمریکا

 تشریح شد.

 المللی ساختارسازی بین

الملـل   کـردن منـافع خـود در عرصـه بـین      دنبال بیشـینه  کشورهای قدرتمند همواره به

های مؤثر در این راستا ایجاد ساختارهایی است که بتواند در راسـتای  کار هستند. یکی از راه

المللـی ارتبـا     رو ساختارسـازی بـین   ازایـن  ؛ها عمل نمایـد  کسب، حفظ و تقویت منافع آن

مستقیمی با منافع کشورهای قدرتمند دارد. در این میان بـازیگران خـارجی بـرای اجـرای     

بت به اینکه بـازیگر اصـلی، تـوان داخلـی هـر      پروژه ساختارسازی موفق، راهی جز تعهد نس

درسـتی بـه آن اشـاره کـرده اسـت،       طور که چسـترمن نیـز بـه    کشور است را ندارند. همان

 Chesterman, Ignatieff and« )توان به این نتیجـه رسـید کـه از بیـرون کـار کننـد       نمی»

Thakur, 2005: 8چـه در سـطو    نفعـان اصـلی    (. فرایند نهادسازی اگر بدون مالکیت ذی(

نخبگانی یا سطح اجتماعی در داخل یا خارج از قلمرو دولت( و رهبری سیاسی قوی داخلی 

بلکه مشروعیت خود را هم از دست خواهد داد  ؛تنها در بلندمدت پایدار نخواهد بود نه ،باشد

(Brinkerhoff, 2007: 53). 

 عنـوان  بـه  گذشـته  قـرون  در اسـتعماری  های قدرت از بسیاری استعماری اقدامات تلقى

 عرصـه  در اقـدامات  نـوع  ایـن  در قدرت عنصر بودن کانونی از حاکی ،ساختارسازی به دولت

 سطح در منافعی و اهداف با جهانی قدرتی عنوان به را خود که زمانی از آمریکا. است جهانی

عنـوان  ئساختارسـازی به  به مختلف موارد در کرده، تعریف المللی بین آفرینی نقش و جهانی

 .ورزید مبادرت جهان مختلف مناطق در سازی ملتـ  بخشی از فرایند دولت

 دلیـل  بـه  اول جهانی جنگ از قبل و نوزدهم قرن اواخر در آمریکا ساختارسازی اقدامات

 بـا  امـا  ؛نکـرد  پیـدا  گسـترش  قـاره  ایـن  مرزهـای  از خـارج  به آمریکا ای قاره انزوای راهبرد

 ابرقـدرت  دو از یکـی  بـه  کشـور  ایـن  تبدیل با ویژه به آمریکا قدرت شدن المللی بینالملل بین

 اقـدامات  خـود،  منـافع  و اهـداف  از جهانی تعریف و دوم جهانی جنگ از پس دوقطبی نظام

 .یافت یالملل بین ای گستره کشور این



 

 

 

106 

شریه
ن

 
ت /

ق امنی
ی آفا

علم
 

سال چهاردهم ـ
 

شماره 
جاه

پن
و  

دوم
 

ـ 
پاییز
 

1400
 

 قطبـی،  تـک  نظـام  ایجـاد  به آمریکا تمایل سرد، جنگ پایان و شوروی اتحاد فروپاشی با

 کردنـد  احسـاس  آمریکـا  رهبـران . بـرد  پیش بیشتر هایساختارسازی سوی به را کشور این

 کـم  بسـیار  جهـانی  عرصه در ها آن قدرت اعمال برابر در دوقطبی نظام دوره های محدودیت

. کنند تعریف آمریکا برای تری وسیع یالملل بین نقش و منافع اهداف، توانند می و است شده

 و یافـت  آمریکـا اهمیـت   بـرای  بـرب آسـیا   ماننـد  جدیـدی  نفـوذ  هـای  حـوزه  اساس براین

گرفـت   انجـام  جدیـد  شرایط چارچوب در عراق و افغانستان در کشور این هایساختارسازی

 (132:1391 )اسدی،

 عنوان به و تروریسم با مبارزه برای ابزاری و راهبرد عنوان به ساختارسازی ،بوش دوره در

 از اسـتفاده  و گرفـت  قـرار  فـراوان  موردانتقـاد  تفکر این که درحالی ؛شد مطر  دفاع بهترین

 ایـن  در. شد رد بسیاری ازسوی تروریسم با مبارزه و شرایط تغییر برای زور و نظامی نیروی

 اقـدامات  مستلزم ،جهان کنونی های ناامنی و مشکالت ها، چالش حل که شد استدالل راستا

است  گری نظامی بر مبتنی ساختارسازی از فراتر که است تر طوالنی زمانی دوره در تر بنیادی

(Dempsey, 2002: 10 .) 

ـ   فرهنگـی  و اقتصـادی  امنیتـی، ـ   نظـامی  سیاسـی،  متعـدد  ابعاد آمریکا ساختارسازی

 ارتقـای  بـه  کمـک  ،آمریکـا  چنینی این تالش و اقدام هرگونه نهاییِ هدف اما ؛دارد اجتماعی

 نقشـی  ،آمریکـا  رهبری به کنونی جهانی نظم حفظ. است جهانی عرصه در کشور این منافع

 و هنجارهـا  هـا،  ارزش گسـترش  راسـتا  ایـن  در و دارد کشـور  این منافع ارتقای در سیاسی

 .  شود می تلقی موجود یالملل بین نظم تداوم و حفظ در اساسی عاملی ،آمریکایی الگوهای

 ی ـ امنیتی آمریکاییهای نظامساختارتأسیس  -1

پـیش   ،قرار گیرد 1« شریکی برای آینده»عنوان  برای ساختن عراقی که بتواند به آمریکا

را تـأمین سـازد.    آمریکا مدنظرنیازمند ساختاری است که طی آن امنیت  زیهر چو بیش از 

و سـاخت   یگـذار  لیـ راز ابتدا و پیش از استقرار دولت قـانونی در عـراق اقـدام بـه      رو ایناز

شـود،   آنچـه در ذیـل بـه آن اشـاره مـی      .نمـود  ی در این کشـور امنیتنظامی ـ  های ساختار

 ساختارهای نظامی ـ امنیتی عراق است که توسط آمریکا ایجاد شده است.

 2(IPS) عراق پلیس سرویس -1-1

 نیروهـای پلـیس ایـن کشـور بـرخالف سـایر       کرد میتصور  آمریکاابتدای اشغال عراق، 

دسـتگاه اطالعـاتی عـراق، ابـزار سـرکوب       و ارتـش  مانند صدام رژیم تحت امنیتی نیروهای

                                                      
1. Partnership Fov the Future 

2. Iraqi Police Service 
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 از پـس  هکـ  باشـند  داشـته  انتظـار  ائـتالف  مقامات تا شد باعث امر دیکتاتوری نباشند. این 

قدرت، بتوان از ظرفیت پلیس برای برقراری نظم در ایـن کشـور بهـره     از صدام نارشدنکبر

اما هجوم گسترده مردم به مراکز دولتی و نظامی و بارت عمومی در این کشـور نشـان    ؛برد

داد این توقع سراب و توهمی بیش نبوده است. گرچه پلیس عراق در زمان حاکمیـت بعـث   

امـا واقعیـت ایـن بـود کـه پلـیس        ؛اندازه دستگاه اطالعاتی و ارتش ابـزار سـرکوب نبـود    به

 را در اعتمـاد  کمتـرین  و بودنـد  فسـاد  بـه  مشـهور  ها آن. داشتاختیارات و صالحیت کمی 

هـا   آن هـای  زیرسـاخت  ،و پـس از اشـغال هـم    داشتند صدامامر  تحت امنیتی های سرویس

تصمیم به نهادسازی در نیروهای پلیس عـراق   آمریکابنابراین  ،طور کامل نابود شد به تقریباً

 گرفت.

ماهیانه مبلغ    ،عراق زده جنگر شرایط تصمیم گرفته شد د میالدی 2003 می ماه اوایل در

ایجغاد   سغ   کیاختصاص یابد. هدف از این تصمیم از  نشان آتشدالر به نیروهای پلیس و  20

شغان   یهغا  فعالیغت کار و ازسرگیری  ان برای بازگشت بهنشان آتشانگیزه میان نیروهای پلیس و 

شغمار   جهت استخدام در این بخش به نیروهای جدیدمش قی برای جذب  ،ب د و ازس ی دیگر

هزار نفر مشغو   بغه فعالیغت     10این اقدام سبب شد تا خیلی زود  (.Fineman, 2003) رفت می

 ،مسغلاانه  سغرقت  و ییربغا  آدم ،غغار   مشغارکت،  ایغن  رغغم  علغی امغا   ؛(Pisik, 2003شغ ند ) 

شکل در منغاق   این م (.Daniszewski, 2003) داد میآزار  را شهرهای مختلف عراق چنان هم

؛ شغد  مغی کمتغر دیغده    ،جغز کرکغ و و م  غل    بغه  ،شمالی عراق که تات کنتر  کردها بغ د 

و آشغ ب   ومغر   هغر  و مغان  از    داده ادامغه  خغ د  کغار   به پلیس در این مناق  نیروهای چراکه

قی اقدامی  ،ب د شما  که مسئ   1پترائ س اچ دی ید فزاینده شده ب دند. در این میان سرلشکر

 م  ل استخدام کرد در نظم برقراری به کمک برای عراق را ارتش ساب  افسر 1000 جنجالی

(Sheridan, 2003). 

عن ان وزیر کش ر عراق در شغ رای اداری م قغت    که ت سط جر  ب ش به 2برنارد کریک

اول یغت   اولغین  عن ان به را ساختن نهاد پلیس بوداد، به ورود بدو در ،ائتالف منص ب شده ب د

عن ان رئیس اداره پلغیس نی یغ رو    که پیش از این به یا سابقهو با ت جه به  درنظرگرفت خ د

برنغارد   در مغدتی کغه   (.Jontz, 2003کغرد )  ریغزی  برنامغه برای افزایش نیغروی پلغیس    ،داشت

 ایستگاه 35ت انست  ب د،کریک متصدی وزار  کش ر عراق در ش رای اداری م قت ائتالف 

                                                      
1. David H. Petraeus 

2. Bernard Kerik 
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 کریغ ک دفتغر  ،میالدی 2003 ژوئن 29 در نیروی پلیس را ایجاد نماید. 40000بر  پلیس مشتمل

آمغ زش   دوره کیغ  رد. قی ایغن برنامغه،  ک آغاز بوداد در را 1(TIP) انتقالی ادغام برنامه اولین

  (.Cha, 2003: 2) ب د شده قراحی عراق پلیس افسران برای ای هفته سه

 پلغیس  71000 تعغداد  2004 سپتامبر تا هک ب د این ،ش رای اداره م قت ائتالف اولیه هدف

 ایغن  بغه  رسیدن برای (.Graham and Chandrasekaran, 2003ش ند ) مستقر عراق سراسر در

 باعغ   امغر  همغین  و ردکغ  تعیین ماه در دالر 120 را پلیس حق ق ماهیانه نیروهای CPA ،تعداد

 کغرد  اعغالم  CPA ،ن امبر ماه نند. درک استخدام در نیروی پلیس اقدام برای عراقی هزاران شد

 ،اسغت کغه از ایغن تعغداد     نفغر  85000 کشغ ر  کغل  در مسغتقر  عراقی امنیتی نیروهای تعداد که

 حغدود  بغه  2004 ژوئغن سغا    30تغا  ایغن میغزان   . دهند یمتشکیل  نفر را نیروهای پلیس 50000

 (.Iraq Police Training a Flop, 2004) رسید نیروی پلیس 90000

 ،مغیالدی  2004از ابتدای اشوا  این کش ر تا مارس  ،پلیس در عراق در ح زه ساخت نهاد

 (CJTF7) 7کغارگروه مشغترو    ،پغس از آن  و ش رای اداری م قغت ائغتالف   ،کش ر وزار 

مرکغز پلغیس در    61از . داشتند عهده به را پلیس مراکز بازسازی و پلیس نیروی تجهیز مسئ لیت

 ایغغنلغغذا  ؛مغغ رد سغغ زانده و غغغار  شغغده ب دنغغد 60او  سغغق ص  غغدام،  یهغغا هفتغغهبوغغداد در 

 ،بغراین  عغالوه  داشغتند.  مرمغت  و بازسغازی  بغه  نیاز پلیس، نیروی کارایی مؤثر برای ها ساختمان

 سغایر  و اسغلاه  که ییها شرکت به ،قراردادها بر ش رای اداری م قت ائتالف و کش ر وزار 

 گ نه همانبنابراین  ند،داشت نظار  ،ندکرد می تأمین جدید پلیس نیروی برای را الزم تجهیزا 

ت سغط   ،تخصصی و تجهیغز نیروهغای پلغیس    های آم زشکه بیان شد ایجاد پلیس عراق، ارائه 

Packet, Information Forces Security—Interior of Ministry ) غ ر  گرفغت    آمریکا

nd). 

 نیروهای حفاظت از اماکن )حساس( -1-2

و ناامنی فضای عراق را  ومرج هرج، موجی از آمریکاام و اشغال عراق توسط با سقو  صد

 یهـا  تیسـا چـون   هم یهای زیرساخت از محافظت . شورای اداری موقت ائتالف برایپر کرد

 ،مـدارس  ،دولتـی  هـای  سـاختمان  ،انبارهـا  ،القصـر  بندر ام و برق شبکه ،نفت صنعت اطراف

مـیالدی   2003سـپتامبر   4در  27طی دستور شماره  ،مهم های مکان سایر و ها بیمارستان

                                                      
1. Transitional Integration Program 
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Johnson )نمـود   1(FPS) سـات یتأس از حفاظـت  عنوان خدمات اقدام به ایجاد نیرویی تحت 

2003 Barrionuevo, and.)      امنیتـی  نیـروی  15000 وظیفـه اصـلی ایـن نیروهـا در کنـار 

بودنـد، حراسـت از امـاکن     شده استخدام عراق نفتی مناطق از محافظت برای که خصوصی

 از عمـدتاً کننده از امـاکن حسـاس کـه     . نیروهای محافظت(,Pelham 2003)مهم عراق بود 

عنـوان اولـین    بـه  ،(,Peterson 2003)شـدند   میاسـتخدام  عـراق  سـابق  نگهبانان و سربازان

« کرول اینک»نام  نیویورک به در مستقر خصوصی امنیتی نیروهایی بودند که توسط شرکت
. شـورای  (,Harris 2003)با هماهنگی نیروهای ائتالف تحت تعلیم رسـمی قـرار گرفتنـد     2

دالر درنظر گرفته بود کـه بـه اقتضـای     50اداری موقت ائتالف حقوق ماهیانه این نیروها را 

 آکـادمی  در نیروهـا  بیشـتر  .شـد  مـی ها پرداخت  شرایط در ابتدا تا دو برابر حقوق هم به آن

Cha, :2003 ) دیدندآموزش  ،بود مرزی پلیس و عراق پلیس آموزش لمح که بغداد عمومی

گـذاری،   امـا سیاسـت   ؛گرچه وظیفه اصلی این نیروها حفاظت از اماکن مهم عراق بـود  (.17

شـورای اداری موقـت    و ها توسط وزارت کشور و استانداردهای کلی آموزشی آن ریزی برنامه

  (.Number Order ,27 :2003 3) شد میائتالف تنظیم و هماهنگ 

 مرزبانی -1-3

امنیتی آن بوده است. عراق با شـش   یها ینگران ترین مهممرزهای عراق همواره یکی از 

حکـومتی   یهـا  هیپاکشور مرز مشترک دارد. پیش از پایان حکومت صدام و در شرایطی که 

، هـا  سـت یتروربه سستی رفته بود، مرزهای این کشـور توسـط مهـاجران بیرقـانونی،      آن رو

. بـا درک  (,Barnard 2004) گرفـت  مـی قـرار   یبـردار  بهرهقاچاق سال  و کاال همواره مورد 

یی اقـدام بـه جـذب و    آمریکـا مـیالدی نیروهـای    2004از ژانویه مراقبت از مرزها، ضرورت 

مشـتمل بـر یـک دوره     هـا  آمـوزش آموزش افرادی برای فعالیـت در مرزبـانی کردنـد. ایـن     

کـه ابتـدا در آکـادمی     شد میعنوان دوره تکمیلی  به ای هفتهدوره دو در کنار ای هفته هشت

و سپس یک مرکز آموزش خاص مرزبانی با قابلیت آمـوزش   گرفت میعمومی بغداد صورت 

توســط شــورای اداری موقــت ائــتالف در ســلیمانیه احــدا  شــد  ،نفــر در هــر دوره 1000

(nd Packet, Information Forces Security—Interior of Ministry) شــورای اداری .

نفر را بـا حقـوق ماهیانـه     25000تعداد  ،میالدی 2004موقت ائتالف تالش داشت تا ژوئن 

 ،موجـود  یهـا  گـزارش کـه براسـاس    (,Richey 2003) دالر به عضویت مرزبـانی درآورد  60

 .(,Gettleman 2004) نفر از این میزان به وقوع پیوست 17000

                                                      
1. The Facilities Protection Services 

2. Kroll Inc 
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 دفاع وزارت -1-4

اداری موقت ائتالف، وزارت دفاع سابق عراق )در زمان صـدام   یشورا 2با دستور شماره 

برای ایجاد وزارت دفاع جدیـد از   آمریکا. (Number Order 2, :2004 1) حسین( منحل شد

مشاورانی از انگلستان، اسپانیا، استرالیا، جمهوری چک و اسـتونی بهـره گرفـت. بـه همـین      

گذاری دفاع و جذب کادر با  نه از بسیاری جهات ازجمله سیاستجهت است که این وزارتخا

، انگلیس و تا حدودی استرالیا شـباهت دارد. وظیفـه اصـلی کـه     آمریکامشابه در  یها نمونه

 هـای  سیاستبرای این وزارتخانه تعیین شده است، نظارت بر نیروهای مسلح عراق و تدوین 

 .(Number Order ,67 :2004 2)دفاعی این کشور است 

 ،شد می وظایف از وسیعی طیفشامل  ،دفاع وزارت ساختن برای با توجه به اینکه تالش

 آموزش تأمین و دفاع وزارت کارکنان اصلی هسته تشکیل برای بودند مجبور CPA کارکنان

 و 1ملـی  دفـاع  دانشـگاه  ازطریـق  کنند که ایـن تـالش   شناسایی را شرایط واجد افراد ،ها آن

شـورای اداری موقـت    ملی امنیت امور در این میان دفتر. انجام گرفت 2آمریکا صلح مؤسسه

 پرسنل شناسایی برای عالوی ایاد ریاست به شورای حکومتی عراق امنیت کمیته با ،ائتالف

شـورای اداری موقـت ائـتالف، وزارت     67با دستور شـماره  . کرد همکاری دفاع وزارت ارشد

اما طبق  ؛و تعدادی از اعضای اصلی در آن مستقر شدند طور رسمی ایجاد شد دفاع جدید به

 شـد  مـی  تنظیم و تعریف ستیبا یم وزارتخانه در ایجادشده قانونی چارچوب ،همین دستور

(10 2004: 67, Number Order).  

 ارتش -1-5

)سنتکام( برای نیروهای مسلح عراق  آمریکاکه ستاد فرماندهی مرکزی  یا هیاولطراحی 

نیـرو بـود. طراحـی     40000درنظرگرفته بود، ساختاری مشتمل بر سـه لشـکر بـا مجمـوع     

نیـروی   عنـوان  بـه  همسـایگان  ازنظـر  تا باشد داشته دفاعی ماهیت نیرو نحوی بود که این به

با توجـه  . بود خارجی تهدیدات برابر در دفاع آن اصلی لذا مأموریت؛ نشود شناخته تهاجمی

 نظام ادهیپعنوان  و شیعیان به داد میتشکیل  سنت اهلبه اینکه سران ارتش صدام حسین را 

و شـیعیان در ارتـش عـراق بـود،      سـنت  اهلند و تبعیض زیادی میان کرد میدر آن خدمت 

 کنـد  متعادل را عراق مذهبیی ـ  قوم ترکیب که بودند مصمم به تشکیل ارتشی ها آمریکایی

(2004 Daragahi,). 

                                                      
1. National Defense University 

2. U.S. Institute of Peace 
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 22شـماره   دسـتور  ازطریق 2003 آگوست سال 7 در رسمی طور به عراق جدید ارتش 

حقـوق اولیـه    .(Number Order ,22 :2003 3)آمـد   وجـود  بـه  شورای اداری موقت ائـتالف 

دالر بود کـه بـا گذشـت زمـان حقـوق و دسـتمزدها        60شده ماهیانه  استخدام نیروهای تازه

 از احتمـالی  سـربازان  جـذب  بـرای  ائتالف تغییر یافت. مقاماتمتناسب با موقعیت و درجه 

در ژوئیـه  . (,Daniszewski 2003)نـد  کرد مـی  تالش عراق مذهبی و قومی های گروه سراسر

 مکانیزه نظام ادهیپ گردان یک دارد قصد که کرد اعالم 1ایتون سرلشکر میالدی، 2003 سال

 گـردان  هشـت  و دهـد  تشـکیل  میالدی 2003 اکتبر سال تا سرباز را 1000 سبک با تعداد

 .(,Koch 2003) سازد آماده 2004 سال پایان را هم تا دیگر

در عـراق ازجملـه حمـالت بـه سـفارت اردن، مقـر        ها یگذار بمبدنبال وقوع سلسله  به

سازمان ملل متحد و برخی از مساجد شیعیان در نجف اشرف و نیز افـزایش حمـالت علیـه    

 نیروهـای  اسـتقرار  در تأسـیس و  تسـریع  برای خود یها برنامه از نیروهای ائتالف، پنتاگون

 ،پنتاگون جدید هدف که کرد اعالم اساس اسلوکومب . براین(,Priest 2003)عراقی خبر داد 

 .بود اولیه استقرار برنامه از تر عیسر برابر دو که است ماه 12 مدت در گردان 27 یساز آماده

(2003 Shanker,)سـاختار  بـه  سـاحلی  دفاعی نیروی یک و هوایی نیروی یک ،براین . عالوه 

ایـن درحـالی    .(,Cordesmanm 2004)شـدند   اضـافه  عراقی نیروهای برای شده ریزی برنامه

 دسـتور  بـا  ،بـود  سـریع  عملیـاتی  سـاختار  یک که واجد عراق سمیضدترور نیروی است که

 بـه  ،(کـرد  ایجـاد  را دفـاع  وزارت کـه ذیل دستوری )شورای اداری موقت ائتالف  67 شماره

 (.Number Order ,67 :2003 3) یافت اختصاص عراق مسلح نیروهای

 2(ICDC) عراق مدنی دفاع نیروی -1-6

پاسـخی بـه نیـاز نیروهـای ائـتالف در       تـوان  مـی نیروی دفاع مدنی عراق را  گیری شکل

 یـک  عنـوان  دانست. طر  ایجـاد ایـن نیـرو بـه     یزن گشتاطالعات و  یآور جمعشناسایی و 

شـد و مقـرر    ارائـه  پنتـاگون  و CPA مقامـات  بـه  2003 سال تابستان پشتیبانی در نیروی

تأمین شود. این نیرو بـا دسـتور    3(CERPگردید بودجه آن از برنامه واکنش سریع فرمانده )

Orders, regulations ) تشـکیل شـد   2003شورای اداری موقت ائتالف در سوم سـپتامبر  

گـردان و   18( پـس از مـدتی بـه    ICDCنیروی دفاع مدنی عـراق ) ساختار کوچک  .(2007

 مسـلح  نیروهـای  برای مهم واحد نحوی که دفاع مدنی یک به ،گردان رسید 36درنهایت به 

                                                      
1. General Eaton 

2. Iraqi Civil Defense Corps 

3.Commander’sEmergencyResponseProgram 
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شمارآمد. در کنار تکمیل ساختار دفـاع مـدنی، تعـداد اعضـای آن نیـز رشـد قابـل         به عراق

 .(Carey, and ieriSquit 2003) نیرو رسید 25000داشت و به بیش از  یا مالحظه

 ملی موقت کمیته امنیت ساختار -1-7

عراق، نیاز به نهادی جهت هماهنگی میان نهادهـای   دولت امنیتی ساختارهای توسعه با

دفتـر امـور امنیـت ملـی در داخـل       رو ایـن امنیتی بیش از پیش احساس شد، ازی ـ  اطالعات

اسـاس همـاهنگی در امـور     . بـراین گرفتعهـده این وظیفه را بر ،شورای اداری موقت ائتالف

 7یی وزارت کشـور عـراق و کـارگروه مشـترک     آمریکـا امنیتی میان ایـن شـورا، مشـاوران    

(CJTF-7 توسط این دفتر صورت )گرفت می. 

عنوان مسئول شورای اداری موقت عـراق   به برمر پل میالدی، 2004 ماه آوریل سال در

 ایـن . کـرد تأسـیس   عـراق را  1(MCNS) ملـی  امنیت وزارتی کمیته ،68طی فرمان شماره 

را پـل   و ریاسـت آن  بـود  دارایی و خارجه امور ،کشور ،دادگستری ،دفاع وزرای شامل کمیته

 ،عراق دولت نظامی ارشد مشاور ،ذکرشده وزرای و دولت رئیس بر عالوه. داشت عهدهبربرمر 

در آن حضـور  عـراق نیـز    ملی امنیت مشاور و (INISمدیرکل سرویس اطالعات ملی عراق )

د بـه جلسـات   بر این به مقتضای موضوعات و مسائل، سایر وزرا نیز ممکن بـو  عالوه. داشتند

 این کمیته دعوت شوند.

تحقـق  « کامل»صورت  گرچه ساختارسازی نظامی ـ امنیتی آمریکا در عراق نتوانست به 

ده و تعمیـق  یابد، اما باعث شد تا آمریکا نفوذ قابل توجه خـود را در ایـن حـوزه ایجـاد کـر     

عنوان پیامد اصلی ساختارسازی آمریکا در بعـد نظـامی ـ امنیتـی در عـراق       بخشد و این، به

دنبال ایجـاد سـاختار توانمنـدی در بعـد نظـامی ـ        عبارت دیگر آمریکا به رود. به شمار می به

 های آمریکا در این بعد ناظر به نفـوذ در ایـن کشـور بـود.     امنیتی در عراق نبود، بلکه تالش

های  ، افزایش گروهآمریکاهای تروریستی در زمان اشغال نظامی عراق توسط  استمرار فعالیت

یابی دوبـاره امنیتـی حـزب بعـث در      قدرتمیالدی،  2003تروریستی در عراق پس از سال 

یی آمریکـا بروز و ظهور داعش و سلطه بر نیمی از اراضی عراق پس از خروج نیروهای  ،عراق

و درنهایـت عـدم توفیـق     آمریکاگیری ائتالف مبارزه با داعش به رهبری  شکل ،از این کشور

 انگر آن است که ساختاربی ،ی در این کشورضددولتهای  نیروهای عراقی در مقابله با شورش

فاقد توانمندی الزم برای دفـاع از تمامیـت ارضـی     ،در عراق آمریکاامنیتی ساخته ـ   نظامی

 ارجی و مؤید این گفتار است.برابر تهدیدات داخلی و خعراق در 
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 در عراق آمریکاساختارسازی سیاسی  -2 

سـازی سیاسـی   آمریکا در عراق و سقو  صدام حسـین، ساختار با اتمام عملیات نظامی 

. این مرحله مقـارن بـا ایجـاد شـورای اداری موقـت      مدنظر قرار گرفتدر این کشور  آمریکا

نیاز به چهـره عراقـی    آمریکا، وقت ائتالفشورای اداری مبود. در پی تشکیل  (CPA) ائتالف

بـر ایـن    عـالوه ( نمـود.  IGCلذا مبادرت به ایجاد شـورای حکـومتی عـراق )    ؛اشغالگر داشت

شـده توسـط    شوراهای استانی و کمیساریای عالی انتخابـات، از دیگـر سـاختارهای سـاخته    

 د.ها اشاره می شو آمریکا در عراق در بعد سیاسی هستند که در ادامه به آن

 شورای حکومت انتقالی -2-1

ی موقت ائـتالف و رهبـران   ادارژوئیه و پس از چندین دور مذاکره میان شورای  13در 

خبر  1(IGCنام شورای حکومتی عراق ) اصلی عراق، برمر از ایجاد یک نهاد سیاسی جدید به

یرنـده  دربرگبراینکـه   انتخاب شد، عالوه شورای اداری موقت ائتالفداد. این شورا که توسط 

شش حزب سیاسی عمده عراق یعنی کنگره ملی عـراق، مجلـس اعـالی انقـالب اسـالمی،      

، اتحادیه میهنی کردستان عراق، حزب دموکراتیـک کردسـتان و آشـتی ملـی     هحزب الدعو

بـا وجـود    (.Tyler, 2003شـد )  ی و اشـخاص مسـتقل هـم مـی    جزئاحزاب شامل عراق بود، 

چنـان شـورای اداری    امـا هـم   ؛بود آمریکاشده توسط  هشورای حکومتی عراق که نهاد ساخت

انتخـاب   IGCشـد. اولـین اقـدام     محسـوب مـی  مقام حاکم در عراق  ینباالتر ،موقت ائتالف

هیئتی برای سفر به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و ایجاد سه کمیته فرعی بـود کـه   

عهـده   ار جلسات آینده را بهنویس قانون اساسی، بیانیه سیاسی و دستور ک یشپوظیفه تهیه 

 (.Chandrasekaran, 2003داشت )

فاقـد   ،ها و از این حیث ییآمریکاسو منتسب به  که شورای حکومتی عراق از یک درحالی

رفـت و ازسـوی    شمار مـی  مشروعیت برای ملت عراق بود و چهره عراقی نیروهای اشغالگر به

ناامنی فزاینـده در عـراق صـورت دهـد،      اقدام مؤثری برای کاهش عمالًنتوانسته بود  ،دیگر

هـای مسـلح قـرار     گرفت و اعضـای آن هـدف حمـالت گـروه     را آنها دامان  وسعت خشونت

یکـی از  ، میالهاشـ  یلـه ، عق2003سـپتامبر   25 طوری که در (؛ بهDreazen, 2003گرفتند )

خود بود، مورد اصابت گلوله قـرار   یلکه در بغداد در اتومب یدرحال اعضای شورای حکومتی

ــت ــ 17 در. (Zoroya, 2003) گرف ــز 2004 یم ــدنی ــل ین، عزال ــت  یمس ــت موق ، سرپرس

یی آمریکـا ایـن نهـاد   . (Wilson, 2004) در بغـداد تـرور شـد    یعراق در ماه م جمهور یسرئ

هـای مختلـف    ازسوی شورای اداری موقت ائتالف موظف شد تا افـرادی را بـرای وزارتخانـه   

                                                      
1. Iraqi Governing Council 
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 21از  هـا  خانـه  وزارتهفته مذاکره، شورای حکومتی با افزایش تعداد  6بگیرد. پس از درنظر

 (.Williams, 2003عنوان سرپرست برای آن برگزید ) عدد، افرادی را به 25به 

 ایجاد شوراهای استانی -2-2

سازی سیاسی در عراق، ایجاد شوراهای اسـتانی  ازجمله اقدامات آمریکا در حوزه ساختار

ثبات در ایـن کشـور، نظامیـان    ایجاد اساس پس از اشغال نظامی عراق و نیاز به  رایناست. ب

حاضر در صحنه با همکاری مسئوالن محلی اقـدام بـه تشـکیل شـوراهای اسـتانی کردنـد.       

شـدند، بـا هـدایت و     شوراهای استانی که در چارچوب توسعه سیاسی در عراق تعریـف مـی  

 11 ند. برای پیشبرد هرچـه بهتـر ایـن شـوراها، در    کرد یی عمل میآمریکاراهبری نهادهای 

 2یشـمال  ینـای در کارول 1(RTIمثلث ) یقاتیمؤسسه تحق ا، پنتاگون بمیالدی 2003 یلآور

اساس این مؤسسه بـا همکـاری شـورای اداری     براین. (Natsios, 2004) کرد امضا یقرارداد

( USAID) آمریکـا الملـل   (، شورای حکومتی عراق و آژانس توسـعه بـین  CPAموقت عراق )

 ,RTIفعالیت خـود را آبـاز نمـود )    ،3«از ابتدا»های سیاسی در عراق  برای ایجاد زیرساخت

سـه   آمریکاالملل  ( و آژانس توسعه بینRTI(. در این راستا مؤسسه تحقیقاتی مثلث )2007

 حلی در عراق آباز کردند:های م یتحاکمطر  زیر را با هدف تقویت 

 اسـتانی و شـهری    یطور خـاص بـر توسـعه شـوراها     که به یمحل یتبرنامه حاکم

  تمرکز داشت؛

 رفـع   یهـای جامعـه بـرا    که متمرکز بـر توسـعه گـروه    اجتماعیهای اقدام  برنامه

 و ها بود گروه ینا یقطرزاطالعات ا یندر محالت و تأم یاساس یازهاین

  یهـا، بـر بازسـاز    و رسـانه  یجامعـه مـدن   یـت بـر تقو  عـالوه طر  انتقال عراق که 

 هـا  ینیـک ، مـدارس و کل یهـای شـهردار   ماننـد سـاختمان   یاتیهای ح زیرساخت

 . (USAID, 2008) متمرکز بود

 یشوراها ،شهر ینماه پس از سقو  دولت صدام، چند یک تنها، 2003ی سال در ماه م

انتخـاب  یی بـرای خـود   آمریکـا نیروهـای  ی را با حمایـت  و شهردارانرا تشکیل دادند  محلی

نفـره را انتخـاب    24دولـت موقـت    یک، آمریکا یبانی، موصل با پشت2003 یم 5. در کردند

هرچنـد   ؛(Tavernise, 2003نیـز بـرای خـود برگزیدنـد )    را  دارشـهر  یـک  طی آن کرد که

از  آمریکادلیل ترس  نشین همچون نجف اشرف و بصره به یعهشتشکیل شوراها در شهرهای 
                                                      

1. Research Triangle Institute 

2. North Carolina 

3. from the ground up 
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اما منـابع موجـود در ایـن زمینـه      ؛های محلی مخالف خود صورت نگرفت گیری قدرت شکل 

در ده  آمریکـا انتخاب شهرداران منـاطق توسـط    ،خبر از ایجاد شوراهای محلی و در پی آن

 (.Booth and Chandrasekaran, 2003دهند ) شهر عراق می

برای هماهنگی میان نهادهای مختلفی کـه در   ،در این میان شورای اداری موقت ائتالف

ازجملــه ارتــش، بیرنظامیــان، ـ کننــد   زمینــه نهادســازی سیاســی در عــراق فعالیــت مــی

های بیردولتـی فعـال در    و سازمان آمریکاالملل  های دولتی مانند آژانس توسعه بین سازمان

نیز بـرای توسـعه    کارگروهی را تشکیل داد. کارگروه دیگری ـ  حوزه حکمرانی در هر استان

 یـن ا های شـهری و اسـتانی در عـراق شـکل گرفـت. انـدازه      اسیاسی محلـی و ایجـاد شـور   

بصـره   کـارگروه عنـوان مثـال    به متفاوت بود. در هر استانی نسبت به استان دیگر ها کارگروه

هـر یـک از    تـر بودنـد.   هـا کوچـک   استانکارگروه دیگر که  یدرحال ؛عضو داشت 500حدود 

کننـده امـور    گرفته مشتمل بر چهـار زیرمجموعـه بودنـد کـه هماهنـگ      لهای شک مجموعه

نیز بـر   ـ  کرد در سایه عمل می عنوان فرماندارِ یی بود و بهآمریکاکه از نیروهای ـ فرمانداری  

 از: تنداین چهار بخش نظارت داشت. این چهار زیرمجموعه عبار

که وظیفـه نظـارت   ( CPAای از نمایندگان شورای اداری موقت ائتالف ) مجموعه .1

شـورای اداری موقـت   بر تحوالت در سطح استانی و رابط میان مسئوالن محلی و 

 عهده داشت؛ را به ائتالف

( و مؤسسـه تحقیقـاتی   USAID) آمریکـا الملـل   ای از آژانس توسعه بین مجموعه .2

( که مسئولیت اجرایی تشکیل مؤسسات مربو  بـه جامعـه مـدنی و    RTIمثلث )

 عهده داشتند؛ اسی را بهنیز آموزش فرهنگ سی

متشکل از معارضین سابق عراقی که تا  1(IRDCشورای بازسازی و توسعه عراق ) .3

توانسـتند در اداره دولـت    بردند و می سرمی پیش از سقو  صدام خارج از عراق به

 و (IRDC, 2007های تخصصی و فنی ارائه دهند ) کمک آمریکاموردنظر 

ای از نیروهای نظامی ائتالف ازجمله نیروهایی که در حوزه امور مدنی از  مجموعه  .4

ابتدای اشغال عراق در این کشـور حضـور داشـتند و بـه توسـعه سیاسـی کمـک        

 کردند. می

، شـورای اداری موقـت   مـیالدی  2003های مذکور از نوامبر  گیری کارگروه پس از شکل

شـهری آبـاز   و  یهای اسـتان  دولت یتمشروع یشافزاف با هدرا  2«بازآرایی» یندفرا ،ائتالف

                                                      
1. Iraqi Reconstruction and Development Council 
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 یهای اسـتان  را آباز کرد که به دولت یاستیس ،شورای اداری موقت ائتالف ،براین عالوه .کرد

شـورای   در ایـن میـان   را مستقل از بودجه دولت فدرال خـرج کننـد.   یداد وجوه اجازه می

آن و پـس از   اعطـا کـرد  دالر  یونیلم یک، یاستان شوراهای برخی ازاداری موقت ائتالف به 

شـد از   گرچـه در ظـاهر ایـن اقـدام باعـث مـی      . ها اختصاص داد مبالغ بیشتری را نیز به آن

امور سـرعت بیشـتری بـه خـود      ،های استانی متوقف به تصمیم بغداد نباشد سو فعالیت یک

دم باشند و صورت مستقیم پاسخگوی نیازهای مر کرد تا به شوراها را نیز توانمند می ،بگیرند

 یخودمختـار نیـز   سـوی دیگـر  از امـا  شـد  ها می از این حیث موجب افزایش مشروعیت آن

امـا   .داد مـی  یهـای مـال   سیاسـت  ینـه در زم یـژه و ها، به استان به شوراهای استانی یشتریب

سـنت و   ویژه اهل های محلی به ی برای توانمندکردن قدرتا حربه کار، واقعیت نشان داد این

ینکـه آژانـس توسـعه    ا خصـوص  بـه  ،یابی شیعیان وابسته به ایـران بـود   قدرتاکراد در برابر 

کـه از   2004 یدر مـاه مـ  « دموکراسـی در عـراق  »در گزارشی بـا عنـوان    آمریکاالملل  بین

 445 وضعیت توسعه سیاسی و تقویت شوراهای استانی منتشـر کـرد، از ارائـه خـدمات بـه     

خبــر داد  اری شــهری و اســتانیفرمانــد یشــورا 16منطقــه و  90، ربخشیــز 194محلــه، 

(USAID, 2008)کـه   داداسـتان   17گروه اقدام در  660از  خبر از ایجاد بیش ،این بر . عالوه

 48از  یشبـ چنـین   هـم  .کنـد  کمـک مـی   یجامعه مـدن  یجادپروژه با هدف ا 1395به آباز 

 وهـا، مشـارکت زنـان     رسـانه  ی،معه مدن، جانیآموزش مد یبالعوض براکمک دالر  یلیونم

این آژانس در گـزارش سـاالنه خـود بـا     . (USAID, 2008) کرده است اعطاکاهش منازعات 

 درصد جامعـه بزرگسـال عـراق طـی یـک      80ادعا کرد بیش از « در عراق سال یک»عنوان 

انـد   بـوده ی استانی ها حکومتبا محوریت دموکراسی و  آمریکاهای  گذشته تحت برنامه سال

(USAID, 2007: 11.) 

 کمیساریای عالی مستقل انتخابات -2-3

گرچه آمریکا با شعار آزادی و برقراری دموکراسی در عراق به این کشور حملـه نظـامی   

دنبال استقرار شکلی از دموکراسی بود که در پرتـو آن بتوانـد منـافع حـداکثری      کرد؛ اما به

عنوان نمایشی از دموکراسی،  ود ضمن اجرای انتخابات بهرو الزم ب خود را تأمین نماید، ازاین

اسـاس اقـدام بـه     سازوکاری طراحی نماید که نتایج دلخواه خود را از آن کسب نماید. براین

نام کمیسـاریای عـالی مسـتقل انتخابـات در قالـب       عنوان مجری انتخابات به ایجاد نهادی به

هـای فنـی و    دهنده کمـک  ارائه« انتخابات پروژه حمایت از»پروژه حمایت از انتخابات کرد. 

اسـت. بایـد    1(IHECهای الزم به کمیساریای عـالی مسـتقل انتخابـات )    نظارتی و آموزش

                                                      
1. Independent High Electoral Commission 
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 2004مجری انتخابات عـراق بـوده و از سـال     ،1داشت که کمیساریای عالی انتخابات توجه 

 .(USAID, 2013تاکنون انتخابات عراق را مدیریت کرده است )

بغا کمیسغاریای عغالی امکغا کغرده       آمریکغا  الملل بینهایی که آژانس ت سعه  هنام قی تفاهم

مقدما  انتخابا  را فغراهم نمایغد.    ،است، این مرکز در تالش است تا برای هر دوره انتخاباتی

ای را در انتخابا  عراق دنبا     ر  حرفه ها به کردن کادر و آم زش آن آژانس ت سعه فراهم

آوردن مقغدما    منظغ ر فغراهم   ای بغه  نامغه  تفغاهم  ،مغیالدی  2013در سغا   ق ر مثغا    کند. به می

متاده و کمیساریای عالی انتخابا  امکغا شغد کغه      بین سفار  ایاال  2013انتخابا  استانی 

ریزی راهبردی، مدیریت انتخابا ، روابط خغارجی و   برمبنای آن قرار شد آژانس ت سعه برنامه

ت جغه در ارتبغاص    در انتخابا  استانی برعهده بگیرد. نکته قابغل را ت انمندسازی کادر انتخابا  

این کغار را   ،در عراق این است که سفار  آمریکاهای آژانس ت سعه و سفار   بین همکاری

االمریکیغ  فغی    ةالسغفار متاده ما   کرده اسغت )   به نماینده خ د یعنی آژانس ت سعه ایاال 

 .(2013، العراق

فقغدان امنیغت ناشغی از     ،در عغراق  آمریکغا ساختارسازی سیاسی ترین معکل در روند  مهم

گرفتن آن در برهه اشوا  عغراق و   سق ص رژیم بع  در این کش ر ب د. استمرار ناامنی و شد 

در  آمریکغا ی ساختارسغازی  ور بهغره عدم م فقیت نیروهای ائتالف در بهب د فکای امنیتغی بغر   

بغر   آمریکغا در این راستا تأکیغد و ا غرار    یکاآمرعراق تأثیر منفی گذاشت. از دیگر مشکال  

بردنغد. غالبغا     مغی  سغر  استفاده از عنا ری ب د که در دوره حاکمیت بع  خار  از این کش ر به

سا  دور از عراق زندگی کرده ب دند و با شرایط و نسل جدید این کش ر  10این افراد حداقل 

دسغت گرفتنغد مقبغ   و     ههغا بغ   ییآمریکغا  رو وقتی زمام ام ر را ازقرف آشنایی نداشتند، ازاین

هغای   . ازس ی دیگر عدم ت جه به میزان نفغ   و اثرگغذاری جریغان   نب دندم رد پذیرش جامعه 

های سک الر در ایغن کشغ ر نیغز     کارآوردن افراد و جریان روی هدر عراق و ا رار ب گرا اسالم

در عراق  آمریکا  سیاسی عامل دیگری ب د که سبب شد جامعه عراق احساس قرابتی با اقداما

له دیگری بغ د کغه   أمس ،نکند. عدم ت جه به جایگاه و نقش مرجعیت شیعه در مناسبا  سیاسی

در عراق خلل ایجغاد کغرد؛ چغه اینکغه مرجعیغت عغراق        آمریکادر روند ساختارسازی سیاسی 

فارغ از ارزیغابی ساختارسغازی    رود. می شمار کننده در  انه سیاسی این کش ر به بازیگر تعیین

                                                      
1. (IHECموظف به اعالم و اجرای قوانین ) ،مربو  به رفراندوم و انتخابات در عراق  یها مقررات و روش

 را آژانس انجام داده است. آموزش اعضای آن ،گونه که بیان شد همان وباشد  می
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یغافتن   سیاسی آمریکا در عراق، باید ا عان داشت که پیامد تالش آمریکا در ایغن راسغتا، سغ ق   

های ق می غ مذهبی در فکای   سمت فدرالیسم، افزایش اختالفا  و تنش فکای سیاسی عراق به

عیف حکمرانغی  های شیعه نزدیک به ایغران در سیاسغت، تکغ    کارآمدن جریان سیاسی و با روی

 دولت مرکزی شیعی است.

 در عراق آمریکاساختارسازی اقتصادی  -3

ازجمله  «بازار آزاد»براساس ا     آمریکاازمنظر  عراق یاقتصاد یسازساختارانداز  چشم

قراحی  یو تجار  خارج یگذار یه، کاهش مداخال  دولت و بازب دن سرمایساز یخص  

کغه   پغیش بغرد   دست ر جام  100قالب  درا الحا  را  ینا CPA(. King, 2003: 9) شده ب د

عغدم   و شغد  شغناخته مغی   مغردم عغراق   یآور بغرا  الزام یها نامه بخش یاها  دست رالعمل» عن ان به

در  ییراتغی تو شغت و هغا دا  یعراقغ  عملکرددر نا ه  یمیمستق یرتأث و یفریع اقب کاجرای آن 

 .(Coalition Provisional Authority, 2003: 2)« ایجاد کردعراق  ینق ان

 سازی در حوزه انرژیساختار  -3-1

بر احیـای بخـش    در عراق مبتنی آمریکا اقتصادی سازیساختاربا توجه به اینکه اولویت 

بخش نفت  یایاح یبرا داده شد تا یتارتش مسئول یگان مهندسیبه انرژی این کشور بود، 

کـردن   خـاموش  یبـرا تـالش  تنهـا   نـه  وظیفه این یگان در این برهه زمـانی . وارد عمل شود

در دسـتور کـار    یـز و صادرات نفـت ن  یدبلکه شروع مجدد تول بود، نفتهای  سوزی چاه آتش

های دیگر نیز در حوزه انرژی عراق وارد شـدند و   ها و آژانس بر این شرکت قرار داشت. عالوه

 24در مثـال  عنـوان   فعالیت خود را از همان ابتدای اشغالگری این کشـور آبـاز کردنـد. بـه    

 Rosenberg, Horowitz, and) دشــقــرارداد منعقــد یــک  یبرتونهــال ابــ 2003مــارس 

Alessandrini, 2007).  صـورت تـدریجی خـود را بـه عـراق       سایر شرکت های نفتی هم بـه

و « پـی  بـی »، «شـل »، «اکسـون »رساندند. در میان شرکت های متعدد نفتی چهار شـرکت  

ایـن کشـور حاضـر شـدند )یزدانـی و محمـوداوبلی،       سرعت بـرای فعالیـت در    به« شورون»

132:1388.) 

 1ایجاد صندوق توسعه عراق -3-2

مـیالدی، صـندوق    2003مـی   22های اقتصادی علیه عـراق در   همزمان با پایان تحریم

 نیچنـ  درآمد حاصل از فروش صادرات نفت عـراق و هـم   تیریمد ی( براDFI)توسعه عراق 

                                                      
1. Development Fund for Iraq (DFI) 
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 یهـا  یـی دارا ریو سـا  متحـد  سـازمان ملـل   یاز برنامه نفـت در برابـر بـذا    مانده یوجوه باق 

 شـورای اداری موقـت ائـتالف    بنابه درخواست ،شده صدام حسین ساقط میشده از رژ فیتوق

 یروهـا ین یادار یبـازو  شـورای اداری موقـت ائـتالف بـود و    تحت کنتـرل   DFI. ایجاد شد

نامـه   قطـع رای اداری موقت ائتالف مطابق بـا  با انحالل شو. شمار می رفت به آمریکااشغالگر 

هـا در ژوئـن    یبـه عراقـ   یاسـم  تیحاکمسازمان ملل متحد و انتقال  تیامن یشورا 1546

 ,second interim IAMB report) دشـ به دولت موقـت عـراق واگـذار     DFIکنترل  ،2004

2006: 3). 

هـای   هزینـه گندم، مبادله ارز،  دیبرنامه خر» یطور عمده برا به DFIشده در  پول ذخیره

حقـوق   پرداختها و  یعراق یتیامن یروهاین زاتیبرق و نفت، تجه های رساختیزالزم برای 

 :Fuelling suspicion) شد هزینه می« برنامه و بودجه عراقعراق و وزارت  یخدمات کشور

thecoalitionandIraq’soilbillions,2004:12) .درصد درآمـد  95توسعه عراق  صندوق 

اشـاره   2003د. در بودجـه سـال   رکـ  یم افتیرا درتوسط دولت نفت عراق  حاصل از فروش

این درحالی اسـت  کند.  یم نیبودجه تأم یدالر برا اردیلیم 2/1شده بود که صندوق توسعه 

یـن  در آن سال باشـد و ا  الرد اردیلیم 4/3 ،حاصل از فروش نفت عراقدرآمد  ینیب شیپکه 

عدم شـفافیت صـندوق توسـعه    در آن زمان بود.  DFIموجود در  پولاز  شتریب اریبس مقدار

کنـد.   دییـ را تأ DFI یها نهیهز توانست پل برمر میفقط  گرفت که عراق درحالی صورت می

منتشـر   یصـورت عمـوم   بـه  DFIدر مورد  زیادیاطالعات طور کلی  الزم به ذکر است که به

بـه داخـل و    ییاطالعات مربو  به هرگونه انتقال دارا موقت عراق همو شورای اداری شده ن

 DFI and budget revenues do notه اسـت ) خود حذف کـرد  تیسا وب ازرا  DFIخارج از 

tally, 2008). 

 کنترل تورماحیای بانک مرکزی عراق و  -3-3

نگـران کنتـرل تـورم در عـراق      ،آمریکا یدار خزانهوزارت و شورای اداری موقت ائتالف 

 یاسـی در ایـن کشـور   س یهـا  یباعث ناآرامتواند  میتورم  افزایش دانستند چراکه می ؛بودند

کـه در پـی بـارت و آشـوب     را  (CBI) عراق یبانک مرکز درنگ بی CPAاساس  براین شود.

 بانـک  کارمندان CPAرو  ازاین ،کرد یتتقواحیا و دوباره  ،گسترده در عراق تعطیل شده بود

 یدسـتور داد بـرا   یمنصوب کرد و بـه بانـک مرکـز   را  کل موقت یس، رئرا به کار فراخواند

چنـد مـاه    یطـ براین  عالوهرا متوقف کند.  یدچاپ ارز جد یعاً، سرتورم یشاز افزا یریجلوگ

پرداخـت و   CBIآمـار در   یآور ، جمعیحسابدار یدجد یها یستمس یبه معرف CPA، یندهآ
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تالش کرد تا به بانک مرکزی عراق استقالل عمـل   181صدور دستور شماره تر اینکه با  مهم

از  یدبا یو پول یاعتبار یها یاستس»صراحت در این دستور اعالم کرد  اساس به بدهد. براین

در این دستور که نقش مهمی در نهادسـازی  «. کند یدور یدولت یا یاسیدخالت س نهگوهر

تنهـا بـدون تأییـد وزارت     دهد نه مرکزی عراق اجازه می به بانک آمریکااقتصادی عراق دارد، 

گـذاری پـولی و اعتبـاری و اجـرای آن نمایـد، بلکـه تنهـا مرجـع          دارایی اقدام به سیاسـت 

 (. CPA Order number 18, 2003: 1) شود گذاری در این حوزه هم قلمداد می سیاست

 2تأسیس بانک تجارت عراق -3-4

 یتجارت اقتصاد یتاشاره به اهم اقتصادی در عراق و باسازی ساختاردر راستای  آمریکا

 یـت جمع یاشتغال بـرا  یجادو ا یرشد اقتصاد ایجاد انگیزه برایمجدد اقتصاد،  یایاح یبرا

 20یدار در این کشور، بانک تجارت عراق را با دستور شـماره  توسعه پا ینمنظور تأم عراق به

 یبرا ینهاد مستقل دولت یکعنوان  به 2003 نژوئ 17 شورای اداری موقت ائتالف در تاریخ

 کرد یساز عراق تأس /واردات و صادرات کاال و خدمات به  یلتسه جهت یارائه خدمات مال

(CPA Order number 49, 2003: 1). ـ    ییآمریکا  هها از همان ابتدا بانک تجـارت عـراق را ب

 ،ده خدمات مالی بوددهن که ارائه JPMorgan Chaseنام  یی بهآمریکایک شرکت چندملیتی 

 ینو هفتمـ  آمریکابانک در  ینتر عنوان بزرگ بهگذاری که  مرتبط کردند. این شرکت سرمایه

در  ،(Zarmina, 2020: 5رود ) شـمار مـی   بـه  هـا  یـی دارا مجموع ازنظربانک بزرگ در جهان 

پرداختـه،  بر اینکه به ارائه پشتیبانی فنی و دانشی بانک تجارت عراق  های گذشته عالوه سال

 ،کـرد  های بانکی را ازطرف این بانک عراقی صادر و تأیید می نامه اعتبارات اسنادی و ضمانت

باید حمایت فنی و ارائـه   ،رو یکی از عناصر اصلی رشد و موفقیت بانک تجارت عراق را ازاین

 یی دانست.آمریکاهای علمی این بانک  آموزش

بودجه، وضع قوانین و سـاختار مالیـاتی    تسلط بر ساختار اقتصادی عراق ازطریق تدوین

گذاری خـارجی، احیـای بانـک مرکـزی، ایجـاد بانـک تجـارت و         جدید، وضع قانون سرمایه

گرفتن شریان اصلی اقتصاد این کشور؛ یعنی انرژی و بـارت   صندوق توسعه عراق و دردست

کشـور  ترین پیامـدهای ساختارسـازی اقتصـادی آمریکـا در ایـن       این ثروت طبیعی، از مهم

 رود. شمار می به

 
 

                                                      
1. Order Number 18 

2. Trade Bank of Iraq   - المصرف العراقی للتجارة 
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 در عراق آمریکااجتماعی ـ  ساختارسازی فرهنگی -4 

سـازی   بر مـدرن  اجتماعی در عراق مبتنیـ   برای انجام نهادسازی فرهنگی آمریکاتالش 

بـرای   آمریکاای جامعه عراق،  فرهنگی این کشور است. توضیح آنکه با توجه به بافتار عشیره

ای دارد  سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیـاز بـه جامعـه   برد اهداف خود در ابعاد  پیش

عنـوان پایگـاه اجتمـاعی و بدنـه حـامی       نکنـد، بلکـه بـه    آمریکاتنها مقاومتی در برابر  که نه

تواند  هر عشیره میکه ای  شمار رود. در نظام عشیره به و منطقه در عراق آمریکاهای  سیاست

بـرای   آمریکـا چنین امکانی را بـه   ،و مبارزه بپردازدهای دیگر به مخالفت  راحتی با قدرت به

سازی جامعـه عـراق و تغییـر     دنبال مدنی به آمریکارو  ازاین ،سازد نیل به اهدافش میسر نمی

 ،ای به مدرن )مدنی( است. با توجه به اینکـه جامعـه مـدنی بربـی     ساختار اجتماعی عشیره

ج و توسعه جامعه مدنی بـا خوانشـی   لذا تروی ؛ترین بستر برای تحقق این هدف است مناسب

گیـری   شـکل  ،قرار گرفت. در این میان رکن مقوم جامعه مـدنی  آمریکامدرن در دستور کار 

هـا   ها در امور مختلـف جامعـه و اسـتفاده از آن    مشارکت آن ،نهاد )سمن( های مردم سازمان

طـور مشـخص    ه. بنابراین آنچه بـ عنوان پل رابط و حلقه وصلی میان جامعه و دولت است به

های جامعه  رود، ایجاد سازمان شمار می در عراق به آمریکااجتماعی  ـ  سازی فرهنگیساختار

برای ایجاد تغییر در فرهنگ مردم عراق است؛ تغییری کـه   2نهاد های مردم و سازمان 1مدنی

 جامعه هدف است. 3«اذهان و قلوب»همراه با تغییر در 

 نهاد های مردم ترویج جامعه مدنی و سازمان -4-1

در این سال . رود شمار می بهمعاصر عراق  یاسیس یخنقطه عطف در تار یک 2003 سال

 عـراق را اشـغال   آمریکا، یهای کشتارجمع بردن سال  ازبینو  یسمتحت شعار مبارزه با ترور

 در بـرب آسـیا را  ، منطقـه  ییگرا افرا و  یسمبه ترور نداد یانپا یجا به. این اشغالگری کرد

جای برقراری ثبات و امنیت قـرار   یی و خشونت بهگرا افرا از رشد  ای سابقه یب یتوضع یک

 داد.

برای جامعه عراق ترویج و توسـعه جامعـه مـدنی     آمریکابا توجه به اینکه پروژه سیاسی 

های جامعه  از سازمان یاریها، بس ییآمریکاهای پس از اشغال عراق توسط  سال لذا طی ؛بود

کـردن   . در این میان شورای اداری موقت ائتالف برای تسـهیل و قـانونی  فتندشکل گر یمدن

                                                      
1. Civil society organizations (CSOs) 

2. Non-governmental organizations (NGOs) 

تعابیری است که در حوزه نرم، توجه زیادی به آن شده است. بررای طاالعره بیررتر در    ازجمله « اذهان و قلوب». تعبیر 3

 استفاده کرد.« Winning hearts and minds»توان از  طنابع غربی طی
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، فرمـان الزم  451با صدور دسـتور شـماره    2004فوریه  23نهاد در  های مردم ایجاد سازمان

(. CPA Order number 45, 2004: 1نهـاد را صـادر کـرد )    های مـردم  برای تشکیل سازمان

سـازمان جامعـه مـدنی در برهـه اشـغالگری عـراق        12000تا  8000شود حدود  برآورد می

: 2011العراق،  ألجل الحکومیة بیر المنظمات تنسیق لجنة)شکل گرفته باشد  آمریکاتوسط 

3-4)  . 

ـ ـ   بـوش  یوجورج دبل اشغال عراق با نـوامبر   6 یخدر تـار ـ   آمریکـا  وقـت  جمهـور  یسرئ

دالر را بـه اجـرا گذاشـت و     یلیـارد م 78به ارزش  یاضطرار یلی، قانون اعتبارات تکم2003

سسـه صـلح   ؤبـه م  جامعه مـدنی های  از فعالیت یتمنظور حما به را آن دالر یلیونمبلغ ده م

 یلیـون م 730به  یکنزد هم موقت ائتالف شورای اداری، ینبر ا . عالوهداداختصاص  2آمریکا

فسـاد،   بـا  مبـارزه  های در حوزه داد کهاختصاص  یهای مربو  به دموکراس برنامه یدالر برا

عـراق،   یدولتـ  ینهادهـا  یتانتخابات، تقو یریت، مدیاسیدولت و توسعه احزاب س یتشفاف

هـای زنـان و    ، برنامـه سازی یتهای بالعوض، آموزش، ظرف کمک یقازطر یجامعه مدن یجادا

 آمریکـا، الملـل   آژانـس توسـعه بـین    یگر. ازطرف دصرف شد ای های رسانه توسعه زیرساخت

 یجـاد ا داد کـه شـامل  اختصـاص   یمحلـ  کمیـت پـروژه حا  یاجـرا  یدالر بـرا  یلیونم 155

و  یـک دموکرات یگـو و گفت یتهای عراق، تقو در استان یهای دولت محل های ارگان ظرفیت

 یـن . ده درصـد از ا شـد  ی مـی های جامعه مدن و سازمان یدولت ینهادها ینمشارکت ب یجادا

 یافت. این در حالی است کهاختصاص  یدنهای نوظهور جامعه م بودجه مستقیماً به سازمان

های  بخش یت درظرف یجادا یرا برا یطرح ،الملل میالدی، آژانس توسعه بین 2004از سال 

جامعـه   یجادطر  ا ینا از . هدفنمودهای مستقل در عراق اجرا  و رسانه یجامعه مدن یاصل

عراق مشارکت  یدموکراسو مسئوالنه در  نهطور فعاال و فعال است که به یدارروشن، پا یمدن

از صندوق توسعه  هم 3یکدموکرات یسسه ملؤمبر این  عالوه(. USIP, 2004: 7) داشته باشد

. کــرد یافــتعــراق در یتوســعه جامعــه مــدن یدالر کمــک بــرا یلیــونم 103مبلــغ  ،یملــ

عـراق   یسـازمان جامعـه مـدن    50طـور خـاص بـا     منظور مؤسسه ملی دموکراتیک بـه  بدین

 (.USIP, 2004: 8) را آباز نمودای  گسترده یهمکار

ی هـا  ، الزم بود تـا سـازمان  توسط آمریکادر طراحی جامعه مدنی عراق با توجه به اینکه 

هـای   سـازمان  در این راسـتا  ،المللی ارتبا  وثیقی برقرار کنند های بین با سازمان مردم نهاد

های  المللی و سازمان کنندگان بیناهدا یمعظ یهای مال از حمایت توانستند عراقی نهاد مردم

                                                      
1. Order Number 45 

2. United States Institute of Peace (USIP) 

3. National Democratic Institute (NDI) 
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بـالقوه   هـای  یتوانمنـد  یـت بـا تقو  ،نوبـه خـود   ند کـه بـه  ومند شـ  المللی بهره بین یردولتیب 

 (.Génot, 2013: 37کرد ) ها فراهم می آن یهای آموزش را برا ، زمینهیهای عراق سازمان

ای بغغه  عشغیره ای سغغنتی و  ایجغاد توییغغر در سغاخت اجتمغغاعی عغراق و تبغغدیل آن از جامعغه    

ها، منجر به ایجغاد توییغرا     ای مدرن در بستر ترویج جامعه مدنی با کمک ساخت سمن جامعه

تغرین   گسترده در ساحت فرهنگی و اجتماعی این کش ر در دوره عراق جدید شده است. مهغم 

هغای یغک ملغت اسغت؛ توییغری کغه حا غل آن،         پیامد این رویداد، توییغر در باورهغا و ارزش  

های ضغدآمریکایی اسغت. بغا     ص یری مثبت از آمریکا و تص یری منفی از جریانگیری ت شکل

ت جه به اینکه فرهنگ، زیربنای جامعغه اسغت و بغا درنظرگغرفتن ابتنغای فرهنغگ بغر باورهغا و         

اعتقادا ، تکمین حداکثری مناف  آمریکا در عراق در گغرو ایجغاد چنغین توییغری اسغت کغه       

 ای سرسپردگی عراق به آمریکا قلمداد می ش د.معن وکما  این توییر به حص   تمام

 یریگ جهینت

آمریکا ضمن حمله نظامی به عـراق و اشـغال ایـن کشـور بـرای تـأمین منـافع خـود و         

دستیابی حداکثری به اهدافش، تصمیم به ایجاد سازوکاری در عراق گرفت تا با تغییر دولت 

رو اقـدام بـه    مریکا نشود، ازاینو کارگزاران در این کشور، کمترین تهدیدی متعرض منافع آ

ساختارسازی در ابعاد کالن نظامی ـ امنیتی، سیاسی، اقتصـادی و فرهنگـی ـ اجتمـاعی در      

 عراق نمود.

و بارت و کشتار  ومرج هرجآکنده از  ،اشغال عراق یها ماهشرایط ایجادشده در نخستین 

بزار سرکوب ملت عراق در ا ،که کمترـ نیروهای پلیس   کرد میتصور  آمریکاکه  بود. درحالی

جـز در   امـا چنـین نشـد و بـه     ؛عرصه را خالی نخواهند کـرد  ـ  اند بودهدوران حاکمیت بعث 

 آمریکـا بنـابراین   ،شـد  ینمـ مناطق شمالی این کشور، نیروی پلیسی در لباس خدمت دیده 

( کرد. برنارد کریـک کـه در کارنامـه خـود سـابقه      IPSاقدام به ایجاد سرویس پلیس عراق )

 یاست پلیس نیویورک را داشت، مأمور تأسیس پلیس عراق شد.ر

 ،(FPS) سـات یتأس از حفاظـت  عنوان خـدمات  نیروهای حفاظت از اماکن حساس تحت

 مـیالدی بـرای   2003سـپتامبر   4در  271 طـی دسـتور شـماره    آمریکانهاد دیگری بود که 

بنـدر   و بـرق  شـبکه  ،نفـت  صـنعت  اطـراف  یها تیساچون  هم یهای زیرساخت از محافظت

مهم عراق ایجـاد   اماکن سایر و ها بیمارستان ،مدارس ،دولتی های ساختمان ،انبارها ،القصر ام

کرد. نیروهای مرزبانی متشکل از نیروهـای چهارگانـه پلـیس مرزبـانی، اداره گمـرک، اداره      

                                                      
1. Order Number 27 
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اقدام به تأسیس آن در عراق کـرد.   آمریکانهاد سومی است که  ،مهاجرت و اداره ثبت احوال

شـورای   21در این میان وزارت دفاع عراق که از همان ابتدای اشغالگری بـا دسـتور شـماره    

ایجاد و احیـا   مجدداًهمین شورا  2 67 بود، با دستور شماره منحل شدهاداری موقت ائتالف 

اسـت کـه توسـط     ارتش و نیروهای دفاع مدنی عراق نیز از دیگر نهادهـایی  گیری شکلشد. 

 وجودآمد. به آمریکا

، افـزایش  آمریکـا های تروریستی در زمان اشغال نظـامی عـراق توسـط     استمرار فعالیت

یابی دوباره امنیتـی حـزب    قدرتمیالدی،  2003های تروریستی در عراق پس از سال  گروه

هـای  بروز و ظهور داعش و سلطه بر نیمی از اراضی عراق پس از خـروج نیرو  ،بعث در عراق

و  آمریکـا  توسطمبارزه با داعش  گیری ائتالف به اصطال  کلیی از این کشور و نیز شآمریکا

 ،ی در ایـن کشـور  ضـددولت هـای   درنهایت عدم توفیق نیروهای عراقی در مقابله بـا شـورش  

در عـراق فاقـد توانمنـدی الزم     آمریکـا امنیتی سـاخته  ـ   نظامی انگر آن است که ساختاربی

تـوان   رو می برابر تهدیدات داخلی و خارجی است، ازاینمیت ارضی عراق در برای دفاع از تما

دنبال توانمندسازی حـوزه نظـامی ـ امنیتـی      نتیجه گرفت که اساساً بیش از اینکه آمریکا به

اسـاس   کـرد. بـراین   عراق باشد، تقویت نفوذ خود در ساختارهای جدید عـراق را دنبـال مـی   

گیری نیروهای  کا در این حوزه بر امنیت ملی عراق، شکلترین پیامد ساختارسازی آمری مهم

 مسلح ضعیف و تسلط نسبی آمریکا بر ساختار نظامی ـ امنیتی عراق است.

هـایی بـرای ایجـاد     کارآمدن شورای اداری موقت ائـتالف، تـالش   با روی در بعد سیاسی

عنـوان   بـه  گیری کمیته مقدماتی تدوین قانون اساسی عراق شورای حکومت انتقالی و شکل

حداکثر تالش خود را  در این میان آمریکا سیاسی اولیه در این کشور صورت گرفت. ساختار

یـان حـداقل   گرا اسـالم کرد تا اعضای دولت موقت را افـراد سـکوالر عراقـی تشـکیل داده و     

کارآمدن دولت مرکزی مقتدر شیعی  که از ابتدا با روی آمریکاجایگاهی در آن داشته باشند. 

بـرد تـا مـانع     با جمهوری اسالمی ایران مخالف بود، از هر ابزار و روشـی بهـره مـی    و همسو

گیری چنین دولتی شود. در این میان برای کاهش قـدرت دولـت مرکـزی، اقـدام بـه       شکل

اساس برای تقویت این شـوراها از نهادهـای    حمایت از شوراهای استانی و محلی نمود. براین

های الزم بـه   نیز استفاده کرد و آموزش RTIچون مؤسسه  همیی فعال در این زمینه آمریکا

 اعضای شوراها را به این مؤسسه واگذار نمود.

توانسـت ذیـل پـروژه پشـتیبانی از انتخابـات، نهـاد        آمریکا ،بر این در بعد سیاسی عالوه

توانست با ایجـاد کمیسـاریای    آمریکاعبارت دیگر  مجری انتخابات در عراق را ایجاد کند. به

                                                      
1. Order Number 2 

2. Order Number 67 
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پیامـدهای مهـم   عالی انتخابات نقش مستقیمی در انتخابات عراق ایفا کنـد. در ایـن میـان     

اقدامات آمریکا در راستای ساختارسـازی سیاسـی در عـراق بـر امنیـت ملـی ایـن کشـور،         

هـای قـومی ـ     سمت فدرالیسم، افزایش اختالفات و تـنش  یافتن فضای سیاسی عراق به سوق

های شیعه نزدیک به ایـران در سیاسـت،    کارآمدن جریان مذهبی در فضای سیاسی و با روی

 تضعیف حکمرانی دولت مرکزی شیعی است.

قـرار گرفـت.    آمریکاهای  ساختارسازی در حوزه انرژی در صدر اولویت ،در بعد اقتصادی

اقدام به ایجاد صندوق توسعه عراق نمود تـا بودجـه    ،سپس برای تسهیل در روند نهادسازی

حاصـل از فـروش نفـت بـود در ایـن       درآمـد های خارجی یـا   اق در بانکالزم که از پول عر

در  آمریکـا ی بعـدی  هـا  گـام صندوق ذخیره شود. احیای بانک مرکزی برای کنترل تـورم از  

بر این برای تسـهیل در رونـد صـادرات و     راستای ساختارسازی اقتصادی در عراق بود. عالوه

اقتصادی، شورای اداری موقت ائتالف بـا صـدور    واردات و ایجاد توسعه پایدار و ایجاد انگیزه

 اقدام به تأسیس بانک تجارت عراق نمود. 201دستور شماره 

تسلط بر ساختار اقتصادی عراق ازطریق تدوین بودجه، وضع قوانین و سـاختار مالیـاتی   

گذاری خارجی و احیـای بانـک مرکـزی، ایجـاد بانـک تجـارت و        جدید، وضع قانون سرمایه

گرفتن شریان اصلی اقتصاد این کشور یعنی انـرژی و بـارت    عراق و دردست صندوق توسعه

ترین پیامدهای ساختارسازی اقتصادی آمریکا بر امنیـت ملـی در    این ثروت طبیعی، از مهم

 رود. شمار می این کشور به

اجتمـاعی عـراق تبـدیل ایـن کشـور از وضـعیت       ـ   برای فضای فرهنگی آمریکاسیاست 

شود. برای تحقق مطلـوب   سازی تعبیر می مدرن بود که از آن به مدنی ای( به سنتی )عشیره

هـا گمـارده    عهده عراقـی  وظیفه اصلی به ـ  سازی در ساحت اجتماعی روند مدرن ـ  این مهم

گیـری جامعـه مـدنی نیازمنـد سـازوکاری       شد تا با واکنش منفی کمتری مواجه شود. شکل

له أنهاد در عراق نمود. ایـن مسـ   های مردم اقدام به تشکیل سازمان آمریکارو  ازاین ،بومی بود

میالدی و در فضـای مملـو از نـاامنی و     2004که در سال  داشتاهمیت  آمریکاچنان برای 

 452 بـا صـدور فرمـان   ـ   قدر عـرا  آمریکـا یرنظـامی  بحاکم ـ   پل برمر ،ومرج در عراق هرج

نهاد در عراق را صادر کرد. با  های مردم ماندستور تشکیل ساز ،(CPAشورای اداری ائتالف )

نهـاد در   هزاران سـازمان مـردم   ،در مقطع زمانی کوتاهی آمریکاصدور این دستور و حمایت 

در عـراق بـر پایـه ایجـاد      آمریکـا اجتمـاعی  ـ   عراق ایجاد شد. بنابراین نهادسازی فرهنگـی 

سـازی   ر راسـتای مـدرن  نهاد برای ترویج جامعـه مـدنی در ایـن کشـور د     های مردم سازمان

                                                      
1. Order Number 20 

2. Order Number 45 
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هـای   سـازی سـازمان   جز با شبکه ،یابی به این مهم اجتماعی و فرهنگی عراق است که دست

 شد. نهاد محقق نمی مردم

های یک ملـت اسـت. تغییـری کـه      ترین پیامد این رویداد، تغییر در باورها و ارزش مهم

های ضدآمریکایی  گیری تصویری مثبت از آمریکا و تصویری منفی از جریان حاصل آن شکل

است. با توجه به اینکه فرهنگ، زیربنای جامعه است و با درنظرگـرفتن ابتنـای فرهنـگ بـر     

باورها و اعتقادات، تضمین حداکثری منافع آمریکا در عراق در گـرو ایجـاد چنـین تغییـری     

سـازی   معنای سرسپردگی عراق به آمریکا و زمینه وکمال این تغییر، به است که حصول تمام

 شود. ای حضور بلندمدت آمریکا در منطقه قلمداد میبر

 

 در عراق آمریکاساختارسازی  .1شکل 

 
 )منبع: نویسنده(
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_____________________________________________________ 

Simultaneously with the military occupation of Iraq, the United States 

established structures in four dimensions: military-security, political, 

economic and cultural-social. It did not take long for these measures to 

have an impact on the national security of Iraq. The purpose of the 

present research is to examine the structure of the United States in Iraq in 

the four dimensions mentioned and its role on the national security of 

this country. The method of this research is documentary analysis and 

data collection is done with the help of library filing tools and by reading 

books, specialized journals, online articles, student dissertations, and 

researches and reports of official bodies of the Islamic Republic of Iran 

on this subject. The findings of this study indicate that the United States, 

by creating effective structures in Iraq, will institutionalize and deepen 

its influence in this country and create a way for the independence and 

national security of Iraq to be held hostage to US interests. In this regard, 

in the military-security dimension, the United States established 

institutions such as the Iraqi police and army, the Ministry of Defense, 

the Iraqi Border Forces and the Iraqi Civil Defense Force. Politically, the 

United States created the Transitional Government Council, the 

Provincial Councils, and the Independent High Electoral Commission. In 

the economic dimension, energy structure, the creation of the Iraqi 

Development Fund, the revival of the Central Bank and the 

establishment of the Commercial Bank of Iraq are among the economic 

institutions created by the United States. The most important socio-

cultural institution that the United States established in Iraq is civil 

society-based structures, especially the Samanids.. 
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