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  دهيچك

 ديد از. رو بوده است متعدد روبه يها بحرانبا  اخيري  هدر چند ده عراق ركشو
 يخارجدر دو دسته عوامل داخلي و عوامل  عراقاي بحران  نظران علل ريشه صاحب
سپتامبر در سطح جهان به وجود آمد،  11فضايي كه پس از حادثه . است يبرشمارقابل 

بار در فضاي سياسي اياالت متحده موجب شد تا سياست خارجي اضطرار، تهديد و اج
معرفي تهديد دو رويداد يعني فروپاشي ابرقدرت شوروي و . شكل بگيرد آمريكا

دكترين جنگ  آمريكاجديدي به نام تروريسم جهاني، موجب گرديد تا اياالت متحده 
 يالملل نيبپيشگيرانه را براي مقابله و از بين بردن تهديدات دوران مبارزه با تروريسم 

بوده  يا نهيزم يموردكاربردي و روش آن  -اي نوع توسعهتحقيق حاضر از  .عمال نمايدا
 هيعل آمريكا رانهيشگيپدر اعمال جنگ  عوامل محيط داخليتبيين نقش و هدف آن 

 .است 2003در سال  عراق

 رانهيشگيپ، جنگ عوامل محيط داخلي: واژگان كليدي

                                                      
  دانشجوي دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملّي و عضو هيئت علمي دافوس آجا. 1

 دكتراي حرفه اي دانشگاه عالي دفاع. 2
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  مقدمه

هاي  گذاري هاي مفهومي و سياست رد در حوزهفروپاشي ابرقدرت شرق و پايان جنگ س
بسياري از  منشأكه اي بود  سپتامبر حادثه 11. امنيتي تحوالت شگرفي را ايجاد نمود - راهبردي

تالش نمايند تا تهديدات امنيت  آمريكاسردمداران  كهاين حادثه منجر گرديد . تحوالت گشت
خنثي نمايند و براي  دكنندهيتهد يرهاكشوملي خود را از طريق مقابله مؤثر و چندجانبه با 

توان به  از جمله مي كهقرار دادند  كارتحقق چنين هدفي الگوهاي متفاوتي را در دستور 
، نهاايگر جانبه  كي، اقدامات كننده يريگ شيپ اقدامات، ييموازنه گرا يريكارگ بهضرورت 

 . دستانه اشاره نمود ات پيشگيرانه و عملي المللي و همچنين اقدامات پيش بين ييگرا كيهژمون

نموده  حاكمالمللي  را بر نظام بين يقطب تكتالش نمود تا نظام  آمريكادر اين مسير 
در . خود قرار دهد كاردستانه را در دستور  گيرانه و عمليات پيش  جنگ پيش نيدكترو 

 ،ونددپي به وقوع مي آمريكادر آينده جنگي عليه  كهشود  ادعا مي نيدكتردفاع از اين 
ها و  ناپذير است و به تأخير انداختن آن هزينه اجتنابرچند احتمال دارد فوري نباشد، ه
سپتامبر طيف  11دولت بوش پس از حوادث  يها ستياستراتژ. بيشتري دارد سكير

آنان موضوعاتي از جمله . را ترسيم نمودند آمريكاجديدي از تهديدات امنيت ملي 
جمعي را به  كشتار يها سالحگرايي اسالمي و همچنين  ، اصولييگرا افراطتروريسم، 

 يكي. را تحت تأثير قرار دهد كشورهاملي  راهبردتواند  مي كهعنوان تهديداتي نام بردند 
توان در راستاي  با ايران را نيز مي آمريكااز داليل تشديد تضاد موجود در روابط 

ساز  كه البته چنين الگويي زمينه گيرانه مورد توجه قرار داد سازي راهبرد جنگ پيش فعال
در . افغانستان و عراق نيز بوده است يكشورهادر  آمريكاهاي مداخله گرايانه  جنگ

در  كهتوان به اين موضوع اشاره نمود  مي آمريكابررسي اتخاذ اين شيوه عمليات توسط 
د نام دستانه به عنوان ضرورت جدي انجام عمليات پيش آمريكاراهبرد نوين امنيت ملي 

اصول كلي . الوقوع تبيين شده است براي مقابله با تهديدات قريب كهشود  برده مي
استراتژي امنيت ملي «عنوان  با آمريكادكترين بوش در يكي از اسناد شوراي امنيت ملي 

  . تشريح گرديده است 2002سپتامبر  17در » آمريكا
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  مسئله  انيب

فراهم آورد تا در قالب مبارزه با  آمريكاري سپتامبر، فرصتي تاريخي براي رهب 11حادثه 
دكترين مطلوب براي اين حركت . تروريسم، راهبرد تهاجمي خود را شكل دهد

گيري اياالت متحده قرار  دستگاه تصميم نظرگير كه در نهايت مطلوب  تهاجمي و همه
ر تهاجم به كشور عراق د. دستانه بود گيرانه و عمليات پيش گرفت، دكترين جنگ پيش

رغم سقوط رژيم  هاي كشتار جمعي آغاز گرديد و علي به بهانه وجود سالح 2003سال 
ثبات و امنيت در اين كشور  شت سال از اشغال نظامي عراق، بيبعثي و گذشت حدود ه

اي  يي تبديل گشته و اين موضوع خود بهانهآمريكاگران  به بحران اساسي براي اشغال
دهنده  قرار گرفته است كه در واقع نشان آمريكاارتش براي ادامه اشغال و حضور نظامي 

در منطقه  آمريكاهدف اصلي اين تهاجم يعني تقويت و تثبيت حضور نظامي دائمي 
  .استو مهم خاورميانه و خليج فارس  حساس

در  داريپا تيامن يبرقراردفاع از خود و  يبرا يكشورهر  كه رسد يمبه نظر  نيچن
براي راهبرد  كيآن اتخاذ  كنارو در  ينظام يقوا جاديابه  ندازمينخود  ينيسرزمقلمرو 
 هاي ، احزاب و جريانها وضعيت فرهنگي، اقوام و قوميت( عوامل محيط داخليتقويت 

 عراق نيبامر در خصوص جنگ  نيا .است )ي و ساير عواملاقتصادسياسي، وضعيت 
حكومت ر به سقوط منج تينهادر  كهرقم خورد  يا گونهبه  2003در سال  آمريكاو 

  .ديگردائتالف  يروهاينتوسط  كشور نياو اشغال  صدام

و  عراق نيباز آغاز جنگ  شيپحوادث  ريس يبررستالش دارد با  رو شيپ ي مقاله
آن پرداخته  نقش ي مطالعه، به عراق عوامل محيط داخليتبيين و  2003در سال  آمريكا
در اعمال جنگ  مل محيط داخليعوانقش « كهسؤال پاسخ دهد  نيابه  تينهاو در 

  »بوده است؟چه  2003در سال  عراق هيعل آمريكا رانهيشگيپ
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  و ضرورت انجام پژوهش  تياهم

از طريق  گيري از تهاجم پيش« برمبتني  آمريكاگيري اصلي سياست دفاعي  جهت
طالبان به وجود آمده  شكستپس از  كهقرار دارد  »رانهيگ شيپدستانه و  اقدامات پيش

، مبتني بر 21در قرن  آمريكاراهبرد نظامي و دفاعي  كه رسد يمبه نظر  نيچنو  است
 . مدت و بلندمدت بوده است ، ميانكوتاه مدتمقابله با تهديدات 

 يدفاعبر راهبرد  ياديز راتيتأث عراق كشوربا  يگيهمساو  يجوار هم ديتردبدون 
 عوامل محيط داخلي يبررس .منطقه داشته و دارد نيادر قبال  رانيا ياسالم يجمهور

 يبرارا  يا ستهيشامهم و  كمك آمريكامتحده  االتيابا  2003در جنگ سال  كشور نيا
و  ها نهيزم، طيشرا ييشناسادر جهت  رانيا.ا.ج يدفاعو راهبردپردازان  نمسئوال
  . دينما يمفراهم  ،شود يمها  و فرصت داتيتهدمنجر به  كه ييبسترها

دكترين جنگ  اعمالبا جمهوري اسالمي ايران و سابقه  كاآمريدشمني تمام عيار 
اهميت مطالعه دقيق اين دكترين  نشانگردر افغانستان و عراق،  آمريكاگيرانه توسط  پيش

 آمريكاطالبان در مقابل  شكستهاي مذكور با توجه به  و بررسي ابعاد و نتايج جنگ
  .دارد

  :دارد رانيا.ا.ج يدفاعبردپردازان و راه نمسئوال يبرارا  رو شيپ ديفواپژوهش  نيا

و نقش بازدارنده يا ترغيب  عراق عوامل محيط داخلي يعلمجانبه و  همه يبررس -
 عراقعليه  2003جنگ سال اعمال متحده در  االتياكننده آن براي 

عوامل محيط  مرتبط بامالحظات  يگذار تياولوفراهم نمودن اطالعات الزم و  -
  .ا.ا.ج دفاعيدر راهبرد  داخلي

و  محققان يبرا عوامل محيط داخلينقش  نهيزممناسب در  ياطالعاتبستر  جاديا -
 .ا.ا.ج يدفاع مسئوالن
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افزايش آمادگي نيروهاي مسلح در شرايط مشابه احتمالي، با توجه به  يساز نهيزم -
ا و نزديك شدن فضاي تهديد، با توجه به .ا.مرزهاي ج كناردر  آمريكااستقرار ارتش 

 اعمال جنگ پيش گيرانههاي  و تحليل علمي شرايط و زمينه تجزيه

 اهداف پژوهش 

عوامل تبيين نقش  ،قرار دارد محققانپژوهش مورد توجه  نيادر  كه يهدف نيتر مهم
 .است 2003در سال  عراق هيعل آمريكا رانهيشگيپدر اعمال جنگ  عراق محيط داخلي

 پژوهش سؤال

  : ست ازا عبارت استبه آن  ييگو پاسخستجوي مقاله در ج نيا كه يسؤال نيتر مهم

 2003در سال  عراق هيعل آمريكا رانهيشگيپدر اعمال جنگ  عوامل محيط داخلينقش 
  چه بوده است؟

  پژوهش اتيفرض

عوامل (ي انجام شده اكتشافي بوده و متغيرهاي اين تحقيق  مطالعه هك  نيا بهبا توجه 
از نوع متغيرهاي ) آمريكا رانهيگ شيپ اتيعمل و الزامات طيشراها،  زمينهمحيط داخلي، 
نموده و اهداف و  يخوددار هيفرضاز ارائه  محققانباشند،  مي) آميخته(كمي و كيفي 

  .اند را دنبال نموده قيتحقسؤاالت 

  پژوهش  1يشناس روش

، نوع تحقيق نقش عوامل محيط داخليمقاله در خصوص  نيابا توجه به موضوع 
 .استاي  زمينه -و روش انجام اين تحقيق مورديردي كارب -اي توسعه

  جامعه آماري

  :استنفر به شرح زير  164جامعه آماري در اين پژوهش جمعاً به تعداد 

                                                      
1-Research Methodology 
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 يراهبرد رانيمددر سطح فرماندهان ارشد و  ينظامو نخبگان  نظران صاحب )الف
  )نفر 65(

  )نفر44(آمريكا، عراقامور  نامتخصص )ب
  )نفر5(ينظام شيگرابا  يپژوه دهنيآدر حوزه  نامتخصص )پ
، روابط ياسيس، علوم كيژئوپلت يها رشتهدر  يدانشگاه نامتخصصو  استادان )ت

  )نفر 16( الملل نيبو حقوق  الملل نيب
 )نفر 34 (عراقي نامتخصصفرماندهان و  )ث

  جمعيت و حجم نمونه

است و با  رديدهگ انتخابنفر  164 يآمار جامعهحجم  هك  نيابا توجه به  قيتحق نيادر 
حجم نمونه از  محاسبه يبرامورد مطالعه،  يرهايمتغبودن صفات و  يفيكتوجه به 

  .استنفر  63تعداد برابر با  نيا كهاستفاده به عمل آمده  1كوكران رابطه

 گيري روش نمونه

 يبرا است، ينسب يقشربندمورد نظر از نوع  يآمار تيجمعساختار  اين كهبا توجه به 
پژوهش حال  نيادر  استفاده شده است؛ ينسب يقشربند يريگ نمونهنه از انتخاب نمو
  .اند دهيگردانتخاب  يقضاوتبا استفاده از روش هدفمند  خواندگان

  ها روش تحليل داده

و  كيپارامتر( جهت محاسبه متغيرهاي كمي از آمارهاي استنباطي )الف
  .و توصيفي استفاده شده است) كيناپارامتر

ه متغيرهاي كيفي از تحليل محتوا، نقد و بررسي و نظريه مبنايي جهت محاسب )ب
  .استفاده به عمل آمده است

                                                      
1- Cochran 
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  و اعتبار پژوهش  ييروا

 اولدست  مداركو اعتبار پژوهش تالش شده است از اسناد و  ييروا كسببه منظور 
بر پژوهش و  يمبتن يها كتابمعتبر، از  يها كتابخانهاستفاده شده و با مراجعه به 

آن جامعه  طبعو به  يآمارجامعه . است دهيگرد يگردآورحب اعتبار، اطالعات الزم صا
 يراهبرد رندگانيگ ميتصمو  سازان ميتصم نيتر برجسته انيمپژوهش از  نيانمونه 
و  دهيگردانتخاب  يراهبرددر رده  يدفاع ليمسادر امور مرتبط با  ژهيبه و كشور
 .ندا نموده ليتكممربوط را  يها نامه پرسش

 قيتحق اتيادب

 ها و اصطالحات واژه

نسبت به دولت  يدولت كه شود يماطالق  يجبرو  هيقهرجنگ به انواع اقدامات : جنگ
 ،ييبابا يعلو  ييآقا(. خود مجبور سازد ي ارادهاز  نيتمكاعمال داشته تا آن را به  گريد

243:1366( 

يك قدرت، از تهديد به بازدارندگي يك راهبرد نظامي است كه طي آن : بازدارندگي
 )2012 ،ايپد يكيو( .كند گيري مؤثر براي ممانعت از حمله دشمن استفاده مي انتقام

در آن افراد ملت از خطر  كهاست  يطيشرابه مفهوم وجود   ،يمل تيامن: يمل تيامن
 ينهادها، يكلوحدت   ،كشورو استقالل  يارض تيتمامنسبت به  يديتهدهرگونه 
  ، جسم،ناموس، تيثيح، شتيمع، مال، مقدسات، ديعقا  ،يملاقتدار  ها، ، ثروتيحكومت

قرار  يملچتر منافع  ي گسترهدر  كه ييها ارزشهمه  يكلو به طور  ياساسجان، حقوق 
 .در بستر زمان در امان باشند ينسب به طور كشور نيقواندارند، در چارچوب 

 )79: 1384،يتهام(

 كه ياقدام، قصد، حادثه و تيناز هرگونه  است عبارت ديتهد يملدر سطح : تهديد
 )4:1376،يتهام(. اندازد به خطررا  يكشور يمل تيامنو  ياسيسثبات 
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تري در  جنگي است با اين توجيه كه براي خنثي كردن جنگ بزرگ: گيرانه جنگ پيش
ناپذير است و  الوقوع نيست ولي اجتناب شود، جنگ دوم اگر چه قريب آينده شروع مي

 )DOD military dictionary, 284: 2008(. تري خواهد بود أخير موجب خطر بزرگهرگونه ت

حمله  كهمبني بر اين  انكاراي است بر اساس شواهد غيرقابل  حمله: دستانه جنگ پيش
 )Random house unabridged Dictionary, 1535: 1993( .الوقوع دشمن اجرا خواهد شد قريب

 ه مروري بر مفهوم جنگ پيش گيران

 گيرانه جنگ پيش

 تحول مفهوم نديفرآ

موجب شد تا سياست خارجي  ،سپتامبر به وجود آمد 11فضايي كه پس از حادثه 
يعني همان . شكل بگيرد آمريكااضطرار، تهديد و اجبار در فضاي سياسي اياالت متحده 

 ، حمالت1999، بمباران شديد بلگراد در 1945فضايي كه موجب بمباران اتمي ژاپن در 
و حمالت هوايي و موشكي  2001شديد هوايي و زميني عليه القاعده و طالبان در اكتبر 

  )66: 1380غالمپور، . (شد 2003و  1991هاي  عليه صدام در سال

 يمل تيامن استيسمتحده  االتيام، 2001سپتامبر  11 يستيتروربه دنبال حمله «
تحت  ،ندهيآكه در  كردندن اعال يو يحكومتبوش و مقامات . خود را دوباره بنا نمود

 ؛به او حمله شود مبادرت به تهاجم خواهد نمود كهاز آن  شيپ آمريكا يا ژهيو طيشرا
در مقابل حمالت  آمريكاو دفاع، محافظت الزم را از  يبازدارندگ گريد رايز

 يافزارها جنگمسلح به  1تيمسئول بي و ياغي يها دولتمتعصب و  يها ستيترور
) دكترين( 4نامه ره نيا3. م2002 يمل تيامنراهبرد . عمل نخواهد آوردبه  2يجمع كشتار

از ابزارهاي مهم  يكي دستانه شيپجنگ  ندهيآدر  كهرا مدون ساخت و روشن نمود 

                                                      
1- reckless rogue states 

2- Weapons of Mass Destruction (WMD) 
3- The 2002 National Security Strategy (NSS) 
4- doctrine 
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 يكشورهاو  ها ستيترور 1شده ينيب شيپ داتيتهد هيعلمتحده  االتيا يخارج استيس
 تيامنراهبرد . است ييايميشو  يكروبيم، يا هسته يافزارها جنگدهنده  و توسعه ياغي
اقدام خواهد  در ابتدا داتيتهد نيا هيعل شهيهممتحده  االتيا كهننموده است  انيب يمل

حتماً منتظر حمله نخست از  ستينالزم  آمريكا كهنمود، اما مشخص ساخته است 
  ) RAND، 2006:.12( .بماند يباق داتيتهد نيا يسو

 كهاعتقاد دارد  »پس از نومحافظه كاران«به نام  ، در كتاب خود2فرانسيس فوكوياما
گيرانه يا  حمله پيش  اصول سياست خارجي بوش در دوره اول رياست جمهوري،

جانبه  بوده و تغيير رژيم در كشورهاي ديگر را سلطه خيرخواهانه و يك3دستانه پيش
  (Fukuyama, 7 .:2006) .نامد يمالمللي  عمل كردن در عرصه بين

، دستانه شيپو  رانهيگ شيپدر خصوص جنگ  آمده شيپ يحقوق كالتمشبه علت 
غرب مطرح شده  كيآكادمدر گفتمان مجامع  4رانهيگ شيپ حمله ديجدعبارت  اكنونهم 

بوده و بر  دستانه شيپو  رانهيگ شيپجنگ  يآفندهر دو راهبرد  رندهيدربرگ كهاست 
آن  حمله اي كه رديگ يمانجام  يدشمن حملهاساس اصل دفاع از خود، در برابر 

صورت بهتر است شما در  نيادر . طور باشد نيااست  ممكن اياست و  الوقوع بيقر
  ) RAND، 2006:.12(. ديينمااقدام  ديدان يمخود مناسب  كه يطيشرا

توان  شيافزا ليدلبه  كندطرف احساس  كي كه يصورتدر حالت توازن قوا در 
است در موضع ضعف قرار  ممكن يعلم شرفتيپ كيرخداد  ايطرف مقابل و  يرزم

: همان( .مبادرت خواهد نمود رانهيگ شيپبه جنگ  يآفند يها سالحگيرد به شرط وجود 

30( 

                                                      
1- anticipated threats 

  .رت جهاني رسيدبه شه "پايان تاريخ و انسان آخر"با نوشتن كتاب  1992استاد دانشگاه جان هاپكينز، در سال  2-
3- Preemptive War 

4- Anticipatory Attack 
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با  آمريكااياالت متحده  رانهيگ شيپدستانه و جنگ  تداوم راهبرد اقدام پيش
  :استمواجه  ريزهايي به شرح  دشواري

در  يتر فيضع يقانون يبانيپشتز ا دستانه شيپ  جنگبرخالف  رانهيگ شيپجنگ  -
 )12: همان(. برخوردار است يالملل نيب يحقوقمجامع 

 ممكن كهاستوار است  ندهيآاطالعات در مورد دشمن  هيپابر  رانهيگ شيپجنگ  -
، (2005:204 .چه در عراق اتفاق افتادنباشد مانند نمونه آن قيدقاطالعات  نيااست 

(Samuels  
 يعملهنوز  كهاست  يديتهدما در مورد  درك يجنگ نيچن يبراالزم  زهيانگ -

شده چه  درك ديتهد كيبه عنوان  كه يكشور كه داند ينم كس چيهنشده و 
 )206:همان(. دينما يم يعملرا  آن يزمان

در خصوص  1متحده االتياوزارت دفاع  يسوارايه شده از  فيتعر قيتحق نيادر 
 :استنظر  مد ييمبنا فيتعربه عنوان  رانهيگ شيپجنگ 

 ،الوقوع نيست اگر چه جنگ قريب كهبر اين باور استوار است  كهجنگي 
  . تري خواهد بود ناپذير است و هرگونه تأخير موجب خطر بزرگ اجتناب

  بررسي محيط و عوامل قدرت ملي عراق

  عراق يكيژئوپلتو  ييايجغراف تيموقع

مربع و  يلومترك 4910 يآبمساحت (مربع  يلومترك 437072عراق با وسعت  كشور
، در منطقه ياآسدر جنوب غرب قاره ) مربع يلومترك 432162 يخشكمساحت 

درجه و  37تا  يقهدق 3درجه و  29 ينبفارس  يجخل يغربشمال  كنارهو در  يانهخاورم
 يشرقطول  يقهدق 36درجه و  48تا  يقهدق 13درجه و  39و  يشمالعرض  يقهدق 22

، از يرانا ياسالم يجمهور، از شرق به يهتركمال به از ش كشور ينا. واقع شده است

                                                      
1-DOD. U.S. 



 165/  2003در سال  ،عراق هيعل كايمرآ رانهيشگيپتبيين نقش عوامل محيط داخلي در اعمال جنگ 

و از غرب به اردن  يسعودو عربستان  يتكوفارس، از جنوب به  يجخلجنوب شرق به 
 )3: 1383،ياييجغرافسازمان . (گردد يممحدود  يهسورو 

هايي را براي اين كشور  تواند مزيت كشور عراق موقعيت گذرگاهي دارد و اين مي«
ترين كشور عربي است كه مرز خشكي طوالني با كشورهاي  راق شرقيع. داشته باشد

عرب در آسيا داشته و همواره خود را نگهبان دروازه شرقي جهان عرب معرفي ر غي
آسيا به اروپا و  اتصال دهندههاي دور يكي از مسيرهاي  اين سرزمين از گذشته. كند مي

براي ) مكه(بور زائران خانه خدا ترين راه خشكي براي ع آفريقا بوده است، لذا كوتاه
مسلمانان آسياي مركزي، شبه قاره هند، ايران و حتي قفقاز و آسياي صغير محسوب 

  ».شود مي

ذخاير نفت كشف شده جهان و دومين % 11تا  10اين كشور با دارا بودن حدود 
 كشور دارنده اين ماده پر ارزش در جهاني كه تغيير بزرگي در ماهيت قدرت از سياسي

ترين عامل  يابد و شايد مهم اي مي نظامي به اقتصادي پديد آمده، نقش و اهميت ويژه –
عراق . باشدميالدي نيز همين موضوع  2003به عراق در سال  آمريكاحمله نظامي 

بر اساس برآوردهاي نشريه نفت و . دارد زين يتوجهگاز قابل  ريذخاعالوه بر نفت، 
 326معادل (ميليارد متر مكعب  9250ده در عراق گاز، پتانسيل ذخاير گازي كشف نش

ميليارد متر مكعب ذخاير مستقل گازي و  4600است كه شامل ) تريليون فوت مكعب
   )138: 1384يوسفي، (. ميليارد متر مكعب ذخاير گازي همراه با نفت است 4650

هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي به  عراق كه توانسته بود در بسياري از شاخص«
هاي قابل قبولي برسد، امروزه در رده بندي كشورها از نظر درآمد سرانه بر حسب  نرخ

. شود توليد ناخالص داخلي، جزو فقيرترين كشورهاي در حال توسعه محسوب مي
 237ميالدي به  1980دالر در سال  2143آمد سرانه آن بر حسب دالر از در طوري كه به

  » .است ميالدي كاهش يافته 2001دالر در سال 
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ها، ناامني و  مهم و اساسي و فرسوده بودن اغلب آن يها رساختيزاز بين رفتن «
هاي خارجي، گسترش قاچاق،  گذاري هاي بازسازي، عدم سرمايه ايجاد اختالل در پروژه

موجب شده تا امروزه بازسازي و ... هاي خارجي و نرخ باالي بيكاري، تورم و بدهي
و مناسب رشد و ترقي در عراق با مشكالت شديدي  نوسازي يك اقتصاد قابل دوام

 )138: 1384يوسفي، (» .مواجه شود

  يمل زهيانگو  هيروح، تيقومجمعيت، 

  تيجمع

توسط مركز توسعه انساني سازمان ملل متحد در بغداد  2004طبق پژوهشي كه در سال 
 1947نفر اعالم شد كه نسبت به سال  585/139/27صورت گرفت، جمعيت عراق 

  .، جمعيت اين كشور بيش از هفت برابر شده است)خستين سرشماري رسمين(

  تركيب قوميتي و مذهبي 

ملت عراق از دو مليت اصلي : نويس قانون اساسي عراق چنين آمده است پي 3در ماده 
هاي اصلي تركمان، كلداني، آشوري، سرياني، ارمني، شبك  عرب و كرد و قوميت

ها در دسترسي به حقوق و  ل شده كه همگي آن، يزيديه و صائبين تشكي)فارس(
كشور عراق از دو قوميت غالب عرب و سپس كرد  .مساوي هستند شان يملواجبات 

درصد بقيه نيز  3درصد و  97نسبت مسلمانان به كل جمعيت عراق . تشكيل شده است
 ها، ها يهوديان، يزيدي شود كه از جمله آن شامل مسيحيان و پيروان ديگر اديان مي

درصد را  32-37درصد از مسلمانان را شيعيان و  60-65. و صائبين هستند ها ييبها
البته در مورد اين ارقام، اتفاق نظري  .)CIA-Factbook/2006( دهند ها تشكيل مي سني

با آمار  ،شود وجود ندارد و معموالً در آمارهايي كه از سوي منابع مختلف منتشر مي
درصد و  53ثالً دايره المعارف بريتانيكا شمار شيعيان را م. شويم رو مي متفاوتي روبه

و در جاي ديگر جمعيت ) 78: 1384احمدي، (درصد ذكر كرده است  42ها را حدود  سني
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پديا،  ويكي(. درصد ذكر شده است 35-40ها  درصد و جمعيت سني 55-60شيعيان 

2006(  

  نژاد

ساكنين اين كشور از نژادهاي  با توجه مباحث مربوط به تركيب قوميت و مذهبي عراق،
. ها نيز مورد ترديد است اند و عالوه بر آن خلوص نژادي آن شدهمتفاوتي تشكيل 

و نژاد ) هند و اروپايي(سامي، آريايي  :ترين نژادهاي ساكن در عراق عبارتند از مهم
 پديا، ويكي( :اند ترك كه در مجموع بيشترين جمعيت اين كشور را به خود اختصاص داده

2006( 

  نظام حكومتي 

م آغاز شد و افرادي از طرف حزب  1940فعاليت حزب بعث در عراق، در اواخر دهه 
م كميته حزب بعث  1954در سال . بعث سوريه در دانشگاه بغداد به تبليغ پرداختند

هاي سياسي،  عراق، تحت رهبري فواد رقابي و فيصل خيزوران به دنبال كسب موفقيت
. حزب، رهبري و مركزيت حزب بعث سوريه را پذيرفت نامه ساساضمن علني كردن 

 ونيليمدر اين سال حزب بعث با مشاركت . م ادامه داشت 1963اين وضعيت تا سال 
م  1968ولي از سال . در عراق به قدرت رسيد اما نتوانست بيش از چند ماه سرپا بماند

اي با رتبه نظامي باال شروع به ه به اين نحو كه ابتدا، بعثي. به تنهايي به قدرت تكيه زد
سپس . بررسي نظاميان كردند تا عناصر ناراضي خواهان شركت در يك كودتا را بيابند

م به كودتايي دست زدند كه منجر به قدرت رسيدن حزب بعث  1968در هفدهم ژوئيه 
حكومت در عراق ايجاد  گيري گرديد و تغيير مشخص ديگري را در ساختار و جهت

نظاميان داراي اكثريت بودند و دوم تسلط و  اين كهاين حكومت جديد، اول در . كردند
در آن زمان، . هايي كه با بكر نسبت داشتند بود ها، به خصوص تكريتي حاكميت تكريتي
چه هنوز هيچ مقام رسمي نداشت، نقش مهمي را در پشت صحنه ايفا صدام حسين اگر

   .كرد مي



  1391، سال دوازدهم، تابستان 46پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  168

اه حزب بعث در قدرت عراق، ابتدا ارتش در اين دوران به منظور تحكيم جايگ
شد و سپس محاكماتي براي تقويت حاكميت بعث توسط رژيم انجام و از  يساز پاك
بعد قانون اساسي موقتي در ژوئيه . با حاميان غربي به شدت برخورد شد تر مهمهمه 
  . منتشر شد كه بيانيه رژيم بود 1970

جمهور دوره حاكميت  نخستين رئيس م، حسن البكر1979ژوئيه  16كه در  پس از آن
روي كار آمدن . حزب بعث از سمت خود استعفا داد، صدام حسين جانشين وي شد

به دنبال آن در سال . وي در عراق، درست مصادف با وقوع انقالب اسالمي در ايران بود
م با تصويب قانون اساسي جديد، اعالم شد كه حكومت عراق جمهوري  1985

شد  ست ولي در واقع كشور توسط مردان نظامي قدرتمندي اداره ميدموكراتيك ملي ا
  )232: 1387، ينام. (كه صدام حسين آخرين فرمانده نظامي اين كشور بود

  ينظامقدرت 

جنگ و  نيااز  ياندوز تجربهبه واسطه  رانياجنگ هشت ساله با  انيپاعراق در  كشور
 نيتر يقواز  يكيبه  يا نطقهم انيحامغرب و  يمالو  يزاتيتجه غيدر يب يها كمك
بوده  يا عمده يها تيقابل يدارا تيكودر آستانه حمله به  كشور نيا. شد ليتبدها  ارتش
 )23: 1382، ييايجغرافسازمان (: است

 و اشغال آن تيكوتهاجم عراق به  يبررس

 ها زهيانگ

ند شد تيكو خاكعراق وارد  ينظام يروهاين) 1990دوم آگوست ( 1369مرداد  11در 
را  تيكوتهاجم عراق به  يها زهيانگ نيتر مهم .نمودند ريتسخرا  كوچك كشور نياو 
  :عرضه نمود رو شيپبه شرح  توان يم

و  دانست يمخود  نيسرزماز  يبخشرا  تيكو خاك، عراق يخيتار نهيزماز نظر  
 يايرؤ نيابه  دنيبخش، درصدد تحقق ديد يم يقو ينظامخود را از نظر  كهصدام 

    .برآمد يخيتار



 169/  2003در سال  ،عراق هيعل كايمرآ رانهيشگيپتبيين نقش عوامل محيط داخلي در اعمال جنگ 

از هر زمان  شيبزمان  نيا، در يخيتار يايرؤبه  دنيبخشتحقق  ازين ياسيساز نظر 
غرب، مردم خود را  تيحماو  آمريكا قيتشوبا  كه يو. صدام الزم بود يبرا يگريد

با  ستيبا يمنموده بود،  رانياهشت ساله با  حاصل يبو  اريعجنگ تمام  كي ريدرگ
  : يحركت

 مردم خود دور سازد؛ افكاررا از  رانيابا خاطرات جنگ ) الف

  ؛رديبگبه خود  ياستكبارضد  چهره) ب
، ياله(. معطوف نمايد يخارجبه مسائل  يداخل مشكالتتوجه مردم خود را از   )پ

1387 :339(  

 يرهبر هيداعو به خصوص بعد از جمال عبدالناصر  شهيهمعراق  ميرژ نيهمچن
باشد  يكافهم صاحب قدرت  ستيبا يم كار نيا يبراجهان عرب را داشته است و 

آن را  يريكارگ بهو هم توان ) ينظامو قدرت  ياقتصادداشتن سواحل مناسب، قدرت (
  )33: 1375بارام (. نمود يم نيتأمهر دو مورد را  تيكوتصرف  كهبگذارد  شينمابه 

عراق در طول جنگ  ميرژاقدام صدام بود،  يبرا يگريد محرك ياقتصاد زهيانگ
 يداخلاقتصاد . نموده بود جاديادر خارج  يدالر ارديليم 70 ميعظ يبده كي رانيا هيعل

 .داشت يبده تيكودالر به  ارديليم 15بود و حدود  ختهيراين كشور نيز در هم 
(www.geocities.com/pentagon) 

  تيكودر حمله به  آمريكا العمل عكسعراق از  يرهبر كادربرداشت غلط 

متحده در  االتيا ريسف ،تيكوهفته قبل از تجاوز به  كي، يجوال 25صدام ظهر روز 
 1990، سفارت عراق در واشنگتن در اواسط سپتامبر كرداحضار  تيفوربغداد را به 
در بغداد  آمريكا ريسف 1يگلسپارا منتشر ساخت و خانم  نيماب يف يگفتگوهابخشي از 

صدام . كرد ينم يابيارز ونهگ نياصدام وضع را  كه يحالدر . خواند يساختگآن را 

                                                      
1- Glaspie 
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 تيكودر صورت لزوم به  كندبوش را قانع  دنتيپرزخواستم تا او  ريسفمن از «: 1گفت
 االتيا«حال ادامه داد  نيابا » فرستم يم درنگ يبشما را  اميپ، پاسخ داد من اورديبفشار 
  )40: 1375بارام، (» .كند شركتاعراب  يداخلدر اختالفات  ستين ليمامتحده 

  تجاوز نيابه  يالملل نيبجامعه  اكنشو

به  ينگران نياعراق  هيهمسا يكشورها، در تيكوعراقي به  يروهاينپس از ورود 
در  تيكوو سواحل  ينفت ريذخا، يمالبه منابع  يابي دستعراق با  ايآ كهوجود آمد 

 يكشورها ينگران نياخواهد نمود؟ در  تيكوفارس، تجاوز خود را محدود به  جيخل
 ينظامحضور  يبرادنبال بهانه  كه يو يغربو متحدان  آمريكا. بودند كيشر زين يتصنع
 قيطرنمودند از فرصت به دست آمده استفاده نموده و از  يسع در منطقه بودند، ميمستق

، ياله(بدهند  يقانونخود در منطقه جلوه  ينظامسازمان ملل متحد به حضور و دخالت 

1387 :349(  

خود  يسنت استيسدر مخالفت با تجاوز عراق دست از  ارانشيگورباچوف و 
 يشورو نيشيپ استيسمتناقض با  كامالً كهگرفتند  يموضعو  دنديكشنسبت به عراق 

  )206: 1375، 2نوسنكو. (بود انهيخاورمدر 

تهاجم  يغرب يكشورها تياكثراز جمله  گريد يكشورها شتريبهمراه با  ايتانيبر
 حكم يالملل نيب يها ميتصم ايتانيبر حكومتاز نظر  .كرد محكومرا  تيكوعراق به 

 انيمالزم  ونديپتوانست  كشور نياو  فتدين ريتأخبه  ينظام يروهاينتا استفاده از  كرد يم
خود را اعتبار  يالملل نيبو موضع  كندمتحده را برقرار  االتياو  يالملل نيبائتالف 
  )251- 224: 1375 كوهن(. بخشد

                                                      
 22و  3صص  1993فوريه  13 ،دي آراس  .آي .بي .در اف ،1992فوريه  10 ،مصاحبه صدام در حريت -1

 والدمير نوسنكو دستيار مدير شعبه خاورميانه در وزارت خارجه روسيه -2
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توسط بوش  تيكوروز از اشغال  5تنها با گذشت  آمريكاه متحد االتيا راهبرد
  .ديگردمشخص  آمريكاخطاب به مردم 

، تيكومشروع  حكومت، اعاده تيكوشرط عراق از  ديق يبو  كامل ينينش عقب«
هرمن، (. »در منطقه آمريكافارس، حفاظت از اتباع  جيخلو ثبات در  تيامنبه  يبنديپا

1375 :170( 

 نياقطعنامه در خصوص  يسر كيسازمان ملل متحد  تيامن يشوراراستا  نيادر 
شماره  يها قطعنامه: صادر نمود كه شامل 1990نوامبر  29بحران از دوم آگوست تا 

  .ديگرد يم 677،678، 674، 670، 669، 667  ،666، 665، 664، 662، 661، 660

 1990مبر نوا 29در  678قطعنامه شماره  يعني تيامن يشوراقطعنامه  نيدوازدهم
، اجازه داد، چنانچه كنند يم يهمكار تيكوبا  كه ييكشورهاصادر شد و طي آن به 

به  دانند يمالزم  كهرا  ياقدامهر  ،ننمود تركرا  تيكو خاك 1991 هيژانو 15عراق تا 
ممتنع  يرأ كيو ) منيو  كوبا(مخالف  2مثبت  يرأ 12قطعنامه با  نيا. عمل آورند

  )112: 1386، يرازيش(. ديرس بيتصوبه ) نيچ(

صدور  نهيزمبزرگ،  يها قدرتسازمان ملل و  يآرابه  نيتمكعراق و عدم  ينافرمان
سابقه  كمترسازمان  نياساله  57 اتيح خيتاردر طول  كهرا فراهم آورد  يا قطعنامه

 ينسببغداد و اجماع  ميرژ يانزوانشان از  1441قطعنامه  بيتصو. داشته است
 يها دگاهيد تر شيپ كه تيامن يشوراو دارندگان حق وتو در  يجهانبزرگ  يها قدرت
. ستآمريكاتفوق نگرش  يايگو ژهيواند، دارد و به  خصوص داشته نيادر  يمتفاوت

 امكان نيا فارس جيخلدو جنگ  نيب يطوالندوره  نيهمچن) 210: 1381گلشن پژوه، (
 لهيوس نيهمتفاده از صدام، با اس ديشد فيتضعفراهم ساخت تا ضمن  آمريكا يبرارا 

 .دينمادر عراق مبادرت  رانيانفوذ  كنترلنسبت به مهار و 
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 و داخلي عراق الملل نيب طيمح تيوضعاهم تحوالت و  يبررس

   آمريكا ينظامقبل از شروع تهاجم  الملل نيب طيمح تيوضعاهم تحوالت و  يبررس 

از  يو يغرب انيحامو  آمريكا نيب ياسيس يها كشمكش يطوالن نسبتاًدوره  كي يپدر 
خلع سالح عراق،  رينظ يموضوعاتحول  گريدبعث عراق از طرف  ميرژو  طرف كي

مجادالت  يريگ اوجو القاعده و نقض حقوق بشر، شاهد  سميترورعراق از  تيحما
حدوداً شش ماه مانده به  يزمانعراق، در مقطع  هيعلاقدامات غرب  ديتشدو  نيماب يف

 ييانتهابتوان دوره  ديشارا  يزمانمقطع  نيا. ميهستبه عراق  كاآمري ينظامتهاجم مجدد 
 عيوقاو  رخدادها. عراق قلمداد نمود هيعل آمريكاگذار از دوره جنگ سرد به جنگ گرم 

 ينوعبرخوردار بوده و به  يخاص تياهممقطع اتفاق افتاده از  نيادر  كه يريچشمگ
  :رخدادها عبارتند از نيااهم  .گردد يتلق آمريكا ينظامقرائن اقدام  تواند يم

  بر ضد عراق؛ تيامن يشورا 1441صدور قطعنامه ) الف
 ؛2002در سال  آمريكا يمل تيامنعراق در سند  ديتهد يساز برجسته) ب

  فارس؛  جيخلمسلح به منطقه شمال  يروهاين ميعظانتقال حجم ) پ
  ؛يعراقمعارض  يها گروه يها تيفعال يسازمانده) ت
  ؛كيآنمون يها گزارش افتيدر يبرا تيامن يشورا كررم يها نشست) ث
  سازمان ملل؛ نيبازرس يكارشناس اتينظر يسازر اعتبا يب) ج
  ؛)2003دسامبر 7(صدور قطعنامه مجوز جنگ با عراق  يبرا آمريكاتالش ) چ
  )81: 1385 كسيبل( .خروج از عراق يبراصدام  قيتشوو  حيصر ياخطارها) ح

  آمريكا ينظامداخل عراق قبل از شروع تهاجم  طيمح تيوضعاهم تحوالت و  يبررس 

 وضعيت توان نظامي و دفاعي عراق

. تفاوت داشت گريكديبا  2003و  1991 يها سالو عراق در جنگ  آمريكا ينظامتوان 
 اريبسو متحدانش  آمريكا ينظامعراق در مقابل توان  ينظامدر هر دو جنگ، توان 

 يريچشمگدر دو جنگ نسبت به خودشان تفاوت  كشوربود، اما توان هر دو  فيضع
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 يموضوع بود، تر يقوبه مراتب  2003از سال  1991عراق در سال  ينظامداشت، توان 
تا  91در جنگ سال آمريكاتوان  يعنيبود،  برعكس باًيتقر، نشيدمتحو  آمريكا يبرا كه

  .بود تر فيضع 2003در سال  كشور نيااز توان  ياديزحد 

عراق در  يجنگ نيماش 91ق در دو جنگ متفاوت بود در سال عرا ينظامتوان 
 يها تيحماسخاوتمندانه اعراب و  يها كمك هيسادر  كشور نيابود و  كامل يآمادگ

خالف بود ولي بر افتهيفراوان و مدرن دست  زاتيتجهدو ابرقدرت شرق و غرب، به 
 يآمادگود و توان و ب دهيد بيآسدهه، ارتش عراق به شدت  نيا انيپا، در 90آغاز دهه 

و حمالت  ميتحردهه  كيبا تلفات فراوان  91سال  شكستداشت و پس از  ينييپا
 كشور نيامهم  ينظام مراكز هيعل كه 1998مانند روباه صحرا در سال ينظاممتعدد 

 دهيد ينيسنگ هاي آسيبعراق  ياقتصادو  ينظام يها رساختيز يتمامصورت گرفت، 
  .بود

  :برشمرد گونه نياعراق را  عيسر شكست ياصل ليدال توان يم

در  ييارويرودر  يناتوان جهينتعراق و در  كنترلو  يفرماندهنبودن  كارآمد) الف
  ؛ آمريكا ييهوا شرفتهيپفضا با قدرت و سرعت 

 زاتيتجه نبودن و و اطالعات انهيرا، ارتباطات، كنترل، يفرمانده مشكالت) ب
   ؛كارآمد ييشناسا

  يش؛ها و توپخانه ها موشكتفاده مؤثر از عراق در اس شكست) پ
  ؛يخشكچه در سواحل و چه در  نيمعدم استفاده از ) ت
در  يآبعدم وجود برنامه و طرح مدون از سوي عراق در استفاده از موانع ) ث

  مقابل دشمن؛
به ظاهر  يروهاينو استفاده از  شهرهازبده و مجهز در خارج  يروهايناستقرار  )ج

  شهرها؛وفادار در داخل 
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مدت  توانست يم هيناصرفقط در  كه ها پلمانند  يا جاده امكانات بيتخرعدم ) چ
  ) RAND، 2006:.12( .دينما كندبه سمت بغداد را  حركت ياديز

  رهبري در عراقضعف حاكميت و وضعيت سياسي و 

 يگرمبه  سيانگلو  آمريكا يروهاينمردم عراق از  كهشد  دهيدهر چند به ندرت 
 زين نيحساز صدام  يمردمگسترده  تيحمابر  يمبن يشواهدگونه  چيه، نندكاستقبال 

هاي موجود در  مقاومت. نداشت يپررنگحضور و نمود  يمردمنشد و ارتش  دهيد
ها  از آن ها شورشپس از  نيحسصدام  كهمربوط بود  يطلبانبه سلطنت  زينجنوب 

  .3كرد يماستفاده  يجنوبمجدد بر مناطق  كنترلاعمال  يبرا

ساله ديكتاتوري صدام در عراق، موجبات نارضايتي عمومي در  23فشار و اختناق 
با استفاده  آمريكاهاي تبليغي  هاي وسيعي از كشور را فراهم كرده بود و رسانه بخش

نقاط ضعف دولت او، اقدام به پخش شايعات وسيعي در مورد صدام و وابستگان   از
اف بين حاكميت و مردم منجر شد و زمينه اين امر به افزايش شك. حزب بعث كردند

  )34: 1383لطفيان، (. مساعدي را براي اضمحالل و سقوط نظام بعث در عراق فراهم آورد

 كشور ينامناطق پرواز ممنوع در  يينتععليه عراق  يتمحدودازجمله موارد اعمال 
امن منطقه  يبرقرار يبرا يطرحعراق  يسوبس از  شروط آتش يرشپذبه دنبال  .بود

محافظت از  يبرادرجه  36 ياييجغرافسازمان ملل در شمال عراق، باالتر از عرض 
به عراق  آمريكاو به دنبال آن  يبتصواروپا در لوكزامبورگ  يهاتحاد، در نشست كردها

 1992اوت  26در . دهد يانپاخود را در آن منطقه  ينظام هاي يتفعال يهكلدستور داد تا 
در جنوب و  كرد يمرا ممنوع  يعراق يماهايهواپپرواز  كهوع منطقه پرواز ممن يك يزن
  )1381:41يدهقان(. يدگرددرجه برقرار  32 ياييجغرافعرض  يرز

. است يعراقمعارضان  يده سازماندوره  ينا يرچشمگتحوالت  يگرداز جمله 
 يآزادو  يدموكراسرا با شعار  ياجالس 2002دسامبر  14در مورخه  يعراقمعارضان 
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 55در مجموع  يعيانش يبراكردند و  لندن برگزار يلتونهمر هتل مترو پول عراق د
 ها يآشورشش درصد و  ها تركمندرصد،  11عرب  هاي يسندرصد،  25 كردهادرصد، 

 يجمهور يخبرگزار(. شده بود يينتعدر عراقِ پس از صدام  يهسهمسه درصد،  يميانكلو 

  )29/9/81 يرانا ياسالم

  تيوضعيت اقتصادي و معيش

 مجدداً يتكوبحران  يبررس يبرا 1990اوت  6 يختارسازمان ملل در  يتامن يشورا
قطعنامه  ينابه موجب  كه نمود يبتصورا  661جلسه داد و طي آن قطعنامه  يلتشك
در  كشور ينا يبرا يدشوار يطشراعراق اعمال و  يهعل يديشد ياقتصاد هاي يمتحر

 يفشارهاعراق  يهعلاعمال شده  ياقتصاد يها يمتحر .به وجود آمد المللي ينبعرصه 
سازمان ملل  يتامن يشورا يلدل ينهمبه . آورد يموارد  كشور ينابر مردم  ياديز

قطعنامه  ينابه موجب . نمود يبتصو 1995 يلآور 14 يختاررا در  986قطعنامه 
مجاز  »نفت در برابر غذا«غذا و دارو، تحت عنوان  يدخر يبراصادرات محدود نفت 

آن  يرشپذبا  يول، زد يمقطعنامه سرباز  ينا يرشپذاز  1996رده شد؛ عراق تا سال شم
 .آغاز شد 1996برنامه نفت در برابر غذا از دسامبر ) 1996( يختار ينادر 

  )1381:41يدهقان(

 يدگرد يديشدعراق دچار نقصان  يمل يدرآمدهاسازمان ملل،  هاي يمتحر يجهنتدر 
 4/1يانگينمبه  2002تا  1991 يطاعمال شده در  هاي ميتحرنفت عراق تحت  يدتولو 
دوره سه  ينا يطدر  توانست يمعراق  كه ينابا فرض . يدرسدر روز  بشكه يليونم
 يجخلجنگ  يناول يانپااز  كشور ينادرآمد  كمبود، كند يدتولنفت در روز  بشكه يليونم

اقتصاد  يچهعاصر جهان، م يختاردر . دالر است يلياردم صد و پنجاهفارس به بعد حدود 
  )141: 1381نورداس، (. مشاهده نشده است ياسمق ينادر  يرانيو
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 شده يگردآوراطالعات  ليتحل

 ييمحتوا ليتحل

تروريسم به يكباره نشان ر دو رويداد يعني فروپاشي ابرقدرت شوروي و ظهور آشكار اب
به جاي آن ، ديگر موضوعيت ندارد و راهبرددادند كه بازدارندگي در مقام يك 

اين اصل كه . به عنوان جايگزيني مناسب براي بازدارندگي پيشنهاد گرديد» يدست شيپ«
ها گزينه بهتري است در سند امنيت ملي  مقابله با تهديدات پيش از عملي شدن آن

دولت بوش پسر، پس از حوادث يازدهم سپتامبر، . مطرح گرديد 2002در  آمريكا
م و تسليحات كشتار جمعي را به طور مستقل و به عنوان هاي مبارزه با تروريس راهبرد

تهديدات امنيتي عليه . تدوين و عملياتي نمود آمريكااركان اساسي دكترين امنيت ملي 
از منظر دولت مردان اين كشور در قالب يك مثلث امنيتي  آمريكامنافع و امنيت ملي 

 هاي ضلعتروريسم هاي ياغي، تسليحات كشتار جمعي و  شود كه دولت تعريف مي
 )145: 1386فريدمن، . (دهند اين مثلث را تشكيل مي گانه سه

و  رانهيشگيپسپتامبر، جنگ  ازدهيشده باال، پس از واقعه  اديبا توجه به موارد 
 االتيا يدفاع –ياسيس نمسئوالمد نظر  نيدكتر كيبه عنوان  دستانه شيپ اتيعمل

 .متحده قرار گرفت

عوامل گوناگون اثرگذار در اعمال جنگ  انيمام شده از با توجه به مطالعات انج
، در بعد ديگرد عراق شكستموجب  كه؛ 2003در سال  عراق هيعل آمريكا رانهيگ شيپ

در اعمال جنگ  مؤثربه عنوان عوامل با توجه به نظر خبرگان  ريزموارد  ،يداخلعوامل 
احصا  عوامل مذكور، تياهم بيترتوزن و بر مبناي عليه عراق  آمريكاگيرانه  پيش
  .است دهيگرد

 يها نامه قطعر اثر صدور بعراق  هيعلمدت  يطوالنگسترده و  يها ميتحراعمال  -
  )2003و 1991فاصل دو جنگ د ح(. سازمان ملل تيامن يشورامتعدد 
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و اراده  هيروحو فقدان  آمريكامقابله با تهاجم  يبراو ضعف ارتش عراق  يناتوان -
  دنيجنگ يبرا

  يخارجو ارتش در برابر تهاجم  حكومتمردم عراق از  فيضع تيحما -

  صدام و حزب بعث حكومتمردم از  تياكثر ديشد يتينارضا -

 يفضاو  نيسرزمو ناقص حزب بعث بر  فيضع ينظامو  ياسيس تيحاكم -
در  انيعيشدرجه و از  36در شمال  اكراداز  يتيحماخطوط  ليتشك(عراق

 )درجه 32جنوب 

  كشورعراق به خارج از  ينظام عيصنا ديشد يوابستگ -

  يجهاننبودن عراق بر اقتصاد  رگذاريتأث -

  عراق كشوربعث عراق در اداره مردم و  حكومت يناكارآمد -

 ينظامدر تهاجم  گانگانيباز مداخله  يعراقمعارض  يها گروه يعلن تيحما -
  صدام حكومت يسرنگونجهت 
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  يفيتوص ليتحل

 هيعل آمريكا رانهيگ شيپباال بر اعمال جنگ  ادشدهيعوامل  ريتأث زانيم يبررسبه منظور 
نمونه سؤال مربوط و  كه ديگرد عيتوزجامعه نمونه  انيمو در  هيته يا نامه پرسش، عراق
  .است ريزآن به شرح  ي شدهانجام  ليتحل

 موافقم

فم
خال

م
 

 تسؤاال

ف
ردي

 

 خيلي زياد

100 -81 

 زياد

80-61 

 متوسط

60-41 

 كم

40-21 

 خيلي كم

20-1 

 عراق يداخل طيمح      

      

 يها ميتحراعمال 
 يطوالنگسترده و 

ر بعراق  هيعلمدت 
اثر صدور 

متعدد  يها نامه قطع
سازمان  تيامن يشورا
فاصل دو د ح. (ملل

) 2003و 1991جنگ 
در اعمال جنگ 

عراق  هيعل رانهيگ شيپ
 .بوده است مؤثر

1 

ر اثر صدور بعراق  هيعلمدت  يطوالنرده و گست يها ميتحراعمال : 1 سؤال
در ) 2003و 1991فاصل دو جنگ د ح. (سازمان ملل تيامن يشورامتعدد  يها نامه قطع

 .بوده است مؤثرعراق  هيعل رانهيگ شيپاعمال جنگ 

  �اديز يليخ –ج �اديز - ث �متوسط - ت �كم -پ �كم يليخ –ب �مخالفم -الف
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گسترده و  يها ميتحراعمال  ريتأث زانيم يفراواندرصد  عيتوز: 4-1-11جدول 
سازمان  تيامن يشورامتعدد  يها نامه قطعر اثر صدور بعراق  هيعلمدت  يطوالن
 عراق هيعل رانهيگ شيپدر اعمال جنگ ) 2003و 1991فاصل دو جنگ د ح. (ملل

 فراواني نسبي فراواني مطلق ريمتغ
 يواقعدرصد 

 پاسخ

فراواني نسبي 
 تجمعي

 7/6 2/6 2/6 4 كم

 9/35 7/29 7/29 19 متوسط

 2/81 3/45 3/45 29 اديز

 100 8/18 8/18 12 خيلي زياد

  100 100 64 جمع

 

0.00%

5.00%

1 0.00%

1 5.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

� 
	 ز��د ز��د ���� آ� ��
	 آ� ������� 

0.00% 0.00%

6.20%

29.70%

45.30%

1 8.80%

 در��

  

 ريتفس

 نهيگزبه  انيپاسخگودرصد از  0 كهاست  تيواقع نياجدول و نمودار باال نشانگر 
 نهيگزدرصد به  7/29، كم نهيگزدرصد به  2/6، كم يليخ نهيگزدرصد به  0مخالفم، 
 .اند پاسخ داده اديز يليخ نهيگزدرصد به  8/18و  اديز نهيگزدرصد به  3/45متوسط، 
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  آزمون

ر اثر بعراق  هيعلمدت  يطوالنگسترده و  يها ميتحراعمال  كهفرض  نياآزمون  يبرا
 1991فاصل دو جنگ د ح. (سازمان ملل تيامن يشورامتعدد  يها نامه قطعصدور 

 يت نيانگيم بوده است از آزمون مؤثرعراق  هيعل هرانيگ شيپدر اعمال جنگ ) 2003و
  :ميكن يماستفاده  ريز به شرح ودنتياست

  
  :حاصل شده است ريز يها جدول SPSS افزار نرمپس از انجام محاسبات توسط 

One-Sample Statistics 

انحراف معيار 
 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
حجم 
 نمونه

 سؤال

138/0  
 

971/0 77/3 64 

 يطـوالن گسـترده و   يهـا  ميتحـر اعمال 
ــدت  ــعلم ــراق  هي ــع ــدور  ب ــر ص ر اث
ــامن يشــورامتعــدد  يهــا نامــه قطــع  تي

فاصــل دو جنــگ د حــ. (ســازمان ملــل
ــگ  ) 2003و 1991 ــال جنـــ در اعمـــ

 .بوده است مؤثرعراق  هيعل رانهيگ شيپ

 

H0 : µ≤ 3 

H1 : µ> 3 
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One-Sample Test  

  سؤال

Test Value = 3 

 آماره
درجه 
 آزادي

 يمعنسطح 
 دو يدار

 طرفه آزمون

تفاوت 
 نيانگيم

نمونه و 
 مقدار آزمون

 نانياطمفاصله 
95% 

حد 
 نييپا

حد 
 باال

گسترده  يها ميتحراعمال 
عراق  هيعلمدت  يطوالنو 
 يها نامه قطعر اثر صدور ب

 تيامن يشورامتعدد 
فاصل دو د ح. (سازمان ملل

در ) 2003و 1991جنگ 
 رانهيگ شيپاعمال جنگ 

 .بوده است مؤثرعراق  هيعل

810
/7 

62 000/0 791/0 80/0 36/1 

  يريگ ميتصم

 يجدول اي يبحران tcvاز مقدار  شتريب كه) 810/7(محاسبه شده  toبا توجه به مقدار 
 H1 يآماررد و فرض  Ho يآمارفرض  كهگرفت  جهينت توان يم نيچن، است) 1.67(

 :گفت توان يمدرصد  95 نانياطمبا  نيبنابرا. شود يم رفتهيپذو  دييتأ

 يها نامه قطعر اثر صدور بعراق  هيعلمدت  يطوالنگسترده و  يها ميتحرعمال ا
در اعمال جنگ ) 2003و 1991فاصل دو جنگ د ح(سازمان ملل  تيامن يشورامتعدد 

  .بوده است مؤثرعراق  هيعل رانهيگ شيپ

  نامه پرسش ييمحتوا ييروا

 ييمحتوااست اعتبار  دهيگردمحاسبه  89/0برابر با  كه كرونباخ يآلفا بيضربا توجه به 
  .گردد يمنامه حاصل  پرسش
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  يينها جينتا

عوامل به شرح  كل انيمو وزن موزون هر عامل در  گفته شيپعوامل  ريتأث زانيم بيترت
  .است دهيگرداحصا  ريز

 شده ليتعد وزن شرح بيترت

1 

عراق  هيعلمدت  يطوالنگسترده و  يها ميتحراعمال 
سازمان  تيامن يشورامتعدد  يها نامه طعقر اثر صدور ب

 )2003و 1991فاصل دو جنگ د ح. (ملل

0900/0 9% 

2 
مقابله با تهاجم  يبراو ضعف ارتش عراق  يناتوان

 دنيجنگ يبراو اراده  هيروحو فقدان  آمريكا
0739/0 7% 

3 
و ارتش در  حكومتمردم عراق از  فيضع تيحما

 يخارجبرابر تهاجم 
0462/0 5% 

4 
صدام و  حكومتمردم از  تياكثر ديشد يتيضانار

 حزب بعث  
0458/0 5% 

5 

و ناقص حزب بعث  فيضع ينظامو  ياسيس تيحاكم
از  يتيحماخطوط  ليتشك(عراق يفضاو  نيسرزمبر 

 32در جنوب  انيعيشدرجه و از  36در شمال  اكراد
 )  درجه

0360/0 4% 

 %3 0346/0  ركشوعراق به خارج از  ينظام عيصنا ديشد يوابستگ 6

 %3 0318/0  يجهاننبودن عراق بر اقتصاد  رگذاريتأث 7

8 
 كشوربعث عراق در اداره مردم و  حكومت يناكارآمد
  عراق

0301/0 3% 

9 

از مداخله  يعراقمعارض  يها گروه يعلن تيحما
 حكومت يسرنگونجهت  ينظامدر تهاجم  گانگانيب

  صدام

0150/0 2% 
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  يريگ جهينت

در اعمال يا عدم اعمال جنگ پيش گيرانه  تواند يمداخلي يك كشور عوامل محيط 
و ضعف  يناتوان، مدت يطوالنگسترده و  يها ميتحراعمال . ي ايفا كندمؤثرنقش 

 تيحما، دنيجنگ يبراو اراده  هيروحمقابله با تهاجم و فقدان  يبرا نيروهاي دفاعي
 يتينارضا، يخارجهاجم در برابر ت نيروهاي مسلح كشورو  حكومتمردم از  فيضع
 نيسرزمو ناقص بر  فيضع ينظامو  ياسيس تيحاكم، حكومتمردم از  تياكثر ديشد
نبودن  رگذاريتأث، كشوربه خارج از  ينظام عيصنا ديشد يوابستگكشور و  يفضاو 

 يها گروه تيحما، كشوردر اداره مردم و  حكومت يناكارآمد ،يجهانبر اقتصاد  كشور
از جمله عوامل  ،حكومت يسرنگونجهت  ينظامدر تهاجم  گانگانيبمعارض از مداخله 

محسوب گيرانه  شرايط مناسب براي اعمال جنگ پيشكننده ايجاد  وگذار ريتأثمهم و 
سياسي و امنيتي  گيري مانع از جهت ،بازدارنده عواملبه عنوان  نبود اين عواملو شده 
 .گيرانه است پيشدر اعمال جنگ  آمريكا

 يدفاعبر راهبرد  ياديز راتيتأث عراق كشوربا  يگيهمساو  يجوار مه ديتردبدون 
عوامل محيط نقش  يبررس. منطقه داشته و دارد نيادر قبال  رانيا ياسالم يجمهور
 يا ستهيشامهم و  كمك آمريكامتحده  االتيابا  2003در جنگ سال  كشور نيا داخلي

و  داتيتهدمنجر به  كه ييهابسترو  ها نهيزم، طيشرا عوامل، نيا ييشناسادر جهت 
  .دينما يمفراهم  رانيا.ا.ج يدفاعو راهبردپردازان  مسئوالن يبرارا  شود يمها  فرصت

عوامل گوناگون اثرگذار در اعمال  انيمبا توجه به مطالعات انجام شده از  تينهادر 
، ديگردطالبان  شكستموجب  كه؛ 2003در سال  عراق هيعل آمريكا رانهيگ شيپجنگ 

 :ديگرداحصا  تياهم بيترتبه  ريزموارد  يداخلعوامل محيط بعد  در

 يها نامه قطعر اثر صدور بعراق  هيعلمدت  يطوالنگسترده و  يها ميتحراعمال  -
 )2003و 1991فاصل دو جنگ د ح. (سازمان ملل تيامن يشورامتعدد 



  1391، سال دوازدهم، تابستان 46پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  184

و اراده  هيروحو فقدان  آمريكامقابله با تهاجم  يبراو ضعف ارتش عراق  يناتوان -
 دنيجنگ يبرا

 يخارجو ارتش در برابر تهاجم  حكومتمردم عراق از  فيضع تيحما -

 صدام و حزب بعث حكومتمردم از  تياكثر ديشد يتينارضا -

 يفضاو  نيسرزمو ناقص حزب بعث بر  فيضع ينظامو  ياسيس تياهم -
در  انيعيشدرجه و از  36در شمال  اكراداز  يتيحماخطوط  ليتشك(عراق

 )درجه 32جنوب 

 كشورعراق به خارج از  ينظام عيصنا ديشد يوابستگ -

 يجهاننبودن عراق بر اقتصاد  رگذاريتأث -

 عراق كشوربعث عراق در اداره مردم و  حكومت يناكارآمد -

 ينظامدر تهاجم  گانگانيباز مداخله  يعراقمعارض  يها گروه يعلن تيحما -
 صدام حكومت يسرنگونجهت 
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