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  چكيده
اي از علوم راهبردي با  اي است كه در هر شاخه مند و اصول ريشه قواعد بنيادي، چارچوب نظام) دكترين(نامه ره

ها نحوه دستيابي به  كارگيري توانمندي شود و با به انباشت دانش، تجربه، مطالعه، تحليل و آزمايش گردآوري مي
. مشي و چگونگي عمل را بيان نمايد نامه اصول، نظريه، خط رود كه ره انتظار مي. نمايد مند مي نظام اهداف را

طيف جديدي از تهديدات امنيت ملي آمريكا را  2001سپتامبر  11پس از حوادث  آمريكاراهبردپردازان دولت 
قطبي بر نظام  ي تحميل نظام تكدر اين مسير آمريكا تالش نمود تا از اين حادثه مشكوك برا. ترسيم نمودند

شناخت . نامه جنگ پيشگيرانه را در دستور كار خود قرار داد المللي حداكثر بهره را برده و بدين جهت ره بين
نامه  ابتدايي قرن بيست و يكم در آسياي جنوب غربي در قالب ره  در دهه آمريكاهاي اخير  رويكرد تهاجمي سال

تواند تهديدات مهمي در ابعاد دفاعي براي كشور و كاربرد  مهمي است كه مي جنگ پيشگيرانه، موضوع و سؤال
رو اين امر نياز به  ايران داشته باشد، از اين.ا.جانبه و امنيت ملي ج مؤثر و مهمي در راستاي برقراري دفاع همه

 .بررسي و مطالعه دقيق دارد
  

 .آسياي جنوب غربي، آمريكال، المل نظام بينژئوپليتيك، جنگ پيشگيرانه،  :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه -1

نسبت به  آمريكام موجب تغيير روند نگاه امنيتي دفاعي اياالت متحده 2001سپتامبر  11رخداد 
اين حادثه به اين امر منجر شد كه . پس از دوران جنگ سرد گرديد بويژهامور جهاني 

را از طريق مقابله مؤثر و سردمداران آمريكا تالش نمايند تا تهديدات امنيت ملي خود 
خنثي نمايند و ) حتي در آينده(چندجانبه با بازيگران دولتي و غيردولتي داراي قابليت تهديد

توان به  براي تحقق چنين هدفي الگوهاي متفاوتي را در دستور كار قرار دادند كه از جمله مي
المللي و  گرايي بين نه، هژمونيكگرايا جانبه كننده، اقدامات يك گيري اقدامات پيش گرايي،  موازنه

نامه جنگ  در دفاع از اين ره. دستانه اشاره نمود همچنين اقدامات پيشگيرانه و عمليات پيش
پيوندد هرچند احتمال دارد  به وقوع مي آمريكاشود كه در آينده جنگي عليه  پيشگيرانه ادعا مي

اي مقابله با آن دست به اقدامات رو بايستي بر ناپذير است و از اين فوري نباشد ولي اجتناب
آنان موضوعاتي از . ها و ريسك بيشتري دارد پيشگيرانه زد به تأخير انداختن آن اقدامات هزينه

هاي كشتار جمعي را   گرايي اسالمي و همچنين سالح گرايي، اصول جمله تروريسم، افراط
آن امنيت ملي اياالت متحده  تبع تواند امنيت جهاني و به تهديداتي نام بردند كه ميعنوان  به

گرايانه آمريكا در  هاي مداخله ساز جنگ چنين الگويي زمينه. را با چالش مواجه كند آمريكا
  . كشورهاي افغانستان و عراق نيز بوده است

فراهم آورد تا در قالب مبارزه با  آمريكاسپتامبر، فرصتي تاريخي براي رهبري  11حادثه 
نامه مطلوب براي اين حركت تهاجمي و  ره. ود را شكل دهدتروريسم، راهبرد تهاجمي خ

نامه جنگ  گيري اياالت متحده قرار گرفت، ره نظر دستگاه تصميم گير كه در نهايت مورد  همه
  جانبه آن مبارزه با تروريسم دستاويزي بود كه تهاجم همهتبع  بهاين حادثه و . پيشگيرانه بود

در . داشتدنبال  بهرا  2001گيرانه عليه افغانستان در سال نامه جنگ پيش با كاربرد ره آمريكا
نامه جنگ پيشگيرانه، تهاجم به كشور عراق در سال  يكرد و باز هم در قالب رهرو اينادامه 
هاي كشتار جمعي آغاز گرديد و با وجود سقوط رژيم بعثي و  م به بهانه وجود سالح2003

ق، ايجاد ثبات و امنيت در اين كشور خود نه گذشت بيش از يازده سال از اشغال نظامي عرا
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هاي امنيتي خصوصي  اي براي ادامه اشغال و حضور نظامي در عراق؛ در قالب شركت تنها بهانه
هاي امنيتي نشانگر استمرار نوعي از  نامه و مستشاران نظامي، قرار گرفته است بلكه انعقاد پيمان

دهنده هدف اصلي اين تهاجم  ر واقع نشاناين اقدام د. باشد حضور نظامي در درازمدت مي
در منطقه حساس و مهم آسياي جنوب غربي  آمريكايعني تقويت و تثبيت حضور نظامي دائمي 

در تهاجم به  آمريكانتيجه مشترك و داراي اهميت اقدام نظامي . باشد و خليج فارس مي
المي ايران و در نتيجه در كنار مرزهاي جمهوري اس آمريكاافغانستان و عراق، استقرار ارتش 
در  آمريكاهاي ثابت  باشد كه اين مهم با ايجاد پايگاه ا مي.ا.نزديك و تشديد تهديد عليه ج

بلندمدت دفاعي با افغانستان، حساسيت و پيچيدگي محيط امنيتي منطقه را   منطقه و انعقاد پيمان
مروري . ن مؤثر واقع شده استايرا.ا.جانبه ج خود در امر دفاع همه  نوبه دو چندان نموده كه به

زميني و غيره در  -شوك و بهت، قاطع، نبرد هوايي: هاي نامه كارگيري ره بر سابقه و تجربه به
دهد كه همگي در راستاي تحقق  هاي اخير و بويژه در افغانستان و عراق نشان مي جنگ

اتي ظهور و بروز گيري راهبردي و عملي و تحت شرايط غافل آمريكاي جنگ پيشگيرانه  نامه ره
و درك ابعاد اين اقدامات در قالب جنگ پيشگيرانه  آمريكاماهيت اقدامات نظامي اخير . اند يافته

  .موضوعي است كه از منظر محققان نياز به واكاوي و دقت نظر دارد
از طريق » پيشگيري از تهاجم«بر  گيري اصلي سياست دفاعي فعلي آمريكا مبتني  جهت

 21طور كلي راهبرد نظامي و دفاعي آمريكا در قرن  به. نهاستآ نه و پيشگيردستا اقدامات پيش
مدت و بلندمدت بوده و بر اساس آن بر  مدت، ميان ميالدي، مبتني بر مقابله با تهديدات كوتاه

جنگ   نامه كارگيري ره رو سابقه به از اين. مقابله با تهديد كوتاه مدت ايران تأكيد شده است
نامه و بررسي  ن اهميت مطالعه دقيق اين رهدر افغانستان و عراق، مبي آمريكا پيشگيرانه توسط

از سوي ديگر عدم وجود انسجام منطقي و كامل كه . باشد هاي مذكور مي ابعاد و نتايج جنگ
) ها و شرايط زمينه(حاصل تالش آكادميك داخلي در زمينه شناخت و تبيين ماهيت و ابعاد 

 . باشد انجام اين پژوهش ميضرورت  مبينباشد  مي

) هاي الزامات و زمينه(ماهيت و ابعاد «  گفته، مسئله فراروي نگارنده با نگرش به مطالب پيش
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است كه با بررسي سير » در منطقه آسياي جنوب غربي آمريكاجنگ پيشگيرانه اياالت متحده 
ماهيت و ابعاد   مطالعه به) م2003(و عراق) م2001(به افغانستان آمريكاحوادث مرتبط با تهاجم 

  .جنگ پيشگيرانه از منظر اياالت متحده پرداخته شده است

  قيروش تحق -2

جنگ ) هاي الزامات و زمينه(با توجه به اينكه موضوع اين مقاله در خصوص ماهيت و ابعاد 
كاربردي و روش انجام اين  -اي باشد، نوع تحقيق توسعه مي آمريكاپيشگيرانه اياالت متحده 

در حوزه ) داخلي و خارجي(نظران و نخبگان نظامي  صاحب. باشد اي مي زمينه -ق موردي تحقي
الملل در  دفاعي، آينده پژوهي و تهديدشناسي و متخصصان نظامي و سياسي حوزه روابط بين

جامعه آماري اين تحقيق در نظر عنوان  بهنفر  170، به تعداد آمريكاامور افغانستان، عراق و 
كه اين تعداد  استفاده شدهاستفاده  1»كوكران«  حجم نمونه از رابطه  براي محاسبه. دان گرفته شده

با توجه به اينكه ساختار جمعيت آماري مورد نظر از نوع قشربندي . باشد نفر مي 63برابر با 
گيري قشربندي نسبي استفاده شده است، در اين  براي انتخاب نمونه از نمونه ،باشد مينسبي 

جهت محاسبه . اند خواندگان با استفاده از روش هدفمند قضاوتي انتخاب گرديده حال پژوهش
هاي  و شاخص) پارامتريك و ناپارامتريك(گيري متغيرهاي كمي از آمارهاي استنباطي و اندازه

جهت محاسبه متغيرهاي كيفي از تحليل محتوا، نقد و . مركزي و پراكندگي استفاده شده است
  .ل آمده استبررسي استفاده به عم

اول  تالش شده است از اسناد و مدارك دست  ،منظور كسب روائي و اعتبار پژوهش به
هاي مبتني بر پژوهش و صاحب اعتبار،  هاي معتبر، از كتاب استفاده شده و با مراجعه به كتابخانه

 آن جامعه نمونه اين پژوهش ازتبع  بهجامعه آماري و . اطالعات الزم گردآوري گرديده است
ويژه در امور  گيرندگان راهبردي داخلي و خارجي به سازان و تصميم ترين تصميم ميان برجسته

  .اند هاي مربوط را تكميل نموده نامه مرتبط با مسايل دفاعي انتخاب گرديده و پرسش

                                                           

1- Cochran 
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   ينظر يمبان -3

  و اصطالحات ميمفاه -1-3

تري در آينده شروع  جنگي است كه با توجيه خنثي كردن جنگ بزرگ :1جنگ پيشگيرانه �
ناپذير است و هرگونه تأخير در  الوقوع نيست ولي اجتناب شود، جنگ دوم اگر چه قريب مي
 .)DOD military dictionary, 2008(تري خواهد بود له موجب خطر بزرگمقاب

نامه جنگ پيشگيرانه توسط  ها و شرايط و همچنين الزامات ره زمينه: جنگ پيشگيرانه ابعاد �
 ).عليه افغانستان و عراق استخراج گرديده است آمريكاه از طريق مطالعه نبردهاي ك( آمريكا

هاي موجود در محيط  ها و حالت ها، موقعيت وضعيت: 2جنگ پيشگيرانه ها و شرايط زمينه �
عليه كشورهاي افغانستان (جنگ پيشگيرانه  نامه  داخلي، منطقه و جهان كه منجر به اعمال ره

 .گرديده است) و عراق

جنگ پيشگيرانه توسط  نامه  وظايف و بايدهايي كه براي اعمال ره: 3جنگ پيشگيرانه الزامات �
 .ضروري بوده است) عليه افغانستان و عراق( آمريكا

  پيشينه تحقيق -2-3

هاي پژوهشگاه اطالعات و  نامه پايگاه اطالعاتي پايان«بر اساس جستجوي به عمل آمده در 
مشخص گرديد كه تاكنون در  ،ه وزارت علوم، تحقيقات و فناوريوابسته ب» مدارك علمي ايران

كشور، رساله دكتري و پژوهش علمي با عنوان جنگ پيشگيرانه به عمل نيامده و ثبت نگرديده 
 گفته به توسط پژوهشگاه پيش 2009مي 24مورخه  33/ 5692آن طي نامه شماره   و تاييديه

   .دانشگاه عالي دفاع ملي اعالم گرديده است
ها، مجالت و همچنين اينترنت،  در جستجوي به عمل آمده از منابع خارجي همچون؛ كتاب

  :رو شناسايي و مورد استفاده قرار گرفت هاي تحقيق به شرح پيش برخي از پيشينه

                                                           

1- Preventive War 

2- Conditions & Situations 

3- Obligations 
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، مؤسسه رند، آمريكادستانه در سياست امنيت ملي  پيشگيرانه و پيش  حمله نخست، حمله �
 .)Rand, 2006(م2006

 Der(المللي  هاي بين شناسي، نظريه تبارشناسي و سنخ: گرايانه تفسير واقع جي، باز، رياند �

Derian, J, 1995: 369(. 

 ,The White House(م 2002، سپتامبر آمريكاكاخ سفيد، راهبرد امنيت ملي اياالت متحده  �

2002(. 

 .)Hops, 1998: 171(المللي،  اطالعات، امنيت بين  تد هاپس، پيمان ساختارگرايي در نظريه �

 -Heisbourg, 2003: 75(آمدهاي آن  نامه بوش و پي ره: ساخترهابسبورگ، فرانكويس، فرايند �

88(. 

 .)Duncan, 2003(المللي جنگ پيشگيرانه  جي، كوري، قوانين بين اي دونكن، �

  .)Record, 2004(اي، جنگ پيشگيرانه و تكثير فزاينده  ركورد، جفري، بازدارندگي هسته �

دهـد كـه؛ ادعاهـاي ارائـه شـده در خصـوص كاربسـت         صورت گرفته نشان مـي تحقيقات 
عمـل،    ، نحـوه آمريكـا حمالت در مقابل محتوا و اهداف اعالم نشـده ايـاالت متحـده     گونه اين

پـيش   آمريكـا در كشورهاي افغانستان و عراق، الزامات  نامه  كارگيري اين ره ها و شرايط به زمينه
تواند جزو مطالبات اين تحقيق بـه   ترين كمبودهايي است كه مي مهماز انجام عمليات و غيره از 

 و عـراق  رسد عدم استفاده كامل از دانش خبرگان فن در امـور افغانسـتان   مينظر  به. حساب آيد
هـاي پيشـرفته    هاي غربي نبوده باشند به همراه استفاده از روش هاي دولت كه وابسته به سياست

ب تجزيه و تحليل متغيرهاي كيفي و كمي كه اصطالحاً به آن هاي مناس آماري و همچنين روش
آوري و تحليـل   هاي جمع ترين نقطه ضعف مشاهده شده در روش متغيرهاي آميخته گويند، مهم

 . هاي تحقيق است اطالعات پيشينه

  پيشگيرانه  مروري بر مفهوم جنگ -3-3

، نقش آمريكازان سياست خارجي پردا در دوران معاصر فوكوياما و هانتينگتون دو تن از نظريه
ايجاد دنبال  بهآنان كه . پردازي در خصوص جنگ پيشگيرانه ايفا نمودند اساسي را در نظريه

باشند، ضمن تعريف  جامعه واحد و فرهنگ واحد كه كنترل آن بر عهده تمدن غربي است، مي
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وكوياما پايان تاريخ گفتني است ف. اند مشتركي از جنگ پيشگيرانه به طرح نظريات خود پرداخته
هاي دنيا در نهايت به اين  گويد نظام هاي ليبرال دموكراسي غرب عنوان كرده و مي را نظام

گويد جنگ پيشگيرانه در صورت تهديدات جدي براي  هانتينگتون مي. آورند مرحله روي مي
وي تمدن غربي را در معرض تهديد بربريت جديد يعني تمدن . تمدن غربي ضروري است

عبارت نبرد عليه تروريسم در روسيه به مبارزه با . بيند بخش اسالمي آن مي بويژهقي شر
دشمنان غيرمتمدن تعبير شده تا بدين وسيله روسيه نيز به صف مبارزان با تروريسم ملحق 

هاي  سو و ضعف گرايي اسالمي از يك پذيري از ناحيه افراط آسيبدليل  بهروسيه نيز . شود
روابط دنبال  بهگذاري به دنياي غرب از سوي ديگر،  هاي سرمايه ياقتصادي و نيازمند

سپتامبر از فرصت استفاده كرد و شروع به سركوب  11تري با غرب بود، پس از واقعه  مناسب
هاي  مخالفت روسيه با سياستدليل  بهاما . مخالفان خود در چارچوب جنگ پيشگيرانه نمود

يه نيز در كنار مواضع آلمان و فرانسه قرار گرفت و اين از جمله در حمله به عراق، روس آمريكا
روسيه تا جايي كه منافع اين كشور تأمين شود موافق با «: ارسال نمود كه آمريكاپيام را به 

  .)Solbi, 2007(» كاربرد جنگ پيشگيرانه است
 م نمونه1981عراق در » 1اي اسيراك نيروگاه هسته«به ] رژيم صهيونيستي[اسرائيل  حمله

گونه كه تهاجم عليه عراق به رهبري اياالت متحده در  كالسيك جنگ پيشگيرانه است، همان
 .)Rand, 2006(م نيز چنين است 2003سال

م، اياالت متحده سياست امنيت ملي خود را 2001سپتامبر  11حمله تروريستي دنبال  به
اي  ه تحت شرايط ويژهبوش و مقامات حكومتي وي اعالن كردند كه در آيند. دوباره بنا نمود

زيرا ديگر بازدارندگي و  ،پيش از آنكه به او حمله شود مبادرت به تهاجم خواهد نمود آمريكا
هاي ياغي  دولت«هاي متعصب و  در مقابل حمالت تروريست آمريكادفاع، محافظت الزم را از 

راهبرد امنيت «. به عمل نخواهد آورد» 3افزارهاي كشتار جمعي جنگ«مسلح به » 2مسئوليت و بي

                                                           

1- Osirak nuclear facility 

2- Reckless rogue states 

3- Weapons of Mass Destruction (WMD) 
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دستانه  را مدون ساخت و روشن نمود كه در آينده جنگ پيش» 2نامه ره«اين »  1م2002ملي 
» 3شده بيني تهديدات پيش«يكي از ابزارهاي مهم سياست خارجي اياالت متحده بر عليه 

اي، ميكروبي و شيميايي  افزارهاي هسته دهنده جنگ ها و كشورهاي ياغي و توسعه تروريست
در راهبرد امنيت ملي بيان ننموده است كه اياالت متحده هميشه عليه اين تهديدات . شدبا مي

الزم نيست حتماً منتظر حمله  آمريكااقدام خواهد نمود، اما مشخص ساخته است كه ابتدا 
  .)Rand, 2006( ت از سوي اين تهديدات باقي بماندنخس

اعتقاد دارد كه اصول » حافظه كارانپس از نوم«، در كتاب خود به نام 4فرانسيس فوكوياما
بوده و 5دستانه حمله پيشگيرانه يا پيش  سياست خارجي بوش در دوره اول رياست جمهوري،

جانبه عمل كردن در عرصه  تغيير رژيم در كشورهاي ديگر را سلطه خيرخواهانه و يك
  .نامد المللي مي بين

م منتشر 2002كه در سال  »6متحده راهبرد امنيت ملي اياالت«به اعتقاد فوكوياما در متن 
ترين خطر  هاي كشتار جمعي، مهم يابي آنان به فناوري سالح شد، بنيادگرايان اسالمي و دست

دستانه  بر اساس اين راهبرد، جنگ پيشگيرانه همان جنگ پيش. تلقي شده است آمريكابراي 
در كشورها مداخله تواند براي جلوگيري از توسعه تروريسم،  مي آمريكاشود و  محسوب مي
  .نظامي نمايد

اگر هند و يا هر كشور ديگري كه درگير تروريسم است، بخواهد دست «: گويد فوكوياما مي
ت متحده، خود را استثنا در واقع اياال. شود روبرو مي آمريكابه چنين كاري بزند، با مخالفت 

  .»داند مي

دستانه، هم اكنون  و پيش آمده در خصوص جنگ پيشگيرانه به علت مشكالت حقوقي پيش

                                                           

1- The 2002 National Security Strategy (NSS) 

2- Doctrine 

3- Anticipated threats 

  .يدبه شهرت جهاني رس »پايان تاريخ و انسان آخر«با نوشتن كتاب  1992استاد دانشگاه جان هاپكينز، در سال  - 4
5- Preemptive War 

6- National Security Strategy (NSS) 
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در گفتمان مجامع آكادميك غرب مطرح شده است كه » 1پيشگيرانه  حمله«عبارت جديد 
دستانه بوده و بر اساس اصل دفاع از  دربرگيرنده هر دو راهبرد آفندي جنگ پيشگيرانه و پيش

ا ممكن است الوقوع است و ي آن قريب  گيرد كه يا حمله دشمني انجام مي  خود، در برابر حمله
دانيد اقدام  در اين صورت بهتر است شما در شرايطي كه خود مناسب مي. اين طور باشد

  .)Rand, 2006(نمائيد
دليل افزايش توان رزمي طرف  در حالت توازن قوا در صورتي كه يك طرف احساس كند به

جود شرط و ف بهمقابل و يا رخداد يك پيشرفت علمي ممكن است در موضع ضعف قرار گيرد
 .)Ibid( هاي آفندي به جنگ پيشگيرانه مبادرت خواهد نمود سالح

هايي به  با دشواري آمريكادستانه و جنگ پيشگيرانه اياالت متحده  تداوم راهبرد اقدام پيش
  :باشد رو مواجه مي شرح پيش

ع تري در مجام دستانه از پشتيباني قانوني ضعيف پيش جنگ پيشگيرانه برخالف جنگ -1
 .)Ibid( لمللي برخوردار استا حقوقي بين

جنگ پيشگيرانه بر پايه اطالعات در مورد دشمن آينده استوار است كه ممكن است اين  -2
  .)Samuels, 2005: 204( نمونه آن چه در عراق اتفاق افتاد اطالعات دقيق نباشد مانند

يچ انگيزه الزم براي چنين جنگي درك ما در مورد تهديدي است كه هنوز عملي نشده و ه -3
را عملي  يك تهديد درك شده چه زماني آنعنوان  بهداند كه كشوري كه  كس نمي

 .)Ibid: 206(نمايد مي

  تبيين مفهوم -4-3

جنگ پيشگيرانه در ادبيات نظامي جهان با تعابير گوناگوني بيان شده كه در ادامه به برخي از 
  :شود ها اشاره مي معتبرترين آن

الوقوع نبوده  ود كه احياناً درگيري نظامي در آن زمان قريبش جنگ پيشگيرانه زماني آغاز مي
                                                           

1- Anticipatory Attack 

  .آورده شده است anticipatory self-defenseدر كتاب بازدارندگي به قلم الرنس فريدمن اين عبارت به صورت 
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تري را در برداشته  ناپذير است و تأخير در انجام آن ممكن است خطر بزرگ اما اجتناب
جنگ پيشگيرانه در پاسخ به تهديدي كه كمتر فوريت دارد، انجام  .)JP1-02, 2008(باشد
گيرد، اما انجام  دوم انجام نمي  و يا ضربهنخست   جنگ پيشگيرانه به انگيزه ضربه. گيرد مي

رود تعادل  شود كه انتظار مي معموالً اين امر به آن دليل انجام مي. هرچه زودتر آن ترجيح دارد
افزار و يا دورنمائي مبني بر توسعه  نرخ رشد متفاوت و يا افزايش جنگدليل  بهامكانات نظامي 

و يا پدافندي، به سود دشمن تغيير  يابي حريف به يك قابليت جديد آفندي و دست
 تري بزرگ بر اين باور استوار است كه اگرچه جنگ پيشگيرانه جنگ .)Rand, 2006(يابد

تري خواهد  ناپذير است و هرگونه تأخير موجب خطر بزرگ الوقوع نيست ولي اجتناب قريب
مل در حمله عليه دشمن محتجنگ پيشگيرانه . )DOD military dictionary, 2008(بود

 ,Random house unabridged Dictionary(است جهت جلوگيري از حمله آينده آن

جنگ پيشگيرانه، خونسردانه است و تمايل دارد يك مسئله را پيش از آن كه به  .)1524 :1993
تري است كه در  دستانه راهبرد خشن حال آن كه عمليات پيش. بحران تبديل شود حل نمايد

  .)Freedman, 2007: 149( شود فته ميكار گر اوج بحران به
نمودار  غربي از در آسياي جنوب آمريكاطراحي مدل اعمال جنگ پيشگيرانه منظور  بهمحقق 

  .كرده استاستفاده  1 شماره اجرايي شكل
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  نمودار فرآيند اجرايي پژوهش: 1شماره شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي تحقيقها يافته -4

  يا هاي كتابخانه يافته -1-4

  م2001مروري بر وضعيت افغانستان در آستانه جنگ : الف

هاي بزرگ بوده و با همين ديد مرزهايش تعريف شده  كشور افغانستان حد فاصل بين قدرت
 300كيلومتر و طول  60در قسمت شمال شرقي افغانستان تنگه واخان با عرض تقريبي . است

. حوزه متعلق به روسيه به چين بوده است اين تنگه در حقيقت براي اتصال. كيلومتر قرار دارد
كرده  هاي مستعمره انگليس و روسيه را بازي مي كشور افغانستان نقش حايل بين سرزمين

 جنگ طيشرا و ها نهيزم

 هيعل رانهيشگيپ

  افغانستان

الزامات جنگ 

يه پيشگيرانه عل

 جنگ طيشرا و ها نهيزم

  عراق هيعل رانهيشگيپ

الزامات جنگ پيشگيرانه 

 عليه عراق

شرايط  ا وه زمينه 
مشترك بين عراق 

 و افغانستان

 مشترك الزامات 

بين عراق و 

 افغانستان

 مدل احتمالي اعمال 

  جنگ پيشگيرانه آمريكا
  در آسياي جنوب غربي
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  ).Ghaani, 2002: 114(است
: باشد ترين عوامل ژئوپليتيكي افغانستان به اين شرح قابل برشماري مي برخي از مهم

مهوري اسالمي ايران؛ قرار گرفتن در گسل همسايگي با جمهوري خلق چين؛ همسايگي با ج
، هندي، روسي و اسالمي؛ همسايگي با )چيني و بودايي( چهار تمدن كنفوسيوسي،

و كليد ورود به خاورميانه؛ عبور جاده ابريشم از  يافته آسياي مركزي هاي تازه استقالل جمهوري
حوزه نفت (خليج فارسو  ركزيميان آن؛ مجاورت در حوزه ژئوپليتيكي درياي خزر، آسياي م

  .)Hafeznia, 1997: 38(؛ وجود منابع بكر و دست نخورده )و گاز
توان گفت كه سرزمين  كيلومتر فاصله دارد و مي 500هاي آزاد بيش از  افغانستان با آب

كشور افغانستان از بدو تشكيل با . افغانستان از نظر نظامي يك مانع بزرگ در رده ارتش است
اي بحران افغانستان در  نظران علل ريشه رو بوده است كه از ديد صاحب روبههاي متعدد  بحران

عوامل داخلي شامل؛ وضعيت . دو دسته عوامل داخلي و عوامل خارجي قابل برشماري است
ها، نقش  ، نقش اقوام و نامتجانس بودن آن)فقر فرهنگي، بيسوادي و قيودات قومي(فرهنگي 

ي آنان، فقر شديد اقتصادي، وجود اسلحه و مواد مخدر، احزاب و جريانات سياسي و وابستگ
هاي كشورهاي ذي نفوذ در افغانستان  عوامل عمده خارجي به اهداف و خاستگاه. باشد مي

ها كه ايران و  در آن سال. هاي متناقض بوده است افغانستان مركز تالقي سياست. اشاره دارد
طرفداران اين دو هاي اساسي بين  يند، همزمان درگيركرد عربستان از جهاد حمايت مي

و شوروي،  آمريكادر دوران جنگ سرد نيز بين . حكومت در افغانستان وجود داشت
هاي اين دو قدرت عمده بوده  داد كه نتيجه اعمال سياست هايي در افغانستان رخ مي درگيري

ترين و  لتسلط بر فعاواسطه  بهاز سوي ديگر نيز كشورهاي پاكستان و عربستان نيز . است
در اين كشور اهداف راهبردي خود  ركزيترين جريان اسالمي و سپس نفوذ بر آسياي م متحرك

  . نمودند را دنبال مي
و غرب  آمريكادر ابتدا . در اين شرايط طالبان با حمايت خارجي بر افغانستان تسلط يافتند

انهدام و حذف : و استر ها به شرح پيش هايي آن كردند، كه اهم انگيزه از طالبان حمايت مي
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ايران؛ ايجاد پتانسيل قوي براي تحت فشار گذاشتن .ا.نيروهاي جهادي؛ تحت فشار گذاشتن ج
سازي براي  ؛ زمينه)ايجاد نگراني و سپس مقبوليت براي حضور(روسيه و آسياي مركزي 

و تسلط و نفوذ بر ) سازي سازي و دولت ملت(طلبان  حكومت تكنوكرات و حتي سلطنت
 .و خطوط نفتي و ترانزيتي و انتقال انرژي ركزيمآسياي 

از طالبان، مشروط به رعايت حدود تعيين شده براي طالبان بود و آن حد،  آمريكاحمايت 
طالبان و پاكستان از اين حد فراتر رفته و با جبهه متحد در . توقف طالبان در شمال كابل بود

حركت طالبان از اينجا به . ستان مسلط شدندشمال افغانستان درگير شده و تقريباً بر كل افغان
اي را برقرار  هاي گسترده بعد قابل پذيرش نبود زيرا عالوه بر اين، طالبان با القاعده همكاري

نكات زير در اين رابطه . از طالبان از اين نقطه شروع شد آمريكاكرده و لذا تغيير در حمايت 
و  آمريكاديل به جرياني جديد و غيرقابل كنترل براي تب طالبان ظاهراً: اي دارد العاده اهميت فوق

غرب شده بود؛ القاعده با فراهم بودن بستري بسيار مناسب در افغانستان عالوه بر استقرار، 
در پي تحركات القاعده و طالبان  آمريكاجانبه خود اقدام نمود؛  نسبت به توسعه و گسترش همه

القاعده . حريم هواپيماهاي افغاني را اجرايي نمودم طالبان را تحريم و سپس ت1999در جوالي 
اي شده و مورد حمايت علني تنها  در اختيار داشتن سرزمين، داراي قدرت فزايندهدليل  به

  .هاي جهاني خود را توسعه داد حكومت پشتيبان قرار گرفت و فعاليت
و نايروبي ) تانزانيا(در دارالسالم  آمريكاهاي  سپتامبر در اثر انفجار سفارتخانه 11قبل از 

دستور حمله به  آمريكاجمهور وقت  كشته و مجروح داشت، رئيس 200كه بيش از ) كنيا(
آباد  هاي خوست و جالل م را صادر كرد كه پايگاه 2000هاي طالبان و القاعده در سال  پايگاه

ق م يك قاي 2000اكتبر سال  12روز . قرار گرفتند آمريكاهاي كروز  مورد حمالت موشك
يي به نام كول را مورد حمله قرار داد كه در نتيجه آن آمريكاتندروي القاعده در خليج عدن ناو 

كشته شدن احمد شاه مسعود توسط طالبان . يي كشته و تعدادي نيز مجروح گرديدندآمريكا 17
اد در منطقه خواجه بهاءالدين طالقان نيز بر اين تشنج افزود و نهايتاً رخد 9/9/2001در تاريخ 

  .وقوع پيوست سپتامبر دو روز بعد از اين حادثه به 11
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م به وقوع 2001سپتامبر  11در صبح  آمريكااين عمليات برابر گزارش مقامات رسمي 
ها چهار فروند هواپيماي مسافربري را ربوده و دو فروند از آن را  پيوست كه طي آن تروريست

ك كوبانده، سومين فروند را به پنتاگون زده هاي دو قلوي مركز تجارت جهاني در نيويور به برج
اين هواپيماها زنده نماندند   هيچ يك از سرنشينان. و چهارمين آن در پنسيلوانيا ساقط شده است

 ,Gholampour(المللي با تروريسم شد  وارد مبارزه بين آمريكاو بدين ترتيب اياالت متحده 

2001: 66(.   
سپتامبر اظهار نظرهاي مختلفي بيان شده و  11كه در خصوص عامالن حادثه با آن

و رژيم صهيونيستي نسبت  آمريكاتحليلگران زيادي عامالن اين حادثه را به ناراضيان داخل 
و مسؤالن آن كشور، حادثه را به القاعده  آمريكااما دولت  ،)Motaghi, 2002: 86( دهند مي

گرديد تماس تلفني چند روز قبل از  ارايه آمريكاتنها دليلي كه از سوي مقامات . نسبت دادند
اين حادثه توسط بن الدن با يكي از اقوام و خويشاوندانش در اروپاست كه در آن وي اظهار 

  . دارد تا چند روز آينده دنيا منتظر يك حادثه بزرگ خواهد بود مي
وجود آمد موجب شد تا سياست خارجي اضطرار،  سپتامبر به 11فضايي كه پس از حادثه 

يعني همان فضايي كه . شكل بگيرد آمريكاد و اجبار در فضاي سياسي اياالت متحده تهدي
م، حمالت شديد هوايي و 1999م، بمباران شديد بلگراد در 1945موجب بمباران اتمي ژاپن در 

دام در م و حمالت هوايي و موشكي عليه ص2001زميني عليه القاعده و طالبان در اكتبر 
  .)Ibid( شدم 2003م و 1991هاي  سال

ها شامل؛ اخراج  ها هشدارهاي اساسي به طالبان دادند كه اهم آن ييآمريكادر اين مقطع 
، رعايت حقوق آمريكاالقاعده و جريانات تندرو؛ از افغانستان، تحويل سران القاعده؛ به 

المللي، رعايت حقوق بشر، تقاضاي تسليم  شهروندي، رعايت حقوق زنان، رعايت موازين بين
 . راي دموكراسي بود و در آخرين آن خواستار ترك حكومت از سوي طالبان شدندو اج

ها  هاي واقعي بودن حمله را مشاهده كرد، در مقابل اين اولتيماتوم طالبان پس از اينكه نشانه
هاي افغاني،  هايي را مبني بر تأكيد بر سنت آن بيانيهدنبال  بهگذراني كرده و  روز وقت 20حدود 
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ليكن در روزهاي آخر قبل از حمله، مذاكراتي انجام . و لويه جرگه و غيره صادر كردنظر علما 
داده و خواستار مهلت شد و اعالم نمود رهبران القاعده خود بايد انتخاب نمايند كه آيا در 

گذراني را نپذيرفته و برخورد آغاز  ها اين وقت ييآمريكا. روند مانند يا مي افغانستان مي
  .)Ibid(شد
  م2003مروري بر وضعيت عراق در آستانه جنگ  :ب

  و حاميان غربي وي از يك آمريكاهاي سياسي بين  طوالني كشمكش در پي يك دوره نسبتاً
طرف و رژيم بعث عراق از طرف ديگر حول موضوعاتي نظير خلع سالح عراق، حمايت عراق 

مابين و تشديد  يگيري مجادالت ف از تروريسم و القاعده و نقض حقوق بشر، شاهد اوج
 آمريكااقدامات غرب عليه عراق، در مقطع زماني حدوداً شش ماه مانده به تهاجم مجدد نظامي 

اين مقطع زماني را شايد بتوان دوره انتهايي گذار از دوره جنگ سرد به جنگ . به عراق هستيم
طع اتفاق افتاده ها و وقايع چشمگيري كه در اين مق رخداد. عليه عراق قلمداد نمود آمريكاگرم 

اهم . تلقي گردد آمريكاتواند قرائن اقدام نظامي  نوعي مي از اهميت خاصي برخوردار بوده و به
سازي  شوراي امنيت بر ضد عراق؛ برجسته 1441صدور قطعنامه : اين رخدادها عبارتند از

لح به م؛ انتقال حجم عظيم نيروهاي مس2002در سال  آمريكاتهديد عراق در سند امنيت ملي 
هاي مكرر  هاي معارض عراقي؛ نشست هاي گروه منطقه شمال خليج فارس؛ سازماندهي فعاليت

سازي نظريات كارشناسي بازرسين  اعتبار هاي آنمويك؛ بي شوراي امنيت براي دريافت گزارش
توسط ) م2003دسامبر 7(براي صدور قطعنامه مجوز جنگ با عراق  آمريكاسازمان ملل؛ تالش 

  .ت سازمان ملل و سرانجام اخطارهاي صريح و تشويق صدام براي خروج از عراقشوراي امني
نامه جنگ پيشگيرانه در صحنه عراق نيازمند  سازي ره براي عملي آمريكااياالت متحده 

آوري شرايطي بود كه بتواند در پرتوي تحقق آن اين گام بلند را در راستاي بسط هژموني  فراهم
در اين قسمت اهم اين الزامات مورد بررسي قرار . بي برداردقط اش در جهان تك و سلطه

 .گيرد مي
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طي دوازده سال پس از عمليات طوفان صحرا، نيروي زميني : آمريكاسازي ارتش  آماده •
هاي  ها در پي سازگاري با دوران پس از جنگ سرد، آموختن تجربه و ساير نيرو آمريكا

هايي  محيط عملياتي و در نهايت استفاده از فناوريها در  بيني تغييرات يا روند عملياتي، پيش
  .شد بودند كه موجب بهبود توانايي رزمي مي

م كه 2002در نيمه دوم سال : آمريكاايجاد اجماع نسبي بين نخبگان و انديشمندان جامعه  •
جنبه آشكارتري پيدا كرد، اختالفاتي در بين  آمريكامسئله تهاجم نظامي به عراق توسط 

هايي از هيأت  بخش. نمايد در موضوع ضرورت حمله نظامي به عراق بروز مي يكاآمرنخبگان 
با طرح مسائلي مانند احتمال عدم توانايي كنترل ادامه جنگ، ايجاد و يا تشديد  آمريكاحاكمه 
و مواردي  آمريكاهاي جنگ بر اقتصاد  در افكار عمومي، تأثير مخرب هزينه آمريكاتنفر از 

 آمريكادر مقابل جناح حاكم بر . كردند ظامي به عراق مخالفت مينظير آن با تهاجم ن
، سعي داشتند كه با توجيهات گوناگون پاسخ مخالفين را داده و حرف )خواهان جمهوري(

هاي اصلي استدالل بوش و همكاران وي در مورد جنگ،  محور. خود را به كرسي بنشانند
در خصوص . زد بودن اين جنگ دور مي ناپذير حول ارزان بودن، پرمنفعت بودن و اجتناب

جنگ ارزان نظريه پيروزي دولت بوش حول اين انديشه بنا گرديده بود كه صدام ديكتاتوري 
رحم و مورد نفرت بسياري از مردم كشور خود است و حكومت وي بيشتر بر ترس  بي

ه شديد از همين وضعيت رژيم وي را شكننده و در برابر يك ضرب. استوار گرديده تا وفاداري
در محور جنگ پرمنفعت، دولت بوش و ساير حاميان جنگ عليه . سازد پذير مي خارج آسيب

جنگ بدون ترديد رژيم . كردند كه جنگ چند پيامد سودمند در بر دارد بيني مي عراق پيش
هاي كشتار  يابي يا توليد سالح هاي عراق در زمينه دست كند و به برنامه صدام را حذف مي

و امنيت  آمريكاهاي بالقوه عليه  ترين تهديد دهد و در نتيجه يكي از خطرناك ان ميجمعي پاي
بدين ترتيب احتمال كمك صدام به گروه القاعده يا ساير . سازد منطقه را بر طرف مي

پيروزي . رود ها از ميان مي هاي كشتار جمعي به آن هاي تروريستي از طريق دادن سالح گروه
بينان  خوش. دارد تم ديكتاتور عراق را از گردن مردم اين كشور بر ميدر جنگ با صدام يوغ س
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نوبه خود به ايجاد موجي از روند تشكيل  در درون دولت بوش اميد داشتند، كه اين تحول، به
تواند ساختار  هاي دمكراتيك در سرتاسر منطقه منجر شود و اين حركتي است كه مي حكومت

  .)Kaysen, 2003: 32(دياسي كل خاورميانه را تغيير دهس
محور اقدامات راهبردي و كالن اين كشور در : آمريكابازبيني راهبرد كالن امنيت ملي  •

المللي و ملي مبتني بر اسناد راهبردهاي امنيت ملي اين كشور است كه در  هاي بين صحنه
در سال  آمريكا. گردد هاي محيطي تدوين مي مقاطع چهار ساله و بر اساس نتايج بررسي

محور اعمال قطعنامه جنگ شوراي امنيت عليه عراق، به اين كشور حمله عنوان  بهم 1991
داليلي از اشغال عراق و سرنگوني حكومت صدام خودداري ورزيد، ليكن  كرد، اما بنا به

منتهي به واقعه يازده سپتامبر، ) م2001م تا 1991از سال (تحوالت رخ داده طي ده سال 
پديد آورد، كه محور اصلي آن  آمريكان بخشي از نخبگان سياسي رويكرد جديدي را در بي

هاي  بر اساس رويكرد. شد هاي مسئله عراق فرض مي تسلط قطعي بر خاورميانه و چالش
سازي الزم براي توجيه تمركز  ، مسايلي نظير عراق فاقد برجستهآمريكاقبلي امنيت ملي 

در اين . نحو مقتضي بر طرف گردد نقيصه به بود، فلذا الزم بود اينحول آن  آمريكاهاي  تالش
م سند جديد راهبرد امنيت ملي كشورش را منتشر 2002سپتامبر  17در مورخه  آمريكاراستا 

تهديدي عنوان  بهدر اين سند عراق ). شش ماه قبل از شروع تهاجم و اشغال عراق(ساخت 
مده است كه عراق جبهه و كويت آ آمريكاجدي براي صلح و امنيت جهاني و نيز منافع ملي 

  . مركزي جنگ جهاني عليه تروريسم است
ها در تدارك روزي براي اشغال عراق بود و  سال آمريكا: جنگ رواني گسترده عليه عراق •

 آمريكااي كه  ترين بهانه بزرگ. ايجاد كرد آمريكاسپتامبر فضاي جديدي را براي  11حادثه 
هاي  اقدامات خود عرضه كند، وجود سالح المللي جهت توجيه توانست به جامعه بين مي

هاي بسيار فشرده كميته بازرسان سازمان ملل  با وجود بازرسي. كشتار جمعي در عراق بود
 3سال مسؤوليت بازرسي و خلع سالح عراق را بر عهده داشت و  9كه براي مدت ) آنسكام(

و اعالم صريح ) نموويكا(سال فعاليت كميته جديد بازرسي، ارزيابي و مراقبتي سازمان ملل 
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المللي انرژي اتمي مبني بر اينكه  و علني اين بازرسان در كنار اظهارات بازرسان آژانس بين
 آمريكااي، ميكروبي و شيميايي است،  عراق فاقد توانمندي توليد و نگهداري تسليحات هسته

در حالي كه  اآمريكوزير خارجه  2003در تاريخ پنجم فوريه . كرد بر نظر خود پافشاري مي
در پشت سر او رئيس سازمان سيا نشسته بود در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل حضور 

اي و چند شنود تلفني ادعا كرد بر اساس اطالعات  يافت و با نشان دادن چند عكس ماهواره
خود از   اتكاري و اختفاي تسليح ، عراق در حال پنهانآمريكاهاي اطالعاتي  موثق سرويس

 .)Earvani, 2006(باشد رسان ميديد باز

از سخنراني جرج بوش در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دولت  پس: اقدامات حقوقي •
تا پيش از آن اكثر كشورهاي جهان شامل . شرايط جديدي را شكل دهد توانست آمريكا

خارج از  آمريكاي  گرايانه جانبه شدت با رويكرد يك غربي و روسيه و اعراب به كشورهاي
 آمريكادولت . داشتند چارچوب سازمان ملل مخالف بوده و صراحتاً اين مخالفت را ابراز مي

قبال عراق، تالشي جدي  هاي آن در المللي از سياست بين  دست آوردن حمايت جامعه براي به
آورد، كه اين امر در سخنراني بوش در  سازي سازمان ملل با واشنگتن به عمل را براي همراه

جرج بوش با سخنراني در . بود، تجلي يافت ي سازمان ملل كه محور آن عراقمجمع عموم
هاي  المللي را براي حمايت از سياست برخورد جامعه بين  سازمان ملل تالش نمود تا نحوه

ه راهبرد امنيت ملي جديد دولت ئاز سوي ديگر، وي با ارا. تغيير دهد در برابر عراق آمريكا
ي  اي از سوي كنگره و عالوه بر آن تقاضا براي صدور مصوبه به كنگره اين كشور آمريكا

سياست  از آمريكابراي اعطاي مجوز كامل حمله به عراق، درصدد كسب حمايت در داخل 
، طرح راهبرد امنيت ملي آمريكاجمهور  بوش رئيس. گرايي خود در برابر عراق برآمد جانبه يك

عطفي   نقطه ترديد اين راهبرد كه بي. رسال كردا آمريكام براي كنگره 2002در سال  را آمريكا
شد، از اهميت  الملل محسوب مي روابط بين  و عرصه آمريكادر سياست خارجي معاصر 

با مطالعه و ارزيابي دقيق طرح راهبرد  .)White House, 2007(اي برخوردار بود  ويژه
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رسد نكات اصلي  مينظر  بهناميد،  »اقدام پيشگيرانه«نامه  را ره توان آن كه مي آمريكاامنيت ملي 
  :بر محورهاي ذيل متمركز باشد) آمريكاراهبرد امنيت ملي (نامه جديد  ره
از كشورهاي متخاصم و  نامه جديد، اقدام يا حمله پيشگيرانه عليه آن دسته در كانون ره :اول

د، قرار دارد و به شونكار  بهدست  آمريكا هاي تروريستي قبل از آنكه بتوانند بر عليه منافع گروه
 :Ibid( خواهد بود“ اقدام پيشگيرانه”ديد احتمال بسيار قوي عراق نخستين توقفگاه راهبرد ج

5(.  
است كه جرج بوش  ، رسميت بخشيدن به تمام مواضعيآمريكاراهبرد امنيت ملي جديد  :دوم

گفتمان جديد ها را به  شرارت، آن در چارچوب مبارزه با تروريسم و مقابله با كشورهاي محور
هاي  به گروه »حمله پيشگيرانه«هرگونه  آمريكااستراتژي،  براساس اين. بدل كرده است آمريكا

دفاع عنوان  بهرا به مخاطره اندازند  آمريكاجهان و كشورهاي متخاصمي كه منافع  تروريستي در
  .داند از خود مشروع مي

ترين بيانيه درباره  جويانه ستيزهرا  توان آن دولت بوش در اجراي اين راهبرد كه مي :سوم
جمهوري ريگان تاكنون قلمداد كرد، استيالي فائقه و  از دوره رياست آمريكاسياست خارجي 

  .جهان را سر لوحه روابط خارجي واشنگتن قرار داده است بر آمريكاجانبه  همه
يد آن قدر قوي با آمريكا كند كه نيروهاي نظامي تأكيد مي »اقدام پيشگيرانه«نامه  ره :چهارم

و يا اميد به برتري و تفوق بر قدرت  سطح شدن باشند كه هر كشوري را كه براي برابري و هم
  .باز دارند تالش كند، از اين كار آمريكانظامي 
دولت بوش در اين استراتژي، در واقع تروريسم را عمدتاً مشكل جهان اسالم محسوب  :پنجم

ضمن آنكه در راهبرد مذكور . ديده است ج و پرتالطمكرده و تمدن اسالمي را از درون متشن
ها نيست، بلكه برخورد درون تمدني و مبارزه  برخورد تمدن تصريح شده كه مبارزه با تروريسم

، آمريكاهاي مطلوب براي  عالوه بر آن در اين راهبرد دولت. اسالم است براي آينده جهان
  ).Ibid(عنوان شده است  ويژه در جهان اسالمرو ب هاي مدرن و ميانه دولت
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در انجام  آمريكاگرايي  جانبه المللي با يك هاي اكثريت جامعه بين مخالفت: اقدامات سياسي •
براي همراه ساختن سازمان ملل و  آمريكا عمليات نظامي بر عليه عراق، منجر به تالش دولت

اقدام بوش  .االجل عليه عراق گرديد شوراي امنيت در صدور قطعنامه جديد و تعيين ضرب
مجمع عمومي و  در خصوص تأكيد بر نقش سازمان ملل متحد طي سخنراني وي در

شوراي امنيت سازمان ملل  براي كسب موافقت ساير اعضاي آمريكاهاي وزير خارجه  تالش
تاكتيك در راستاي حمله به عراق بود و  اي بر عليه عراق، نوعي تغيير براي صدور قطعنامه
اي  فرانسه، چين، آلمان و حتي روسيه با اينكه عالقه. پس محسوب نمود نبايد آن را گامي به

نداشتند، اما در عين حال هر كدام براي حفظ منافع خود در عراق از يك  به شخص صدام
 همچنان خواستار حل آمريكاگرايي  جانبه سوي ديگر براي مخالفت با سياست يك سو و از

 Study Group( نيت سازمان ملل بودندل شوراي امح مسئله عراق در چارچوب راه

Europe and America, 2002.( 

بعد از شروع درگيري، ناتو اعالم كرد كه دو دسته آواكس در منطقه : اقدامات اطالعاتي •
هاي جنگ  گروه اول گروهي است كه مستقيماً در فعاليت. اطراف عراق حضور دارند

هاي ناتوست كه بر فراز تركيه پرواز  واكسگروه دوم متشكل از آن دسته از آ. مشاركت دارند
 .كنند مي

بوش سه ماه قبل از حمله به عراق با صدور : طرح و برنامه اجرايي آزادسازي عراق  تهيه •
م 1998خود بر اساس قانون آزادسازي عراق مصوب   اي خطاب به وزير امور خارجه بيانيه

امي شش گروه معارض عراقي از هاي نظ ميليون دالر براي آموزش 92اجازه داد تا مبلغ 
وفاق ملي عراق، كنگره ملي عراق، حزب دمكرات كردستان، اتحاديه ميهني كردستان، : جمله

حركت قانون اساسي سلطنت و مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در اختيار وزارت دفاع 
راقي برخورد تفاوتي با معارضين ع براي سرنگوني صدام، با بي آمريكاقرار گيرد، اما در عمل 

ها نقشي در  ها نكرد و بر اين تصور بود كه چنانچه به آن نمود و احساس نيازي به آن
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ها پس از سقوط صدام افزايش خواهد يافت و چه بسا در  سرنگوني بدهد، مطالبات آن
 .)Kagan, 2006: 128( ها نيز نظراتي داشته باشند يي آنمحورها

بايست در سه حوزه ايجاد آمادگي  ه به عراق ميبراي آغاز تهاجم نظامي گسترد آمريكا •
 :كرد مي

  و اخذ موافقت كنگره و آمادگي نظامي؛ آمريكاافكار عمومي داخل  -الف
  اي؛ المللي در ابعاد رسمي و رسانه فضاي بين -ب
 .فراهم شدن شرايط مناسب در داخل عراق -ج

دوم   در حوزه. مال موفق بوداول كا  حوزهدر . در هر سه حوزه كار را پيش برده بود آمريكا
نتوانست به  آمريكايك موفقيت بود، اما  1441يابي به اجماع در مورد قطعنامه  اگرچه دست

اولتيماتوم عنوان  بهالذكر  كه در قطعنامه فوق» عواقب جدي«يك تفسير واحد از ترجمه عبارت 
ورا، عمليات را آغاز به عراق داده شده بود در شوراي امنيت دست يابد و لذا بدون مجوز ش

قبل از شروع عمليات مطمئن شده بود كه عراق داراي توان برخورد  آمريكاسوم   در حوزه. كرد
  ).Ibid: 10(نظامي نيست 

 هاي ميداني يافته -2-4

  نامه  تجزيه و تحليل پرسش: الف

يه عل آمريكاعوامل يادشده باال بر اعمال جنگ پيشگيرانه  تأثيربررسي ميزان منظور  به
اي تهيه و در ميان جامعه نمونه توزيع گرديد  نامه ، پرسش)م2003(و عراق ) م2001(افغانستان

  .باشد آن به شرح زير مي  كه نمونه سؤال مربوط و تحليل انجام شده
بر اوضاع امنيتي و نفوذ عميق در اركان نظامي عراق در اعمال  آمريكااشراف اطالعاتي  -1

 .ر بوده استثؤجنگ پيشگيرانه عليه عراق م

  �خيلي زياد –ج  �زياد -ث �متوسط -ت �كم -پ �خيلي كم –ب �مخالفم -الف
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شراف اطالعاتي آمريكا بر اوضاع امنيتي و نفوذ  تأثيرتوزيع درصد فراواني ميزان : 1 شماره جدول
  عميق در اركان نظامي عراق در اعمال جنگ پيشگيرانه عليه عراق

 صد تجمعيدر درصد معتبر درصد تكرار ارزش 

 4.8 4.8 4.8 3 كم 

 33.3 28.6 28.6 18 متوسط
 79.4 46.0 46.0 29  زياد

 100.0 20.6 20.6 13 خيلي زياد
  100.0 100.0 63 جمع

  اي پژوهشه يافته: مأخذ
  

  

بر اوضاع امنيتي و نفوذ  آمريكاشراف اطالعاتي ا تأثيرتوزيع درصد فراواني ميزان : 1شماره  نمودار
 اركان نظامي عراق در اعمال جنگ پيشگيرانه عليه عراق عميق در

  

  

  

  

  

  
  

  :تفسير

از پاسخگويان به  )صفر درصد( درصد0نشانگر اين واقعيت است كه  1شماره  جدول و نمودار
درصد به گزينه  6/28درصد به گزينه زياد،  46درصد به گزينه خيلي زياد،  6/20گزينه مخالفم، 

 6/66در مجموع . اند درصد به گزينه خيلي كم پاسخ داده 0كم و  درصد به گزينه 8/4متوسط، 
  .اند اين عامل را خيلي زياد و زياد دانسته تأثيرخواندگان؛ ميزان  درصد از پژوهش
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  1آزمون عامل : ب

بر اوضاع امنيتي و نفوذ عميق در اركان  آمريكااشراف اطالعاتي براي آزمون اين فرضيه كه 
از آزمون ميانگين تي ثر بوده است ؤل جنگ پيشگيرانه عليه عراق منظامي عراق در اعما

  :شده استشرح زير استفاده  استيودنت به

  
  :رو حاصل شده است هاي پيش جدول SPSS افزار پس از انجام محاسبات توسط نرم

One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

ر اوضاع ب آمريكااشراف اطالعاتي 
امنيتي و نفوذ عميق در اركان 
نظامي عراق در اعمال جنگ 

ثر بوده ؤعليه عراق م پيشگيرانه
 .است

63 3.83 .814 .103 

One-Sample Test  
  

 Test Value = 3                     

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Lower Upper 

بر اوضاع  آمريكااشراف اطالعاتي 
امنيتي و نفوذ عميق در اركان 
نظامي عراق در اعمال جنگ 

ثر بوده ؤعليه عراق م پيشگيرانه
 .است

8.04
9 

62 .000 .825 .62 1.03 

  

H0 : µ≤ ۳ 

H1 : µ> ۳ 



    ________________________   1394 دوم، تابستانفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال يازدهم، شماره       24

  : گيري تصميم
 )1.67(بحراني يا جدولي  tcvكه بيشتر از مقدار ) 049/8(محاسبه شده  toبا توجه به مقدار 

تأييد و  H1رد و فرض تحقيق  Hoتوان نتيجه گرفت كه فرض آماري  باشد، چنين مي مي
  :توان گفت درصد مي 95بنابراين با اطمينان . شود پذيرفته مي

بر اوضاع امنيتي و نفوذ عميق در اركان نظامي عراق در اعمال جنگ  آمريكااشراف اطالعاتي «
  .»ثر بوده استؤپيشگيرانه عليه عراق م

 نامه روايي محتوايي پرسش :ج

محاسبه گرديده است اعتبار محتوايي  89/0با توجه به ضريب آلفاي كرونباخ كه برابر با 
  .گردد نامه تأييد مي پرسش

  يدانيم يها افتهيخالصه  :د

عنوان  بهرو  هاي تحقيق حاصل شده است به شرح پيش نامه جداول فشرده آماري كه از پرسش
و ترتيب اهميت  ريتأث زانيم. گردد ي اين پژوهش در ادامه ارائه ميهاي ميدان خالصه يافته

  .گرديده است ءاحصا 2عوامل جنگ پيشگيرانه در افغانستان برابر جدول شماره 
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ميزان تأثير و ترتيب اهميت عوامل جنگ پيشگيرانه در افغانستان :2جدول شماره  

 تأثير ميزان عوامل شرح

 0.0924    ها  المللي عليه آن كومت طالبان از انجام اقدامات مناسب ديپلماتيك و تشديد اوضاع نامناسب بينناتواني و ناآگاهي ح 

 0.0764 آمريكابا تهاجم  آمريكاهاي مثبت افكار عمومي داخل  زمينه

 0.0742 ضعف دفاعي طالبان در سازماندهي، آموزش، ارتباطات و فرماندهي و كنترل

 0.0681    ش يكپارچهعدم وجود حكومت و ارت 

رسميت  الملل و به تهديد عليه صلح و امنيت بينعنوان  بهسپتامبر  11هاي شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر اعالم حمالت تروريستي  صدور قطعنامه

 مريكافرادي و جمعي براي اياالت متحده آشناختن حق دفاع ان

0.0628 

 0.0552    فقدان يا ضعف اراده ملي دفاع در افغانستان 

 0.0543 بسيار اندك حكومت طالبان براي دفاع از كشور )تسليحات مناسب، صنايع دفاعي(توان دفاعي  

قرارگرفتن در ميان كشورهاي مهم و قدرتمند ايران، روسيه، چين، هند، همسايگي با كشورهاي تازه استقالل يافته و اهميت (اهميت ژئواستراتژيك افغانستان 

 تيكي درياي خزر و خليج فارسيمسير مناسبي براي انتقال انرژي از كشورهاي شمالي به ساير كشورها و مجاورت در حوزه ژئوپلن عنوا به، )گذرگاهي

0.0428 

 0.0405 رويكرد جديد اياالت متحده آمريكا در مبارزه با تروريسم

 0.0380 ها در برخورد با گروه طالبان و القاعده و اروپايي آمريكااتحاد منافع 

 0.0380 ساختار حكومتي منسجم و قدرتمند و چندپاره شدن قدرت ملي در افغانستان هاي مختلف و عدم ايجاد ضعف رهبريت واحد و مقتدر به سبب وجود قوميت 

 0.0361    آمريكاموافقت افكار عمومي داخل افغانستان با تهاجم  

رسميت شناخته نشدن حكومت طالبان از  ن و عدم مشروعيت و بهريان القاعده و طالبامقابله با جمنظور  بهالمللي  ها و مجامع بين سوئي دولت هم 

 ها سوي قريب به اتفاق دولت
0.0347 

هاي اخير در اذهان مردم و در سال آمريكاو عدم وجود سابقه تهاجم شكست خورده ...) عمليات در كويت، كوزوو، ( آمريكاحمالت موفق قبلي 

 ،آمريكاارتش 

0.0320 

 0.0296 )محصور بودن در خشكي( تيكي افغانستانيموقعيت ژئوپلدليل  بهبه همكاري و استفاده ار سرزمين همسايگان  آمريكاياز ن

 0.0286    آمريكاموافقت افكار عمومي كشورهاي منطقه با تهاجم  

جاي مبارزه با كمونيسم و  به) تروريسم جهاني(نيگيري سياست جديد مبارزه با دشمن جديد جها ايجاد فضاي مناسب سياسي براي آمريكا جهت شكل 

 بلوك شرق
0.0283 

 11حمله (مناسب بودن زمينه مقبوليت تهاجم به افغانستان در ميان افكار عمومي جامعه آمريكا در پاسخ به اقدامات تروريستي طالبان و القاعده 

 )سپتامبر، پناه دادن به سران القاعده

0.0280 

آميز و متحجرانه طالبان با  گيرانه، تبعيض در افغانستان از جمله مخالفت عمومي مردم غيرپشتون افغانستان با رفتارهاي سختشرايط اجتماعي حاكم 

  مردم افغانستان
0.0253 

 0.0247 مبني بر عدم توانايي دفاعي طالبان در مرحله شروع جنگ آمريكااطالعات دقيق 

 0.0237    ي سازمان ملل و عدم پشتيباني از طالبانها همراهي همسايگان افغانستان با قطعنامه 

 0.0236 ها و بقيه مردم افغانستان در حمايت از طالبان شرايط اجتماعي حاكم در افغانستان از جمله وجود تعارض شديد بين پشتون 

 0.0225 ر افغانستانشرايط اجتماعي حاكم در افغانستان از جمله نارضايتي از عدم تحقق شعارهاي طالبان براي اصالح امو 

ها بر ضد طالبان به علل پناه دادن به سران القاعده، اعمال رفتارهاي غيرانساني عليه مردم افغانستان، عدم رعايت حقوق شناخته  افكار عمومي ملت 

  المللي شده بين
0.0203 
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  .گرديده است ءاحصا 3ميزان تأثير و ترتيب اهميت عوامل جنگ پيشگيرانه در عراق برابر جدول شماره 
  و ترتيب اهميت عوامل جنگ پيشگيرانه در عراق ريتأث زانيم: 3جدول شماره 

  

 ميزان تأثير شرح عوامل

 0.1483    آمادگي ارتش آمريكا براي ورود به جنگ و اطمينان از پيروزي نظامي

 0.1012    يرانهجنگ پيشگ نامه دست شدن و هماهنگي احزاب و جريانات حاكم بر كشور آمريكا در اتخاذ ره يك

. هاي متعدد شوراي امنيت سازمان ملل نامه هاي گسترده و طوالني مدت عليه عراق در اثر صدور قطع اعمال تحريم

 )م2003و 1991حدفاصل دو جنگ (

0.0900 

 0.0759 اي براي حمايت از عراق در برابر تهاجمات خارجي ذار جهاني و منطقهتأثيرفقدان حاميان 

 0.0743    تيكي عراق در منطقه آسياي جنوب غربي و اراده آمريكا براي تسلط و حاكميت بر آنيئوپلموقعيت ارزشمند ژ

 0.0739 ناتواني و ضعف ارتش عراق براي مقابله با تهاجم آمريكا و فقدان روحيه و اراده براي جنگيدن

 0.0595 منابع فراوان و نسبتاً ارزان قيمت نفت و گاز عراق

 0.0462 اق از حكومت و ارتش در برابر تهاجم خارجيحمايت ضعيف مردم عر

 0.0458 نارضايتي شديد اكثريت مردم از حكومت صدام و حزب بعث

تشكيل خطوط حمايتي از اكراد در (حاكميت سياسي و نظامي ضعيف و ناقص حزب بعث بر سرزمين و فضاي عراق

 )درجه 32درجه و از شيعيان در جنوب  36شمال 

0.0360 

 0.0346 شديد صنايع نظامي عراق به خارج از كشور وابستگي

عليه  2001عليه عراق و  1991هاي حاصل در جنگ   ها در اثر موفقيت افزايش روحيه و اعتماد به نفس آمريكايي

    افغانستان؛

0.0343 

 0.0327 .حمايت بخشي از افكار عمومي مردم آمريكا از تهاجم به عراق و اشغال اين كشور

 0.0318 نبودن عراق بر اقتصاد جهانيگذار تأثير

 0.0301 ناكارآمدي حكومت بعث عراق در اداره مردم و كشور عراق

 0.0202    تيكي و عدم همراهي و همكاري همسايگان با عراقيدليل وجود تنگناي ژئوپل مين نيازهاي ضروري بهأعدم امكان ت

 0.0155    اجم آمريكا به عراقمساعد بودن نسبي افكار عمومي منطقه خاورميانه نسبت به ته

 0.0152 واگذاري سرزمين توسط برخي همسايگان عراق به آمريكا براي شروع تهاجم و پشتيباني نظامي

 0.0150 هاي معارض عراقي از مداخله بيگانگان در تهاجم نظامي جهت سرنگوني حكومت صدام حمايت علني گروه

 0.0123 وذ عميق در اركان نظامي عراقاشراف اطالعاتي آمريكا بر اوضاع امنيتي و نف

 0.0074 پذيرش نسبي و قبول توجيهات و داليل تهاجم آمريكا به عراق توسط افكار عمومي جهاني
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  ليتحلو ه يتجز -5

  عليه افغانستان آمريكاها و شرايط اثرگذار در اعمال جنگ پيشگيرانه  زمينه :الف

ل گوناگون اثرگذار در اعمال جنگ پيشگيرانه با توجه به مطالعات انجام شده از ميان عوام
مورد زير با توجه  20ها و شرايط، تعداد  م، در بعد زمينه2001عليه افغانستان در سال  آمريكا

  :خبرگان احصا گرديده استنظر  به
ها و  ، وجود پايگاه)سپتامبر و غيره 11وقوع حادثه ( آمريكاحمالت مسلحانه عليه منافع 

، نارضايتي عمومي مردم ناشي از تضييع حقوق )القاعده و طالبان(ريستيمراكز گسترده ترو
هاي جهادي،  هاي داخلي ميان حكومت طالبان و گروه اجتماعي آنان، وجود تعارض و درگيري

، موقعيت افغانستان در انتقال انرژي )مشكل هويت و وحدت ملي(تعارض و شكاف بين اقوام
طور گسترده  ناامني ناشي از وجود سالح به( گير داخلي به شرق، ناامني فرا ركزياز آسياي م

هاي  محل تالقي اهداف و منافع قدرت(هاي خارجي  ، اهداف و منافع قدرت)در بين مردم
هاي رقيب  همجواري با قدرت(، موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك )اي اي و فرامنطقه منطقه
شور مورد نظر، آماده بودن نسبي افكار براي حمله به ك آمريكا، اشراف اطالعاتي )آمريكا

، وجود نيروهاي )نشين خيلي همراه نبودند مناطق پشتون(عمومي جهان، منطقه و داخل كشور 
، ضعف شديد )مكمل نيروهاي نظامي زميني مهاجمعنوان  به(معارض همسو با نيروي مهاجم 

نظم مدافع، فقدان ، فقدان ارتش م)در افغانستان حاكميت ملي وجود نداشت(حاكميت ملي 
هاي  بودن بر اقتصاد جهاني، فقر اقتصادي مردم، عدم توان پشتيباني تأثير عمق استراتژيك، بي

  ). سياسي، اجتماعي و غيره(جانبه ثباتي همه دفاعي، عدم توان دفاع از كشور و سرانجام بي

  عراق هيعل آمريكا رانهيشگياثرگذار در اعمال جنگ پ طيو شرا ها نهيمز : ب

ا توجه به مطالعات انجام شده از ميان عوامل گوناگون اثرگذار در اعمال جنگ پيشگيرانه ب
رو با توجه  مورد پيش 20ها و شرايط، تعداد  م، در بعد زمينه2003عليه عراق در سال  آمريكا

 :خبرگان احصا گرديده استنظر  به

خانواده يا  حكومت يك -يك ديكتاتور عنوان  بهحاكميت صدام (حكومت ديكتاتوري
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، شكاف بين مردم و حكومت و نارضايتي شديد مردم از نظام، )حزب بر اكثريت شيعه و كرد
نفت (هاي خارجي  ضعف در هويت ملي، عدم درك صحيح از تهديد، اهداف و منافع قدرت

معي، شكاف بين هاي كشتار ج المللي مبني بر وجود سالح ، گزارش مبهم بازرسان بين)عراق
انهدام عمده توان ارتش (ت حاكمه، ناتواني قواي نظامي در دفاع از كشور ي و هيأمقامات نظام

اشراف اطالعاتي راهبردي و (، اشراف اطالعاتي قبل از تهاجم)عراق در جريان حمله به كويت
اي و داخل  جهاني، منطقه، موافق بودن نسبي افكار عمومي )نسبت به عراق آمريكاتاكتيكي 
 اهميت ژئوپليتيكي عراق در(، اهميت ژئوپليتيكي )ورهاي عربيجز برخي كش به(كشور 

، همراهي يا سكوت احزاب و )پذيري ژئوپليتيكي از غرب و جنوب هاي مختلف و آسيب نظريه
وجود مناطق غيرقابل كنترل (جريانات سياسي داخلي، ضعف حاكميت در عين وجود حكومت 

رح دفاعي مناسب، هراس كشورهاي ، عدم اجراي ط)توسط حاكميت در شمال و جنوب كشور
در مقابل ) عدم توازن(همسايگان از تهاجم ارتش عراق به آنان، ضعف نظامي شديد  منطقه و

نيروهاي مهاجم، گسترش ناكارآمد ارتش عراق، فقدان عمق استراتژيك، فقر اقتصادي مردم و 
  .سرانجام روحيه ضعيف نظاميان

ا و شرايط مشترك بين افغانستان و عراق در زمينه ه ي باال زمينه از تلفيق عوامل ياد شده
 : شود جنگ پشگيرانه به شرح زير احصا مي

اي و  هاي منطقه محل تالقي اهداف و منافع قدرت(هاي خارجي  وجود اهداف و منافع قدرت −
 ؛)اي فرامنطقه

 موقعيت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي؛  −

 براي حمله؛ آمريكااشراف اطالعاتي   −

 اي و داخلي؛ آمادگي نسبي افكار عمومي جهاني، منطقه موافقت و  −

 عدم توان دفاع از كشور؛  −

 فقر اقتصادي مردم؛  −

 مشكل وحدت ملي؛  −
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 فقدان عمق راهبردي؛  −

 ضعف حاكميت ملي؛  −

 ريزي صحيح نظامي براي مقابله با مهاجم؛ عدم برنامه  −

 .وجود نيروهاي معارض همسو با نيروي مهاجم  −

 عليه افغانستان آمريكادر اعمال جنگ پيشگيرانه الزامات اثرگذار  :ج

با توجه به مطالعات انجام شده از ميان عوامل گوناگون اثرگذار در اعمال جنگ پيشگيرانه 
نظر  بهمورد زير با توجه  12م، در بعد الزامات، تعداد 2001عليه افغانستان در سال  آمريكا

، آماده و همسوسازي افكار آمريكاياسي اجماع بين دو جناح س: گرديده است ءخبرگان احصا
، گسترش نيروهاي نظامي و تجهيزات آمريكاسازي رويكرد امنيت ملي  ، متناسبآمريكاعمومي 

وجود سران (تراشي جهت توجيه تهاجم ، بهانه)واحدهاي عملياتي -واحدهاي اطالعاتي(
همسوسازي منظور  به ، عمليات رواني)المللي القاعده و طالبان و خطر آنان براي امنيت بين

سازي براي  سازي تهاجم، طراحي و زمينه افكار عمومي داخلي و خارجي در جهت مشروع
استناد به مواد (سازي  ايجاد حكومت همسو در افغانستان، ايجاد مقدمات حقوقي و مشروعيت

هاي نظامي و پشتيباني  ، آمادگي و ايجاد سرپل)ها قطعنامه -منشور ملل متحد 51و 42و 41
 ،پاكستان ،قرقيزستان ،آذربايجان ،ازبكستان ،تاجيكستان ،توافق با روسيه(اي و جهاني  منطقه

هاي  تشكيل كنفرانس(هاي معارض ، جلب همكاري گروه)تركيه اروپا ،بحرين ،قطر ،عربستان
، اطمينان از موفقيت نظامي و سرانجام ايجاد )مختلف براي همراه نمودن و تشكيل حكومت

  .لملليا ائتالف بين

 عليه عراق آمريكاالزامات اثرگذار در اعمال جنگ پيشگيرانه  :د

با توجه به مطالعات انجام شده از ميان عوامل گوناگون اثرگذار در اعمال جنگ پيشگيرانه 
نظر خبرگان  مورد با توجه به 13، در بعد الزامات، تعداد 2003عليه عراق در سال  آمريكا
، آماده و همسوسازي افكار آمريكاماع بين دو جناح سياسي ايجاد اج: گرديده است ءاحصا
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برجسته نمودن عراق در سند امنيت ( آمريكاسازي رويكرد امنيت ملي  ، متناسبآمريكاعمومي 
، )واحدهاي عملياتي -واحدهاي اطالعاتي(، گسترش نيروهاي نظامي و تجهيزات )ملي
، عمليات )شتار جمعي در عراقبحث وجود سالح هاي ك(تراشي جهت توجيه تهاجم  بهانه

سازي تهاجم،  همسوسازي افكار عمومي داخلي و خارجي در جهت مشروعمنظور  بهرواني 
سازي براي ايجاد حكومت همسو در عراق، جنگ رواني گسترده عليه عراق  طراحي و زمينه

صدور ( ، انجام اقدامات حقوقي)القاي ارتباط صدام با القاعده -هاي كشتار جمعي وجود سالح(
هاي سياسي و تالش در جهت  رايزني(، انجام اقدامات سياسي )1441هاي متعدد بويژه  قطعنامه

، اطمينان از موفقيت نظامي آمريكاسازي ارتش  ، آماده)پيمان سازي سياسي كشورهاي هم همراه
  .هاي اقتصادي و سرانجام اعمال تحريم

فغانستان و عراق به شرح زير احصا باال الزامات مشترك بين ا ياد شدهاز تلفيق عوامل 

  : شود مي

 ؛آمريكاايجاد اجماع بين دو جناح سياسي  −

 ؛آمريكاآماده و همسوسازي افكار عمومي  −

 ؛آمريكاسازي رويكرد امنيت ملي  متناسب −

 ؛)واحدهاي عملياتي -واحدهاي اطالعاتي( گسترش نيروهاي نظامي و تجهيزات  −

 تراشي جهت توجيه تهاجم؛ بهانه −

اي، جهاني و داخلي كشور هدف  همسوسازي افكار عمومي منطقهمنظور  بهرواني  عمليات −
 سازي تهاجم؛ در جهت مشروع

 تهيه طرح و برنامه آزادسازي؛ −

 سازي و اعزام نيروهاي نظامي؛ آماده −

 اي؛ هاي جهاني و منطقه هاي نظامي و هماهنگي ايجاد سرپل −

 . اطمينان از موفقيت نظامي −
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 گيري نتيجه -6

جاري   ر اين باور است كه براي شناخت كامل ماهيت جنگ پيشگيرانه عالوه بر گفتمانمحقق ب
ادبيات آن در مجامع دانشگاهي غرب، بايستي به اقدامات نظامي انجام گرفته تحت اين عنوان، 

نيز ) خاورميانه(ابتدائي قرن بيست و يكم ميالدي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي   در دهه
 :توان بيان نمود اين اساس ماهيت و ابعاد جنگ پيشگيرانه را به شرح زير مي بر. توجه نمود

اقدامات نظامي انجام يافته تحت عنوان جنگ پيشگيرانه، داراي ماهيتي تركيبي بوده كه با «
دنبال  بهاستفاده از ابزارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي و در نهايت نظامي 

ك و ملي ست كه؛ منافع مشترا اي گونه بهاي،  هاي منطقه ري قدرتگي بازپردازش فرآيند شكل
همراهي احتمالي عملي . را تأمين نمايد آمريكاويژه اياالت متحده كشورهاي عضو ائتالف و ب

 گونه اين؛ كه با يكديگر در حال رقابت هستند، با )روسيه و چين(هاي جهاني  ساير قدرت
اين نكته . باشد ن منافع ملي آنان در جهان آينده متصور ميتضميمنظور  بهاقدامات ائتالفي نيز، 

گرايي،  تروريسم، افراط(نامه  هاي اجرايي شدن اين ره نيز قابل تأمل است كه با توجه به بهانه
تواند بازيگران دولتي يا  ؛ هدف حمله مي)هاي كشتار جمعي افزار گرايي اسالمي و جنگ اصول

   .»غيردولتي باشند
همراه تجزيه و تحليل انجام شده در اين  پژوهش به اي و ميداني اين ابخانههاي كت يافته

خصوص گوياي آن است كه جنگ پيشگيرانه در قالب مدلي قابل ترسيم است كه شامل ابعادي 
قابل ارائه  2 ها و شرايط و همچنين الزامات مربوطه، برابر شكل شماره و در شكل كلي زمينه

هاي مورد نياز جهت  تواند در قالب يك مدل كلي، نشانگر ه ميابعاد برشماري شد. باشد مي
المللي را جهت استفاده در طراحي دفاع ملي با  اي و بين رصد تحوالت محيط ملي، منطقه

  .ايران قرار دهد.ا.جانبه فراروي راهبردپردازان دفاعي ج رويكرد دفاع همه
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  )انهيخاورم(يجنوب غرب يايدر آس آمريكاتحده جنگ پيشگيرانه اياالت م  نامه رهمدل : 2شكل شماره 

  

 قدرداني -7

واسـطه حمايـت از    به عالي دفاع مليد از معاونت پژوهشي دانشگاه دان خود الزم مي بر هنگارند
   .دحاضر، كمال تشكر را داشته باش انجام پژوهش
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