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 چکیده

برد با ناگرچه سبب گردید تا این کشور در عرصه  2003تهاجم آمریکا علیه رژیم صدام در سال 

فراای  ای تثبیرت و اتلفاتی اندک و سرعت زیاد، به پیروزی نظامی چشمگیر دست یابد؛ اما برر

ت مندی از این پیروزی نیازمند بود تا ابعاد دیگری از قدرت را عالوه برر قردرنفوذ خود و بهره

 وره اوبامرادبه اعمال بیشتر قدرت نرم در عراق خصوصاً از  نظامی در دستور کار قرار دهد. لذا،

ر دنفروذ ر افراای  مبادرت ورزید. در این پژوه  برای بررسی تأثیر قدرت نرم ایرن کشرور د

م های قدرت نرم آمریکا در عراق چه بوده و کرداعراق، این سؤال مطرح شده است که شاخص

سرؤال  بُعد از قدرت نرم بیشترین جذابیت را برای مردم عراق ایجاد کرده اسرت  در پاسرب بره

، ایرن حلیلیت-گیری از روش توصیفیشده، با استفاده از الگوی نظری قدرت نرم و با بهره طرح

اقتصادی و علمی قدرت  های سیاسی، فرهنگی،نتیجه حاصل شده است که واشنگتن از شاخص

دم عرراق نرم همامان بهره برده و بُعد فرهنگی قدرت نرم آمریکا بیشترین جذابیت را بررای مرر

 داشته است. کاربست قدرت نرم باعث شده که تا حدودی نگرش مردم عراق خصوصاً از سرال

ی، یر  نسبت به آمریکا مثبت گردد ولی کماکان آمریکا در کنار رژیرم صهیونیسرتبه بعد  2014

 .دولت نامطلوب ناد افکار عمومی خصوصاً مردم عرب زبان سنی عراق است
 

 قدرت نرم، عراق، آمریکا، فرهنگ، رسانه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

در محریط پایان جنگ سرد و فروپاشی نظم دوقطبی و شدت گرفتن فرایند جهانی شدن 

ها و از جملره در عرصره همرهوالت چشرمگیر در الملل سبب گردید ترا شراهد تحربین

الملل باشیم. بر این اساس، کشورها در جهران امرروز، در مفاهیم روابط بین تریناساسی

های خرود قررار ستنیا سرلوحه سیا افااری راکنار قدرت در مفهوم سنتی آن، منابع نرم

آن  و به تبع اباارهای قدرت نرم به رقابت با دیگران برای کسب نفوذداده و با استفاده از 

یا در سیاست خارجی خود نآمریکا  متحدهپردازند. ایاالت تأمین منافع و اهداف خود می

یرت خرود پس از روی کار آمدن باراک اوبامرا در اولو ژهیوبه این مهم توجه داشته و به 

 متحدهالت آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث، ایاقرار داده است. به دنبال تهاجم نظامی 

یا نبرای چندین سال در این کشور حضور نظامی داشت اما همامان نفرت از این کشور 

شرد. در منراطم ملتلرر عرراق پرس از صردام، در میان مردم عراق بیشتر و بیشرتر می

شریعی و  سرل مبارز م یهاگروههای نامتقارن همانند وهگیری مقاومت مسلحانه گرشکل

نشین نه تنها در راستای منافع امنیتی آمریکرا نبودنرد های مسلحانه در مناطم سنیجنب 

های نامتقارن کردند. در کنار مقاومتهای جدی نیا برای این کشور فراهم میبلکه چال 

مسلحانه، فروپاشی حکومت صدام سبب شد احرااب سیاسری ملتلرر عراقری هماننرد 

الیرت عوه و جماعت العلماء به تدریج به عراق بازگشته و بره فعمجلس اعالء، حاب الد

 سیاسی در عراق بپردازند.

متحده آمریکا را وادار کرد تا در استراتژی خود در  االتیاخط سیر تحوالت مذکور، 

قردرت را مردنظر قررار  ماندهتجدید نظر کرده و استفاده از ابعاد مغفول  جیتدرعراق به 

متحرده آمریکرا قررار  االتیاترین ابعادی که مورد توجه کی از مهمدهد. در این راستا، ی

منردی بود. این کشور در راستای افاای  نفوذ خود در عرراق و بهره« 1قدرت نرم»گرفت 

از نتایج پیروزی در این کشور، بازسازی قدرت نرم خود در عراق را در دستور کار خود 

نمود ترا وجهره و جرذابیت خرود را در  های ملتلفی سعیقرار داده و با اجرای سیاست

عراق بازسازی نماید. بر این اساس، این پژوه  در صدد اسرت برا اسرتفاده از الگروی 

نظری قدرت نرم، ضمن واکاوی ابعاد ملتلر قدرت نرم آمریکا در عراق، به این پرس  

                                                             
1. Soft Power 
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و قردرت نررم آمریکرا در  بوده چه عراق در آمریکا نرم قدرت هایپاسب دهد: شاخص

اق چقدر توانسته است در نفوذ این کشور در عراق مؤثر افتد  در پاسرب سرؤال، ایرن عر

ترین اباار ایرن آمریکا مهم متحدههای فرهنگی ایاالت شود که سیاستفرضیه مطرح می

رفتره و توانسرته  شمارملدوش آمریکا در ناد مردم عراق به  کشور برای بازسازی چهره

 قدرت نرم آمریکا در عراق را افاای  دهد. جیتدراست در ی  خط سیر زمانی به 

 

 . چهارچوب نظری: قدرت نرم1

در  رگذاریمهم و تأث یقدرت، نقش یهااز مؤلفه یکیعنوان  بهقدرت نرم  ،یدر عصر کنون

گرفته در جهان امروز، قدرت نرم  شکلدنبال تحوالت  به. کندیم یباز المللنیب استیس

 هردف، جامعهدر  یلتگیخودانگ جادیا ،یودن خصلت اقناعبودن، دارا ب نهیهاکم لیدل به

از ارکران  یکریآن )قردرت سرلتب بره  یشتر نسبت به نوع سنتیب تیو موفق یکارآمد

مطلروب در  جیقردرت نررم در کسرب نترا یشده است. کارآمد لیتبد المللنیب استیس

 اسرتیس رانیگمیو تصرم اسرتمدارانیاسرت کره س یاالملل ترا انردازهنیروابط ب عرصه

 هرااره. در واقرع، در دهنردیبه آن انجام م لیرا در جهت ن یمضاعف یهاتالش ،یخارج

 یافراارنرم یهالیو پتانسر هراتیقدرت خود، ظرف  یو افاا تیتثب یسوم، کشورها برا

و  ینریع تیراهم لیردل مهم به نی. اکوشندیها مآن تیو در جهت تقو ییخود را شناسا

ها و برنامره هایمشو نق  مؤثر آن در تحقم اهداف، خط قدرت نرم یریکارگبملموس 

. گراالروتی باشدیم یبه منافع مل یابیدست نیو همچن یو خارج یداخل رصهدر هر دو ع

گرفته در محافرل دانشرگاهی در های صرورتهای اخیر در بحثمعتقد است که در سال

. (Gallarotti, 2011: 1)مورد سیاست خارجی، قدرت نرم اهمیت محوری یافته اسرت 

های اخیر انگاره قدرت نرم در کرانون توجره اندیشرمندان قررار گرفتره در واقع، در سال

در حرالی  قدرت نرم . بر این اساس باید در نظر داشت که(Patalakh,2016:86)است 

 حیاصطال گیرد،در محافل دانشگاهی مورد تحلیل قرار می یمفهوم علم  یعنوان  بهکه 

 ,Brubaker & Cooper) .باشدی نیا میخارج استیس یهایستتراتژاس ریتوص یبرا

2000) 
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 در« جروزف نرای»توسرط  1980عنوان ی  مفهروم، در دهره  بهقدرت نرم هر چند 

، پرس از آن، Nye, 1990 a & Nye, 1990 b)) شرد تئروریاه الملرلادبیات روابط بین

و به  ل دانشگاهی کسب کردو اندیشمندان محاف استگذارانیس نیدر ب یاگسترده تیموفق

نفوذ ی  کشور بر کشور دیگر با اسرتفاده از  که تبدیل گردید جیرا اصطالحیسرعت به 

انگاره کانونی قدرت نررم  (Wilson, 2008) .نمودمنابع غیر مادی قدرت را توصیر می

دال بر نیل به اهداف مورد نظر از طریم جرذب و اقنراع دیگرران، پری  از نرای توسرط 

 ونیتوان به استدالل استیم دان دیگری نیا به کار گرفته شده است. در این راستااندیشمن

کنرد کره در چهرره سروم اشاره کرد. لروکس تصرری  می «1چهره سوم قدرت»لوکس در 

آنکه در مورد این اعمال قدرت شود بیقدرت، قدرت بر فرد یا گروه اجتماعی اعمال می

طریرم ایجراد تغییراتری در بسرتر اعمرال قردرت  آگاهی وجود داشته باشد و این کار از

 . عالوه بر استیون لوکس، گرامشی نیا معتقد برود(Lukes, 1974: 42)گیرد صورت می

 دسرته بر ریدایپا تیتواند موفقیکند، هرگا نمیترساند و ستم میکه مردم را م یدولت

در نظرم  شرهیباشرد، هم تیبرر رضرا یکره مبتنر ییرویاستفاده از ن نماید. و حفظ هآورد

. از نظر آنترونی گرامشری بررای اعمرال Cox) 2004,)به نقل از؛ تر استرمؤث یالمللنیب

باشرد بلکره قدرت هژمونی در سط  جهانی برترری بالمنرازع قردرت مرادی کرافی نمی

هایی است که این برتری را موجه سرازد. ها و انگارهای از ایدههژمونی مستلام مجموعه

باشرد میقدرت هژمونی در کنار قدرت مادی نیازمند رضایت نیرا بر این اساس، اعمال 

( Goldstein &  Whitworth, 2008)تیرضراو  رویرن بیرترک»بره  ی. اعمال هژمون» 

بر نق  روشنفکران  گرامشیبنابراین، در حالی که  .(Gramsci, 1971: 80)دارد  اجیاحت

 کننده قدرت هژمونینیروی تثبیت از یعنوان بلش به رهی، فرهنگ عامه و غسایرسانه، کل

 جرادیقردرت نررم ا ینروععوامل مذکور به  که ای نیا بر این اعتقاد استکند، نیم دیتأک

و  همگراکننرده یاباارهرا میراز طر گررانیبر د یرگذاریتأث ییقدرت نرم تواناد و کننیم

 جیبره نترا یابیدسرت منظرور اقناع و جاذبه به م،یدستور کار، تشو میتنظ انه،یجویهمکار

. بر این اساس قدرت نرم نوعی از قدرت است بNye, 2011: 20-21) باشدیمطلوب م

 (Fan, 2008: 5) .باشدمند و ناملموس میکه نسبی، زمینه

                                                             
1.The third face of power 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joshua+S.+Goldstein&text=Joshua+S.+Goldstein&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joshua+S.+Goldstein&text=Joshua+S.+Goldstein&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Sandra+Whitworth&text=Sandra+Whitworth&sort=relevancerank&search-alias=books
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 ریررم را قردرت نامشرهود، غقدرت ن لگرانیسط ، دانشمندان و تحل نیتریدر انتااع

 ر خرالفبر (Xiaoying, 2004) .دکننریم ریتعر یمعنو ای یمادری، غیریگقابل اندازه

سلت، که بر پاداش و یا تهدید مبتنی است، قدرت نرم، بردون پراداش و تهدیرد  قدرت

ن کررد دللرواه از راه جرذب جرهینتاز توانایی دستیابی به است شود و عبارت اعمال می

 هاییتقدرت نرم بر توانایی شکل دادن به اولو (Wang & Lu, 2008: 426) .دیگران

شلصریتی، فرهنگری و  هاییتنامحسوسی همچون؛ جرذاب هایییدیگران از طریم دارا

سیاسی و نهادی استوار است که مشروع و اخالقری هسرتند. در ایرن مفهروم،  یهاارزش

که همان چیاهایی  کندیترغیب م است که دیگران را ییهاقدرت نرم تنظیم دستورالعمل

بنابراین، قدرت نرم توانایی کسب نترایج از طریرم جرذب  خواهیم.یرا بلواهند که ما م

کننردگی و در واقرع، در قردرت نررم قردرت هماهنگ کردن است نه اجبار و یا پراداش.

در مورد بالغت قردرت  دنیها (Ullah, 2015:8) .دهندگی حائا اهمیت استمشارکت

قردرت  طیمربوط به شرا اتیاز فرض یابر مجموعه ساده یکند که مبتنینظر م هارنرم اظ

 :Hayden, 2012) ملتلر پل  شده است یکشور است که در کشورها  ی بیترغ

 ,McClory) .شرود لیتبد تیمرکا جذاب  یکند تا به یقدرت نرم کشور کم  م. (46

2011: 15) 
توان منابع قدرت نرم را در پنج وجه رم، میبا توجه به تعاریر ارائه شده از قدرت ن

. کشرورها هرچقردر از ی کردبندمیتقس «رسانه»و  «علم» ،«اقتصاد» ،«تاسیس» ،«فرهنگ»

برخرروردار باشررند، هرچقرردر از لحررا   یشررتریب یفرهنگرر تیو جررذاب یفرهنگرر یغنررا

 خلرم تیجذاب گرید یمردمان کشورها یبتوانند برا های داخلی و خارجی خودتاسیس

برا  یقرار گرفته و مبادله اقتصاد گرانید یالگو یاقتصاد یهاکنند، هرچقدر در شاخص

 .هسرتند برخروردار بیشرتری نرم قدرت منابع از باشند هداشت برد - برد بر مبتنی گرانید

 بررای میابرانی بره جهرانی عرصره در کشور آن که شودمی سبب کشور ی  علمی رشد

 با دانشجویان، این آشنایی سازسبب خود این و رددگ تبدیل دیگر کشورهای دانشجویان

 بهبرود و میابران کشور به نسبت هاآن ذهنیت تغییر و میابان جامعه هایارزش و فرهنگ

از  یکریمثابره  برههمرواره نیرا  ها. رسرانهگرددمی دانشجویان ناد در کشور این تصویر

 یخرارج اسرتیس شربردیپ در یمهم ارینق  بس اطالعاتی – یارتباط یاباارها نیترمهم

برخروردار هسرتند  یارتبراط شررفتهیپ یهایکه از تکنولوژ ییکشورها .اندکشورها داشته
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مطلوب از  یالمللنیب ریتصو جادیاطالعات و ا انیبر جر یشتریو نفوذ ب یرگذاریتوان تأث

 یجهران یارسرانه یکشرورها از برترر یبرخروردار گر،یخود را دارا هستند. به عبارت د

مطلروب  ریارائره تصرو یبرا تیفرصت و موقع نیداشتن بهتر تاریاست با در اخ یومسا

 . یاز خو یالمللنیب

در نهایت، قدرت نرم به توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دیگران برای دستیابی به نترایج 

تقسریم کررد. « 3نتیجره»و « 2واکرن »، «1کرن »تروان بره مورد نظر اشاره دارد. نتایج را می

هایی از نتایج نمونه« ایجاد وجهه مطلوب»و « تغییرات افکار عمومی»، «ت فرهنگیتغییرا»

های مرذکور، ترأثیر گیری از نمونرهب. پژوه  حاضر با بهره1نمودار قدرت نرم هستند )

آمریکا در عراق را در پنج حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، علم  متحدهقدرت نرم ایاالت 

 نماید.و رسانه مطالعه می

 
Source: (Kim & Lee, 2017) 

 

 . مکانیسم تبدیل قدرت نرم به نتایج دللواه1نمودار شماره 

 

                                                             
1. Act 
2. Response 
3. Outcome 
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 . اشغال عراق و افول قدرت آمریکا2

در قبال عرراق را  کایآمر متحده االتیا یو خارج یداخل استیسپتامبر، س ازدهمیواقعه 

 درقاعرده ال مرتیدگرگون کررد. برا خاتمره کرار دولرت طالبران در عرراق و ها یکل به

حکومت در عراق معطروف  یکاران توجه خود را به سمت سرنگونافغانستان، نومحافظه

در قبرال عرراق در  کرایآمر متحرده االتیرا یخارج استیآشکار در س یکردند. چرخش

محور شررارت در کنرار  عنوان و اعالم عراق به ب2002) جرج بوش در کنگره یسلنران

 متحرده تاالیرکره ا اسناد و شواهد حراکی از آن اسرت اتفاق افتاد. ،یو کره شمال رانیا

 یحکومت صدام گرفت. سلنران یسرنگون یخود را برا میتصم 2002در سپتامبر  کایآمر

نقطره  تروانیرا م 2002 سپتامبر 12سازمان ملل متحد در  یجرج بوش در مجمع عموم

 در عراق بره حکومت صدام انیدر قبال عراق و آغاز پا متحده االتیا استیدر س یعطف

 یریگو در حال شرکل میوخ دیتهد  یعراق را  میرژ یسلنران نیدر ا یآورد. و شمار

در گررفتن مجروز  متحرده االتیا تیدانست. عدم موفق ریناپذتنابو برخورد با آن را اج

بره  جانبره ی صرورت کشور بره نیسبب شد که ا ،تیامن یحمله به عراق توسط شورا

 به مرحلره اجررا بگرذارد جانبه ی صورت را به «دیون  کنسرنگ» یعراق حمله و تئور

هر  شورک نیبه عراق سبب شد که ا کایآمر متحده االتی. هجوم اب241: 1384)احمدی،

 تیرحکومت صدام بره موفق یو سرنگون ینظام اتیچند بتواند در وهله اول از نظر عمل

 یدچرار نروع تیو در نها روروبه یبا مشکالت متعدد یروزیپ تیدر تثب بنابراین،برسد، 

 در عراق گردد. یکیچر یشیجنگ فرسا

آمریکرا از نظرر نظرامی  متحردهعبارتی دیگر، پس از اشغال عراق، هرچند ایاالت  به

توانسته بود در جنگ با عراق پیروز گردد اما در تبدیل پیروزی نظرامی بره دسرتاوردهای 

 جرادیا ،در عرراق میررژ رییهدف از تغجدی مواجه گردید. اگرچه  یهاچال سیاسی با 

 یحرال دوسرتانه بررا نیو در عر مردمی و دموکراتیر  تیمشروع، دارای با ثبات یدولت

متحرده  االتیرادخالرت نظرامی  جرهید نتیرسریحال، به نظر م نیبا ا بود، متحده االتیا

، یشرورش طروالن بود. مشلصه اصرلی آن،کشور شکست خورده   ی آمریکا در عراق،

 روز افاون بحران و مشکالت در آن بود. ی و تصاعدجنگ داخل



258 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

سنج  آرای عمرومی جهران در  مؤسسهگرفته توسط های انجامبر اساس نظرسنجی

میالدی در خصوص میاان اعتمراد برخری کشرورها نسربت بره  2009و  2008های سال

هشت رهبر جهان از جمله؛ آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، سازمان ملل، چین، ایرران و 

رئیس جمهور آمریکا نتوانست نظر افکار عمومی در عراق را به خرود  1ان، بارک اوباماآلم

کشور به طرح نظررات  22هاار نفر در  24حدود  2009جلب نماید. در نظرسنجی سال 

میاان اعتماد به رهبران جهانی مذکور پرداختند. مردم عراق صالحیت اوبامرا  دربارهخود 

درصدب نسبت بره رئریس جمهرور  57ها )دند. اکثریت عراقیالمللی رد کررا در امور بین

درصد مردم عراق اعتقاد دارنرد کره اوبامرا در امرور  40اعتماد هستند و حدود آمریکا بی

 ,World Public Opinionباشرد )تواند ایفاگر نقشری مثبرت المللی میای و بینمنطقه

2008., World Public Opinion, 2009 .شرده توسرط ای انجامهنترایج نظرسرنجیب

طری  4های مشرترکو مرکا تحقیرم در زمینره 3با همکاری مؤسسه گلوب اسکن 2سیبیبی

دهد که افکار عمومی عراق دیردگاه منفری میالدی نیا نشان می 2009تا  2006های سال

های آمریکا در منطقه خاورمیانه و در عراق دارند. بی  از نیمی از مردم نسبت به سیاست

ها دیدگاهی مساعد درصد آن 25های آمریکا را منفی تلقی نموده و حدود ستعراق سیا

درصرد اعتقراد دارنرد آمریکرا تمرایلی بره  58های این کشرور دارنرد. نسبت به سیاست

ها، آمریکا با استفاده از قدرت درصد عراقی 69همکاری با هیچ کشوری ندارد. از دیدگاه 

اسرت.  متحردهرا انجام دهد که مطلروب ایراالت کند که کاری برترش عراق را وادار می

الملرل متحده برای تررویج حقروق بین االتیادرصدب معتقدند که  68ها )اکثریت عراقی

درصد جمعیت عراق، با  39کند. همچنین، کند اما خود از اصول آن تبعیت نمیتالش می

عمومی در عراق،  درصد افکار 32اند. در مقابل، ملالر متحدههای تغییر ایاالت سیاست

جهت مقابله با تغییرات جدی در پی  گرفتره اسرت  متحدهای که ایاالت نسبت به شیوه

متحرده  االتیاها بر این اعتقاد هستند که درصد عراقی 53نظر مساعد دارند. در نهایت، 

 Worldاند )درصد نیا با این تفکر ملالر 23کند و نق  مثبتی در عرصه جهانی ایفا می

Public Opinion, 2006., BBC World Service, 2007: 8., BBC World 

                                                             
1. Barak Obama 
2. BBC World Service 
3. Globe Scan 
4. Search for common Ground (SFCG) 
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Service, 2008:6., BBC World Service, 2009: 9) .برر ایرن، مطرابم برا  عرالوه

ترا  2011های ها و مطالعات سیاسی طری سرالهای نظرسنجی مرکا عربی پژوه یافته

ید علیه امنیت و ثبرات درصدب، آمریکا را دومین تهد 60، اکثر مردم عراق )بی  از 2018

-The Arab Center for Research and Policy Studies, 2011)داننرد خرود می

بررداری از متحده در عراق و ناتوانی ایرن کشرور در بهره االتیاعدم محبوبیت ب. 2018

ها و دستاوردهای اشغال عرراق سربب گردیرد کره ایرن کشرور بره برازطراحی سیاسرت

یکی از کراراترین  عنوانق پرداخته و استفاده از قدرت نرم به های خود در عرااستراتژی

 ابعاد قدرت را در دستور کار خود قرار دهد.

 

 . ابعاد قدرت نرم آمریکا در عراق3

مترأثر از پرنج منبرع فرهنرگ،  یکلر طرور در عرراق بره کایآمر متحده االتیقدرت نرم ا

در است.  کندیم دیمنابع تول نیاز ا  یکه هر  یتیاقتصاد، علم و رسانه و جذاب است،یس

 .ردیگیقرار م یو بررس لیمنابع مورد تحل نیاز ا  یهر ادامه 

 

 یحوزه فرهنگ .3-1

همانند حقوق  موضوعاتیبر  دیو تأک کایآمر متحده االتیا یفرهنگ دهندهلیتشک یاجاا

خلرم  گرریجوامرع ددر  یعریطب طرور بره یاسریو س یفرهنگ ییگراکثرت ،یبشر، آزاد

 یدر راسرتا یفرهنگ تیجذاب نیکرده است از ا یهمواره سع این کشورکرده و  تیجذاب

 یعناصرر نیترهماز م یکی. دیخود استفاده نما یخارج استیدر س یو اباار یمنافع مل

  یکشرورها افراا گرریرا در نراد مردمران د کرایآمر متحده االتیا یفرهنگ تیکه جذاب

است که جامعه ملاطب در آن قرار داشته و  یطیمردمان و شرا نیا ستیتجربه ز دهدیم

 یجامعره در فضرا  یاندازه مردمان  هر ب،یترت نیاست. بد دهیآن را پشت سر گذران ای

و  یفرهنگر یسازکسانی استیحقوق بشر، و متأثر از س تیمحروم از رعا ،یاسیبسته س

اشرته مشرترک د سرتیتجربه ز یو تنوع قوم یفرهنگ ییگراگرفتن کثرت دهیو ناد یقوم

 نیر. برر اکندیم دایپ  یافاا کایآمر متحده االتیا یفرهنگ تیقدر هم جذابباشند همان

حکومت صردام، عردم  استبداد یمردمان عراق در فضا یجمع ستیاساس، با توجه به ز
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عردم وجرود انتلابرات آزاد و در  ،یحابتر  یکتراتورید تیحقوق بشر، حاکم تیرعا

های ی، شاخصسن ییگراعرب استیس یر راستاد یو قوم یفرهنگ یسازهمگن تینها

حکومت  یبا فروپاش کند.ای پیدا میفرهنگی آمریکا برای این مردم ستمدیده کش  ویژه

عناصرر  کنیل ؛شد ییبازنما اقمردم عر انیدشمن در م عنوان به واشنگتنهر چند  ،بعث

کررده و جروان  لینسل تحص ژهیو بهمردم و  انیدر م جیدر عراق به تدر آمریکا یفرهنگ

در اذهران مرردم عرراق  کرایآمر متحده االتیا ریکشور خلم قدرت نرم کرده و تصو نیا

بود کره  یکشور کایمرآ متحده االتیاطرف،   یاز  رای. زدیپارادوکس گرد یدچار نوع

حراب  یکتاتورید میرژ هیبود که سا یکشور گر،ید یعراق را اشغال کرده بود و از سو

مرردم عرراق  ستیبا توجه به تجربه ز یق برداشته و از نظر فرهنگبعث را از جامعه عرا

 یکره بررا یفرهنگر یهامؤلفره نیترر. مهمکردیم تیکشور خلم جذاب نیفرهنگ عامه ا

 ،یقیموسر ند از:اداشته است عبارت تیخلم جذاب تیدر عراق قابل کایآمر متحده االتیا

 .یسیرقص و زبان انگل

 رگرذاریمهرم و تأث یاز اباارهرا یکیرهنگ مدرن و ف یاصل یاز جمله اجاا یقیموس

 شرده نرهینهاد یهرانییآو ها فرهنگ و ارزش اشاعهو  جیترو یبراآمریکا  متحدهایاالت 

و نفروذ  یرگرذاریتأث یدر راسرتا کرایآمر متحرده االتیرا .باشردکشور عراق میبه  خود

کشرور پرداختره  نیدر ا ی متعددقیموس یهاکنسرت یخود در عراق، به برگاار یفرهنگ

 ییکایدر بغداد و با دعوت از هنرمندان آمر کایسفارت آمر یاقدام که با مساع نیاست. ا

را برا  یعراقر انیرجوانران و هنرجو میامکران ارتبراط مسرتق رد،یرگیبه عراق صورت م

 ییهراخود، کالس یرسم یهابرنامه یبر اجرا عالوه. نوازندگان کندینوازندگان فراهم م

از جمله  1دیمکبرا ی. مارکنندیبرگاار م این یعراق انیبه هنرجو یقیوزش موسآم یرا برا

 Embassy of Theبه عراق سفر کرده اسرت ) یقیموس ریعنوان سف بهاست که  یافراد

United States Baghdad, 2013.ب 

فرهنرگ خرود و  جیدر جهت تررو کایمتحده آمر االتیبرنامه ا گریرقص، د آموزش

کره برا  برنامره نیدر قبال خود است. ا هاینگرش عراق رییم عراق و تغفرهنگ مرد رییتغ

هرا در آن مانرانیپو هم هراییکایآمر یو با همکرار «Battery Dance»شرکت  تیحما

                                                             
1. Mary Mc Bride 
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ساله  22تا  17 یآموز عراقدان  28به  ،ییکایزوج آمر  یعراق برگاار شد، با استلدام 

 یتالشر ی،کارگراه آموزشر نیش داد. اهفته، رقص آموز  یدر طول  یعراق یو دو مرب

کنندگان و شررکت یتیجنسر یارهرایبرود کره در آن مع ینحرو بره یگروه تیفعال یبرا

مدنظر نبروده و  یو اجتماع یخاص و تعلقات مذهب ییایها به مناطم جغرافآن یوابستگ

 یو مناسبات متفاوت اجتماع یملتلر اعتقاد یها یکننده گرادختران و پسران شرکت

برنامه آموزش رقص از مناطم  نیکنندگان در اشرکت تیتند. قابل ذکر است که اکثرداش

نبرود. برر اسراس  یخبرر انیعیهرا از شرآن انیرو کرکوک بودنرد و در م لیارب نیکردنش

کنندگان از درصد از شرکت 90از   یانجام شد، ب نکنندگاشرکت انیکه در م ینظرسنج

 88 ن،یبودنرد. همچنر یراض انیاز نحوه کار مرب درصد 96برنامه لذت برده و در حدود 

ابرراز داشرتند. در  یکارگراه آموزشر نیشرکت مجدد در ا یخود را برا لیتما ایدرصد ن

همراه  تیبا موفق نهیزم نیادعا داشتند که عملکردنشان در عراق در ا هاییکایآمر ت،ینها

به صل  و  دنیر جهت رسرفع اختالفات د یاعتماد افراد برا ریچشمگ افاای بوده و به 

 یهرابرا نگرش یرقص برا افرراد یکننده براقابل توجه احساسات افراد شرکت  یافاا

 یهامهارت  یافاا ها،ییکایبه کار با آمر لیدرک و احساس و تما اانیمتفاوت، م یفکر

اسرت  دهیرانجام یکار گروه یاعتماد به نفس افراد و اعتماد برا  یو افاا یسینگلزبان ا

(Battery Dance, 2012.ب 

 االتیراسرت. ا یسریزبران انگل کا،یآمر متحده االتیقدرت نرم ا یهامؤلفه گریاز د

در  یسریبه آمروزش زبران انگل ایخود در عراق ن ینفوذ فرهنگ یدر راستا کایآمر متحده

 نرهیاسرت کره در زم ییاز نهادها یکی 1«دِستیاَم»کشور مبادرت کرده است. مؤسسه  نیا

سازمان   ی دِستی. اَمکندیم تیفعال قایو شمال آفر انهیدر خاورم یسینگلآموزش زبان ا

 ،یآموزشر یهابا هدف گسرترش فرصرت 1951است که در سال  ییکایآمر یرانتفاعیغ

نهادهرا و جوامرع  تیرزنان و جوانران و تقو یو توانمندساز یدرک متقابل فرهنگ جادیا

 تیرو تقو یسریزبران انگل مؤسسه در تالش است ترا ضرمن آمروزش نیشد. ا سیتأس

کار الزم  یروین یهاگسترش مهارت ایو ن یبه گسترش ارتباطات جهان ،یفن یهامهارت

 11دفترر در  20از   یمؤسسه ب نیموفم کم  کند. ا یااز اقتصاد منطقه تیجهت حما

                                                             
1. Amideast 
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  یفراهم آوردن  ن،یشد. همچن یاندازراه 1953کشور دارد و دفترش در بغداد در سال 

 یرا که برا ییهامناسب که در آن جوانان بتوانند دان ، مهارت و نگرش یوزشآم طیمح

 نیرا یهراتیدارند کسب کننرد از اولو ازیدر جهان امروز ن تیو موفق رورود به بازار کا

اسرت کره در  ییهابرنامره گرریاز د «1اَکسِس»ب. برنامه  ,2018Amideastمؤسسه است )

 تیربرنامره آمروزش و تقو نیرکراربرد دارد. ا در عرراق یسریآمروزش زبران انگل نهیزم

آمروزان . دان آوردیفراهم م ساله 18تا  14نوجوانان  یرا برا یسیزبان انگل یهامهارت

  یردموکرات یهرابرا فرهنرگ و ارزش ییبرنامره ضرمن آشرنا نیرشرکت در ا میاز طر

و  یتوسرعه اجتمراع یهامشرارکت در برنامره یبررا یمناسرب یهراتیاز ظرف ،ییکایآمر

در  تواننردیکننده مافرراد شررکت ن،یر. گذشرته از اشوندیمند مکشورشان بهره یاقتصاد

مند شوند بهره یمطالعات یهامربوط به فرصت یهاو برنامه یلیتحص یهاهیبورس از ندهیآ

(U. S. Department of State, 2019.ب 

 

 حوزه سیاست .3-2

بره  لیرن یمشرلص بررا یبست قواعدحوزه قدرت نرم به کار نیدوم عنوان به استیس

 عنروان بره اسرتیس ریآنچه در تعر. قدرت اشاره دارد یدر حالت کل ای یاسیاهداف س

ساخت   یخود در  استیاست که س نیدر نظر گرفته شود ا دیقدرت نرم با یبرا یمنبع

 بره سمیبرالیل .افتدیاتفاق م یبستر فرهنگ  یدر  گرید یعبارت و به یو اجتماع یفرهنگ

 یو آزاد حقروق بردارنردهدر  کرا،یآمر متحرده االتیرا یاسریمؤلفه س نیتریانیبن نوانع

 میاز طر یبستر فرهنگ نیشده است و ا ییبازنما یست که در قالب دموکراسا یاجتماع

 یدر راستا .دهدیم لیرا تشک یاسیعرصه س یدهایو نبا دهایبا ،خود یاسیس یهاارزش

عراق نظرام  یقانون اساس  یس از صدام، اصل در عراق پ یحرکت به سمت دموکراس

 نیقوان نیبند )جب، تدو 2. در اصل کندیاعالم م یپارلمان یکشور را جمهور نیا یاسیس

و   یرصرورت دموکرات بره، به انتقال قردرت 6را ممنوع و در اصل  یبا دموکراس ریمغا

 نیرا 45ل عرراق اصر یدر بل  سوم قانون اساسر نی. همچنکندیاشاره م ایآممسالمت

 یدموکراسر یهاانیاز بن یکیعنوان  بهقوا   یشناختن اصل تفک تیقانون ضمن به رسم

                                                             
1. Access 
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دادن بره مجلرس و انتلراب نظرام  تیرکشرور و اولو نیرا یاسیس التیدر ساختار تشک

جمهور  سیرئو انتلاب  هینظارت مجلس بر عملکرد قوه مجر لیدل به یحکومت پارلمان

مجلرس عرراق از  ندگانیشناختن انتلاب نما تیسمب، با به ر58)اصل  از طرف مجلس

آحاد مردم  یپارلمان عراق را برآمده از آرا ندگانی، نما47کشور در اصل  نیمردم ا یسو

قردرت در  چرخهانتلابات و  یو برگاار یاصول قانون اساس یاجرا ی. در راستاداندیم

عراق برگراار شرد و  در یانتلابات پارلمان نینلست 2005در سال  ،یاسینلبگان س انیم

رفتنرد. در  یرأ یهاصرندوق یبار مردم عراق به پرا نینلست یبرا 2005سال  هیدر ژانو

عرراق  2014و در سرال  در عراق برگاار شده یدور انتلابات پارلمان نیدوم 2010سال 

دور انتلابرات در عرراق  نیبود. آخر یارلمانانتلابات پ یبار شاهد برگاار نیسوم یبرا

گرردش  یآزاد کا،یآمر متحده االتیدر ا یجامعه مدن تیبرگاار شد. فعال 2018در سال 

چه در  کایآمر متحدهاالتیا یداخل استیس یفضا یکل طور کشور و به نیاطالعات در ا

هماننرد  یاسیس یهاتیو چه در قالب فعال یآن همانند دموکراس یاسیس یهابُعد ارزش

 یداخلر استیبُعد س نیترعنوان مهم بهت و گردش اطالعا یجامعه مدن ،یاسیاحااب س

 یبا توجره بره فضرا تیقابل نی. ادینما تیمردم عراق خلم جذاب یبرا تواندیاست که م

و قواعرد  یدموکراسر نیمواز تیو عدم رعا یحابت  یکتاتوریدوران صدام و د ستیز

 .ابدییم  یفااا استیس یباز  یدموکرات

 یدولت اسرالمآمریکا، مبارزه با داع  ) تحدهمهای ایاالت ترین سیاستیکی از مهم

ب و کارزاری بود که این کشور در مبارزه برا داعر  بره راه انداختره برود. هیعراق و سور

در منراطم  ژهیرواعتراضات مدنی در عرراق در پری ناکارآمردی دولرت ایرن کشرور بره 

خرود های اولیه داع  در این مناطم به گسرترش فعالیرت نشین سبب شد که هستهسنی

 ایرن آمریکاشد.  آمریکابحران دست به دامن  نیحل ا یبرا یمالکنوری الدولت بپردازد. 

دولت  لیاز دولت و تشک یمالکال یریگکم  به مقابله با داع ، خواستار کناره یدر ازا

 یبه جا یدرالعبادیح نیا با استعفای نوری المالکی، تیدر عراق شد. در نها یوحدت مل

ب. ایراالت متحرده، داعر  را یر  چرال  1393فام، نشست )یادان بر مسند قدرت وی

و  هیثبات در عرراق، سرور یریچشمگ طور به جهانی و ی  تهدید تروریستی دانسته که

 10در  لرذا، اسرت. یالمللنیب تیصل  و امن یبرا یدیکرده و تهد ریرا تضع انهیخاورم
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عراق و  یشکست دولت اسالم یگسترده برا یالمللنیائتالف ب لیتشک از ،2014سپتامبر 

د و کشورهای دیگر را برای پیوستن به این ائتالف تشرویم نمرود )داع ب خبر دا هیسور

(U. S. Department of State, 2014). متحده برا تشرکیل ائرتالف مبرارزه برا  االتیا

ویرژه عرراق داشرت.  برهداع ، سعی در بازسازی چهره خرود در مطقره خاورمیانره و 

ئتالف، بیشتر همکاری خود را با مبارزان کررد و نیروهرای مسرل  ارتر  همچنین این ا

 داد.عراق انجام می

آمریکا همچنین در جهت نفوذ و تأثیرگذاری بر مردم عراق، به دوستی  متحدهایاالت 

توان ایاد عالوی را نیرا نرام حیدرالعبادی، می بربا رؤسای احااب عراق پرداخت. عالوه 

در منرال « العراقیه»در عراق و تشکیل ائتالف  2010ان انتلابات برد. عالوی که در جری

عنوان رهبرر ایرن ائرتالف  بهشلصی احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه سابم ترکیه، 

رفت )خاکی؛ خورشریدوند می شماربرگایده شد، تنها سیاستمدار مورد اعتماد آمریکا به 

بلیغاتی ترکیره و عربسرتان در کنرار مالی و ت گستردههای یتحماب. 1393و جوانمردی، 

های پارلمان را یکرسکرسی از  91ی شیعه سبب شد تا این ائتالف هاگروهعدم انسجام 

ب. در جریران اسرتعفای عرادل 1393کسب و پیروز انتلابات گردد )پشرنگ و زمرردی، 

ب، عالوی در واکن  به این استعفا، خواسرتار تشرکیل دولرت پیشررو 2019عبدالمهدی )

های انتلابرات زود در کشور عراق شد یعنی روی کار آمدن دولتی که بتواند زمینره امور

ماه را فراهم آورد. وی همچنین تغییر در کمیساریای عرالی  5الی  4هنگام در بازه زمانی 

انتلابات فعلی و تشکیل کمیساریای جدید را خواستار شد. عالوه بر این، رئیس ائتالف 

ایران را مسئول و محرک اعتراضات مرردم عرراق دانسرت  ملی عراق، جمهوری اسالمی

 ب.1398خبرگااری فارس، )

آمریکا در جهرت بازسرازی چهرره خرود در  متحدههایی که ایاالت از دیگر سیاست

به بعد در عراق و تالشی بروده  2019عراق انجام داده است حمایت از اعتراضات اکتبر 

ن عراقری داشرته اسرت. مشرکالت است که این کشور در جهت جلب حمایت معترضرا

اند سبب شده است تا های عراقی پس از اشغال داشتههایی که حکومتمعیشتی و چال 

بسیاری از مشکالت عراق در حوزه رفاهی و اقتصادی همچنان الینحل باقی بماند. لرذا، 

مردم این کشور برای اعتراض به وضعیت موجود دسرت بره تجمعرات اعتراضری زده و 
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ای را در سراسر عراق ترتیب دادند. ایاالت متحده آمریکا نیا با حمایت ستردهتظاهرات گ

از معترضان عراقری سرعی در مشرروع جلروه دادن اعتراضرات داشرته و بره حمایرت از 

ها پرداخت. در ایرن ها در جهت تغییر آنآفرینی مستقیم در این ناآرامیاعراضات و نق 

وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در بغرداد های توان به انتشار بیانیهزمینه می

های ملتلررر، تظرراهرات اشراره کرررد. سرفارت آمریکررا در بغرداد نیررا برا انتشررار بیانیره

هرای دموکراتیر  محسروب و در عرین حرال برا آمیا را از حقوق اساسی نظاممسالمت

ا در اسرت. سرفارت آمریکر کرردهبکارگیری خشونت برای هر کدام از طرفین ملالفرت 

ای دیگر، از امنیت و شکوفایی عرراق حمایرت کررده و دفراع از بغداد همچنین در بیانیه

گیری ملت عراق در برابر خشونت را پیگیری کرده است. در این بیانیه بر لراوم تصرمیم

ب. (Smith, 2019آزادانه مردم عراق در خصوص آینده کشورشان نیا تأکید شرده اسرت 

وزیر امور خارجه این کشرور  1جه آمریکا، اظهارات مای  پمپئودر بیانیه وزارت امور خار

هرا توسرط دولرت عرراق، مبنی بر مدارا با معترضان عراقی و برآورده کردن مطالبات آن

نشان از حمایت این کشور از معترضین عراقی و استقبال و تالش ایراالت متحرده بررای 

های مردم عراق را قرانونی و حل مشکالت مردم عراق است. پمپئو اعتراضات و خواسته

ها گوش دهرد. وی، مشروع قلمداد کرده و از دولت عراق خواسته است تا به صدای آن

همچنین خواست معترضین را برکناری نلست وزیر عراق عادل عبدالمهدی تلقری کررد 

(The New Arab, 01/11/2019 .ایاالت متحده آمریکا، عادل عبدالمهدی را همسو با ب

آمده، نهایت تالش خود را در جهت   یپهای ندانسته و با استفاده از فرصتمنافع خود 

متحرده آمریکرا ضرمن ابرراز  االتیرابرکناری وی انجام داده است. در بیانیه کاخ سفید، 

نگرانی نسبت به تداوم حمالت علیه معترضان عراقی، خواستار اصالح نظام انتلابراتی و 

استعفای عادل عبدالمهدی نلست وزیر عراقب در  برگااری انتلابات زود هنگام )در پی

متحده آمریکا با تالش در ضد ایرانی جلروه دادن  االتیااین کشور شده است. همچنین، 

اعتراضات عراق، سعی در کاه  نفوذ ایران و حمایت از معترضان عراقی برای بازسازی 

کرایی و از مقامرات آمریب. The White House, 2019)چهره خود در عراق پرداخرت 

                                                             
1. Mike Pompeo 
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متحده و مای  پمپئرو وزیرر  االتیارئیس جمهوری  1ها؛ دونالد ترامپترین آنجمله مهم

های ملتلفی، جمهوری اسالمی ایران را هدف اعتراضرات در امور خارجه آن، در توییت

شرواهد اسرتناد شرده » :اظهار داشت یتی، در توئاکیامور خارجه آمر ریوزدانند. عراق می

جمهوری  تیمورد حما عهیش انیاست که شبه نظام تیواقع نیل شامل ااستدال نیا یبرا

تظاهرکنندگان شرعار خرروج اند و نق  داشته نیمعترض هیدر خشونت عل ،رانیااسالمی 

بدین ترتیب، پمپئو، اعتراضات ب. Tabatabai&  Martini ,2019)« اندایران را سر داده

خواسرتار اهلل تلقری کررده و در عراق و لبنان را نیا علیه جمهوری اسالمی ایران و حاب

Al-) هسرتند، شکسرت دهنرد یرا کره مرانع آزاد ییهرامیشد تا رژ نیکم  به معترض

2019, Manar English Website.های ایراالت البته باید اذعان داشرت کره سیاسرت ب

متحده آمریکا در جهت بازسازی وجهه آسیب دیده خرود در عرراق بره نتیجره مطلروب 

نینجامید و شاهد تهاجم مردم عراق به سفارت این کشور در عراق و تسلیر آن هسرتیم. 

حملره ایرن کشرور بره مواضرع حشرد  دنبالحمله به سفارت ایاالت متحده در عراق به 

الشعبی شکل گرفت و در نهایت منجر به تشدید احساسات ضدآمریکایی در میان مرردم 

عراق شد. ایاالت متحده باز هم در جهت تلریب جایگاه جمهروری اسرالمی ایرران در 

کره ترامرپ  یاگونهعراق، این کشور را مسئول حمله به سفارت  در عراق تلقی کرد به 

Harding ,) توییت خود، جمهوری اسالمی ایران را متهم به برپایی این تظاهرات کرد در

2019, Borger  &.کرایی روی اعتراضرات با این وصر، موج سواری مقامرات آمری ب

 تواند منبع قدرت نرم برای واشنگتن قلمداد شود.مردم عراق می

 

 حوزه اقتصاد .3-3

عامل دیگری که در ایجاد قدرت نرم از نق  بسراایی برخروردار اسرت، عامرل اقتصراد 

 ییهامؤلفهکند و طور طبیعی خلم جذابیت می بهباشد. ثروت و قابلیت ثروتمند بودن می

ت باالی اقتصادی، ارائه الگویی جذاب در عرصره اقتصرادی و ارائره الگروی همانند قدر

تواند مسبب تولید قدرت نررم بررای یر  کشرور برد می -روابط اقتصادی مبتنی بر برد 

یر  کشرور در کشرور دیگرر و  یگذارهیسررماگردد. افاای  مبادالت تجاری، افاای  

                                                             
1. Donald Trump 

https://www.rand.org/about/people/t/tabatabai_ariane_m.html
https://www.rand.org/about/people/m/martini_jeffrey.html
https://www.rand.org/about/people/m/martini_jeffrey.html
https://www.theguardian.com/profile/lukeharding
https://www.theguardian.com/profile/lukeharding
https://www.theguardian.com/profile/julianborger
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تواند باعرث است که می ییهاراهاقتصادی ی  کشور به کشور دیگر از جمله  یهاکم 

جوزف نرای، ب. Thurow, 1992: 14افاای  قدرت نرم کشوری در کشور دیگر گردد )

در آثار اولیه خود انواع قدرت را در عصر اطالعات به سه نروع قردرت نظرامی، قردرت 

کنرد و قردرت نظرامی و اقتصرادی را دو بعرد از اقتصادی و قدرت نرم تقسیم بندی می

نماید؛ اما در آثار متأخرتر منابع اقتصادی را جاء منرابعی تلقری معرفی میقدرت سلت 

تواند برای ی  کشور قدرت نرم خلم نماید و معتقد است قدرت اقتصادی کند که میمی

ب. در واقرع، 32: 1389تواند مولد قدرت نرم و هم مولد قدرت سلت باشد )نای،هم می

و  هراانگارهرگرذاری قردرت اقتصرادی در تغییرر توان گفت با توجه به کارکرد و تأثیمی

نگرش و خلم چهره مثبت از ی  کشور در ذهنیت کشورهای دیگر، نای بره تردریج در 

نگرش خود تعدیل ایجاد کرده و قدرت اقتصادی را هم جراء منرابع مولرد قردرت نررم 

بره وضروح قابرل مشراهده اسرت کره « آینده قدرت»داند. این تغییر نگرش در کتاب می

 ب.136: 1392داند )نای،ترین اباارهای قدرت نرم میدرت اقتصادی را یکی از مهمق

در عرراق، کمر  بره  خرودقدرت نررم   یافاا نیا در راستای کایآمر متحده االتیا

 یهراکه در قالرب برنامره کم  این کشور را در دستورکار خود قرار داده است یبازساز

. کنردیم تیرفعال متحرده االتیرا یالمللنیعه بنظر آژانس توس ریز ایتوسعه – یاقتصاد

 . واشنگتندر عراق آغاز کرد 2003خود را در سال  یهاتیفعال یالمللنیتوسعه ب آژانس

 یبرنامره بره بازسراز نیردالر را در قالب ا اردیلیم 49، 2010تا  2003 یهادر طول سال

پس  یهامرکا در سال نیا یو بازساز یاتوسعه یهاعراق اختصاص داد. در قالب برنامه

 20از   یبر نیو مرمرت شرد و همچنر یمدرسره بازسراز 3000حدود  اق،از اشغال عر

هرا هراار معلرم در سرطوح ده نی. همچنردیگرد عیچاپ و توز یجلد کتاب درس ونیلیم

 االتیرا یالمللرنیآژانس توسرعه ب یابرنامه توسعه یِو فن یآموزش یهاملتلر از کم 

و  یاقتصاد ،یفرهنگ ،یفکر یهانهیعراق در زم معهبر جا یرگذاریأثبهره بردند. ت متحده

 ل،یدل نیآژانس را به خود اختصاص داده است. به ا یهاتیاز فعال یمیحجم عظ یاسیس

و  یکاریو مسئله ب یو مسئوالن حکومت یتیرمدی – ییبر آموزش کادر اجرا شتریآژانس ب

 متحرده االتیرا یالمللنیبآژانس توسعه  یهاتیتمرکا دارد. در واقع، فعال یآموزمهارت

بهبررود  ،یگسررترش جامعرره مرردن ،یاسرریتوسررعه س لیرراز قب یحررول موضرروعات شررتریب
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اسرت. آژانرس توسرعه  افترهیگسرترش  پررورش و آمروزشو  یبهداشت یهارساختیز

مرردم عرراق،  یمثبرت در افکرار عمروم یذهن نهیزم جادیا یبرا متحده االتیا یالمللنیب

آژانرس  نیکشور قرار داد. ا نیخود در ا یهاتیدوستانه را در صدر فعالنانسا یهاکم 

دالر در سرال  ونیرلیم 300از   یخود در عراق به اختصراص بر یهاتیدر گاارش فعال

 نیهرا شرامل ترأمکم  نیر. اکنردیدوستانه اشاره م یهاکم  یبرا 2017-2018 یمال

 The United Statesاست ) یهداشتو خدمات ب ییغذا تیآب سالم و امن نیسرپناه، تأم

Agency for International Development, 2018.ب 

 

 حوزه علمی .3-4

متحرده آمریکرا در عرصره  االتیراترین منابع قدرت نررم علم و دان  و فناوری از مهم

متحده همواره در صدد بوده است تا با ارائه تصویری مطلوب از  االتیاالمللی است. بین

المللی زمینه افرای  نفوذ خود ای علمی خود، ضمن ایجاد وجهه و اعتبار بینهتوانمندی

یکری از  عنروانآمروزش عرالی بره  را در دیگر کشورها فراهم نماید. در این راسرتا، برر

هرا عراق تمرکا کرده اسرت. آن ترین منابع قدرت نرم خود در جهت تأثیرگذاری درمهم

ها و مؤسسرات ، همواره برر نقر  دانشرگاه2003های بعد از در تبلیغات خود طی سال

های سیاسی و حل مسائل اجتماعی و نهایتاً ایجاد صل  آموزشی فرهنگی در کاه  تن 

 توان نسلی از نلبگران آینردهها، با پذیرش دانشجو میکردند. از نظر آمریکاییتأکید می

بارگ شده و همسو با فرهنگ غربی را پررورش داد. نسرلی کره بیشرتر از افرراد لیبررال 

ها همچنین معتقدنرد آمروزش عرالی آمریکاییب. Shaikhly-Al ,2017)اند تشکیل شده

وزیر امور خارجره اسربم  1قدرت قابل توجهی برای این کشور به همراه دارد. کالین پاول

تر از دوستی با رهبران آتی ای با ارزشتوانم داشتهمن نمی»گوید: آمریکا در این زمینه می

ب. Nye, 2007)به نقل از؛« اند برای کشور خودمان نام ببرمدنیا که در اینجا تحصیل کرده

کننرد معمروالً آشرنایی های آمریکا تحصریل میبدین ترتیب، دانشجویانی که در دانشگاه

کنند و در بازگشت به وطن خود بهترین یها و فرهنگ آمریکایی پیدا مبیشتری با ارزش

شوند. هر چقدر تعداد این دانشرجویان بیشرتر باشرد زمینره بررای مبلغ فرهنگ غربی می

                                                             
1. Colin Powell 
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متحده در راستای پرورش  االتیاشود. حفظ مناسبات میان دو کشور در آینده فراهم می

ه و در ایرن های متعددی را اجرا کرردهای غربی، برنامهنسلی از نلبگان همسو با ارزش

 ها دالر را صرف نموده است.زمینه میلیون

فرهنگری ایراالت  -آموزشری  هاییکی از برنامه« 1تبادل رهبران جوان عراقی» برنامه

آمریکا در عراق است. این برنامه زیر نظر امور آموزشی و فرهنگری وزارت امرور  متحده

سراله عراقری در  24ترا  18 خارجه آمریکا فعالیت نموده و عمدتاً برای دانشجویان نلبه

مقطع کارشناسی طراحی شده است. این برنامه به مدت ش  هفتره و برا هردف تربیرت 

متحده با ملرت عرراق،  االتیارهبران جوان برای آینده عراق و تقویت ارتباط بین مردم 

متحده که حس قروی مسرئولیت اجتمراعی  االتیاایجاد ی  کادر از جوانان در عراق و 

ها و و همچنین، متعهد به برقراری و گسترش روابط با سایر افراد از قومیت داشته باشند

شود. توسعه اجتماعی، آشنایی با مسرائل جهرانی، کسرب های ملتلر برگاار میمذهب

های رهبری فردی و سرانجام همکراری مشرترک و فهرم متقابرل میران جامعره و مهارت

اهداف این برنامره اسرت. در واقرع،  عراق از دیگر جامعهفرهنگ آمریکایی با فرهنگ و 

هرای الزم بر آموزش و کسرب مهارت عالوهدانشجویان عراقی با شرکت در این برنامه، 

هرای خرود، برا محریط فرهنگری آمریکرا و اصرول و ارزش جامعرهبرای تأثیرگذاری بر 

برا توجره ب. World Learning, 2019) شونددموکراتی  و سب  زندگی غربی آشنا می

شود با هردف نشران هایی که در راستای آموزش دانشجویان ارائه میه تمام برنامهبه اینک

آمریکا  متحدهها و سب  زندگی ایاالت ای مثبت و مطلوب از اصول و ارزشدادن وجهه

است بنابراین، این دانشجویان سب  زندگی آمریکایی را سب  برتر قلمداد نمروده و در 

 آیند.سازی مدل مطلوب آمریکایی بر میهبازگشت به کشور خود در صدد پیاد

های المللی دیگری است که مبتنی بر کم برنامه تبادل آموزشی بین 2برنامه فولبرایت

شود. این برنامه برای تبرادل آمریکا حمایت می متحدهمالی است و توسط دولت ایاالت 

ها و تمرام زمینرهپژوهان، هنرمندان، معلمان و متلصصان در آموزان، دان آموزشی دان 

گرردد. پرس از بر می 1945جریانات طراحی شده است. پیشینه برنامه فولبرایت به سال 

                                                             
1. The Iraqi Young Leaders Exchange Program 
2. Fulbright Praogram 
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این برنامه را با هردف تبرادل فرهنگری میران  1جنگ جهانی دوم، سناتور ویلیام فولبرایت

کند ترا گذاری نمود. برنامه فولبرایت کم  میهای جهان پایهو سایر ملت متحدهایاالت 

ت، آموزش و انجام تحقیقات را برای شهروندان آمریکا برای رفتن بره خرارج و تحصیال

برای شهروندان غیرآمریکایی برای آمدن به آمریکا ارائه دهد. تاکنون فولبرایرت بری  از 

نفر در سراسر جهان را با امکان تحصریل، آمروزش، انجرام تحقیقرات، مبادلره  390،000

های جهانی حمایت کررده اسرت های پیچیده چال حلها و کم  به پیدا کردن راهایده

(U. S. Depaetmen of State, 2019 .برنامه فولبرایت ی  فرصت منحصرر بره فررد ب

پژوهان سایر کشرورها و همچنرین فرصرت تبرادل برای زندگی در آمریکا را برای دان 

نفوذ فرهنگری متحده آمریکا در راستای  االتیاآورد. ها فراهم میفرهنگی را نیا برای آن

خود در عراق، برنامه فولبرایت را برای اعطای بورسیه به دانشرجویان عراقری برا ترأمین 

 گرفته است. کارها به های تحصیل، اسکان و سالمت آنهاینه

را برای اسراتید و دانشرمندان عرراق جهرت « 2برنامه تبادل اساتید فولبرایت»همچنین 

های و با هدف تجهیا و به روز رسانی دانشگاه های علمی در کشور آمریکاانجام فعالیت

عراق با اباارهای جدید علمی طراحی کرده است. این برنامه به مردت ده هفتره برگراار 

کننده بره تحقیرم و پرژوه ، مطالعره، شود. در این مدت اساتید و دانشمندان شرکتمی

کنندگان در ایرن رکتپردازند. شرگفتگو و تبادل نظر با اساتید و دانشمندان آمریکایی می

شوند که در پایان برنامه و هنگام بازگشت به کشرور خرود، گاارشری از برنامه متعهد می

دستاوردهای علمی خود را برای استفاده سایر هموطنانشان ارائه نمایند. آشرنایی اسراتید 

های های جدید علمی ضمن افاای  سط  آموزش و تدریس در دانشگاهعراقی با روش

 –های این کشور و همچنین امکان همکراری علمری های دانشگاهویت ظرفیتعراق، تق

 ب.1398پور، آورد )حسینآموزشی بین اساتید عراقی و آمریکایی را فراهم می

برنامره تبرادل فنراوری »متحده آمریکرا در عرراق  االتیاهای فرهنگی از دیگر برنامه

هرای کارکنران ز بره بهبرود مهارتاست. با درک اهمیت سرمایه انسانی و نیرا« 3اطالعات

توسرط کنگرره  2002فناوری اطالعات فدرال، برنامه تبادل فنراوری اطالعرات در سرال 

                                                             
1. William Fulbright 
2. The Fulbright Visiting Scholars program 

3. Information Technology Exchange Program 
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های فناوری اطالعات فدرال را از طریم ایجاد شد. این برنامه در تالش است که مهارت

ایرن برنامره بررای اولرین برار  .تبادل کارکنان بین دولت و بل  خصوصی بهبود بلشد

ط اداره امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد کشرور عرراق توس

پیشنهاد و اجرا شد. در این برنامه ش  نفر از متلصصین فناوری ارتباطرات عراقری بره 

پردازنرد. در کنرار مطالعره و مدت دوازده هفته به آمریکا رفته و به مطالعره و تحقیرم می

آن، ایرن  بررشوند. عرالوه مند میهای آموزشی نیا بهرهتحقیم، این متلصصین از برنامه

های پیشررو در ها و همچنرین شررکتهای فنراوری و دانشرگاهافراد با برخی از شرکت

عرصه ارتباطات )همانند گوگل و توییترب دیدار و گفتگو داشتند. کسب مهارت و توانایی 

ری در کشرور عرراق از کننده در برنامه در جهت توسرعه صرنعت فنراوالزم افراد شرکت

 ,U. S. Government Accountability Office)ترین اهداف ایرن برنامره اسرت مهم

 ب.2005

نیا در راستای نفوذ بر نلبگان عراقی « دانشگاه آمریکایی سلیمانیه»تأسیس و توسعه 

توسط گروهی از نلبگان  2007صورت گرفته است. دانشگاه آمریکایی سلیمانیه در سال 

ی با همکاری مسئوالن اقلیم کردستان عراق در شمال عراق تأسیس شد. هدف از آمریکای

های های نروین آمروزش، فرراهم آوردن زمینرهایجاد روش برتأسیس این دانشگاه عالوه 

آموزشی برای دانشجویان با استعداد و ممتاز عراقی فارغ از قوم و نژاد و دین و مذهب و 

اعی و اقنصادی است. دانشجویان در این دانشرگاه های سیاسی، اجتمفرهنگ و وابستگی

 1های الزم را بر اساس مبانی فکری و اعتقادی پدران لیبرالیسم از جمله جان الکآموزش

های آموزشی دانشگاه در جهرت گسرترش توانرایی ارتبراط آموزند. برنامهمی 2و مدیسون

ته از سنت هنری شود که برگرفخوب، اصول اخالقی کار و شهروندان خوب طراحی می

لیبرال آمریکایی است. در واقع، مؤسسان این دانشگاه در تالش هسرتند کره برا آمروزش 

های الزم و فرراهم نمرودن بسرترهای مناسرب بررای دانشجویان و ارائه دان  و مهارت

گررا و مردرن، برقرراری ها را برای ورود به جامعره کثرتهای رهبری، آنکسب توانایی

                                                             
1. John Locke 
2. Madison 
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تفکر انتقادی قوی جهت کسب مشاغل موفم در عراق آماده سرازند  ارتباطات شایسته و

(The American University of Iraq, Sulaimani, 2018.ب 
 

 
(2018, 1IIEب:Source 

 کاتحده آمری. روند رشد تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل عراقی در ایاالت م2نمودار شماره 

 

گذاری آمریکا نیرا نشرانگر سررمایه میاان جذب و پذیرش دانشجویان عراقی توسط

این کشور بر نلبگان علمی کشور عراق در راستای بسط و گسترش نفوذ خرود در ایرن 

ب به وضوح قابرل مشراهده اسرت، 2نمودار و  1جدول باشد. همانگونه که در )کشور می

 2016ترا  2003تعداد دانشجویان عراقی که در آمریکا مشغول به تحصیل هستند از سال 

اما بعد از آن با کراه   باشدیم 2015اای  داشته است که بیشترین تعداد آن در سال اف

رو هستیم. بیشترین تعرداد دانشرجویان روبه 2018دانشجو در سال  1438نسبی و تعداد 

درصدب است.  77حدود عراقی مشغول به تحصیل در آمریکا، در مقطع کارشناسی ارشد )

 79البته به گفته وزارت آموزش عالی عراق، در حردود  شایان ذکر است که از این میاان

التحصیل شدن، بررای ادامره تحصریالت در مقطرع دکترری ثبرت نرام درصد بعد از فارغ

درصرد را  14کنند. کمترین تعداد دانشجویان نیا در مقطع کارشناسری و نادیر  بره می

                                                             
1. Institute of International Education 



273 

 

 

 

 

تططیر ر رططنرم نططر  

متحطططنه  ایطططا م

آمریکا بطر افطیایش 

نفوذ ای  کشطور در 

 عراق

اتژی  میان دو کشور دهند. در واقع، به دنبال امضای توافم نامه همکاری استرتشکیل می

که افاای  مبادالت فرهنگی و همکاری در حوزه آموزش  2008آمریکا و عراق در سال 

Al-)عالی را نیا در برر داشرت، شرمار دانشرجویان عراقری در آمریکرا افراای  یافرت 

2017, Shaikhly.ب 

 
Source: (IIE, 2018) 

 

 حوزه رسانه .3-5

بعرد از اسرت. « هرالیوود»متحده آمریکرا، سرینمای  االتیاصوتی و تصویری  رسانهترین مهم

 دیرصررف تول وودیهرال ینمای، تمام ترالش سر2003به عراق در مارس  کایآمر یتهاجم نظام

از  یقبرول مطلوب و قابل ریشود و تصو کایآمر یحمله نظام گرهیشده است که توج ییهالمیف

 شرده دیرتول یهرالمید. فدر عرراق نشران داده شرو یکشور ناد افکار عمروم نیا یگرینظام

 نیترر. از جملره مهمدینمایم انیموضوع را به وضوح ب نیتاکنون ا 2003از  وودیهال ینمایس

اشاره کرد. در تمرام « منطقه سبا»و « جعبه درد» ،«طانیبدل ش» یهالمیبه ف توانیم هالمیف نیا
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عملکررد سرربازان  شرده و هیربه کشور عرراق توج آمریکاکه حمله  شودیم یسع هالمیف نیا

شرده کره عرراق در  یطراحر یاگونره بره هالمیدر عراق مشروع جلوه داده شود. ف ییکایرآم

 .شودینجات عراق وارد م یبرا یمنج  ی عنوان به آمریکاو  بردینابسامان به سر م یتیوضع

ت در جه ییاز کاربرد باال ی از جمله موارد دیگر هستند کهونیایو تلو ییویراد یهاشبکه

دو  2و تلویایرون الحرره 1رادیو سوا. ردیگیبر اذهان مردم عراق مورد استفاده قرار م یرگذاریتأث

توسرط  2002ها بهره برده است. رادیو سوا در مرارس متحده از آن االتیاای هستند که رسانه

اسرت  3متحده آمریکا تأسیس شد. این رادیو از محصوالت هیئت حاکمان پل  االتیادولت 

شرود. اندازی شد و هاینه آن توسط کنگرره ترأمین میمیلیون دالری راه 35بودجه اولیه  که با

کند و هدف اصرلی آن ترأثیر المللی را پل  میساعت اخبار بین 7رادیو سوا روزانه به مدت 

سال در خاورمیانه است. این رادیو در تمام ایام هفتره برر روی مروج  35بر ملاطبان کمتر از 

های تلصصری را در کنرار سترس است و برای ملاطبران خرود اخبرار و برنامرهام قابل داف

پیردا  برررادیویی عرالوه  شبکهکند. همچنین این پسند غربی و عربی پل  میموسیقی مردم

هرا نیرا کردن و جذب ملاطب در میان جوانان عرب، به دنبال برقراری ارتباط و گفتگو با آن

تگوی رادیویی خود به مسرائل اجتمراعی از جملره مسرئله گف برنامههست. به همین دلیل، در 

 پردازد. با این وجرود، موسریقی نقر  کلیردی را در ایرن ایسرتگاه برر عهرده داردازدواج می

(Gedda, 2002کنرد. بره کننده خرودداری میهای تند و تحری . رادیو سوا از پل  برنامهب

کننرد اسرتفاده می« گرذار انتحراریبمب» از واژه« شرهید»جای واژه دینی  بهها مثال؛ آن عنوان

 ب.1388)کوثری، 

آمریکا در راستای ایجاد تصویری مطلروب در خاورمیانره،  متحدهاز دیگر اقدامات ایاالت 

برای توضی  سیاست خارجی آمریکا و  2004ایجاد ایستگاه تلویایونی الحره بود که در سال 

، اقتصادی و آموزشری در جهران عررب ی  برنامه جامع با هدف تقویت توسعه سیاسی ارائه

های خبرری اختصراص داشرته و از های این شبکه بیشتر به پل  برنامرهشکل گرفت. برنامه

 ,Fahmy, Wanta & Nisbet)ای عربری شرباهت دارد هرای مراهوارهنظرر قالرب بره کانال

                                                             
1. Radio Sawa 
2. Alhurra TV 

عالمرت  برا Broadcasting Board of Governors) آمریکراعلرم بره دولرت . سرازمان خبرگرااری مت3

ب است که با هدف ارائه اخبار دقیم و اطالعات مهم به ملاطبان مهرم و اسرتراتژی  در BBGاختصاری 

 خارج از کشور آمریکا، ایجاد شده است.
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 شبکه تلویایونی الحرره نیرا هماننرد رادیرو سروا از پلر  تصراویر و زبران تنرد و ب.2012

های آموزش و خبرری و سررگرمی از کند. این شبکه طیفی از برنامهکننده اجتناب میتحری 

های آموزشی و سررگرمی کودکران، شروهایی بررای جمله؛ شوی گفتگوی صبحگاهی، برنامه

های دار، کمردیهای دنبالرههای تکنولروژی، سرریالهای آشپای، مسرتند، برنامرهزنان، برنامه

ایرن شربکه ب. Baylouny, 2006)کنرد وهای خبری شبانه را پلر  میها و شموقعیت، فیلم

هرای خبرری دیگرری نظیرر آژانرس خبرری دفتر خارجی ملتص به خود نردارد و از آژانس

که برای خبرنگاران خارجی مستقر در خاورمیانه تسهیالتی را مهیرا  1تلویایونی آسوشیتد پرس

آمریکا در راستای تسلیر  متحدهامات ایاالت ب. از اقد1388کند )کوثری، سازد، استفاده میمی

در لیسرت ده زن شرجاع جهران برود کره وزارت « قصریام»قلوب مردم عراق، قرار دادن نام 

دانشرجوی عراقری را در  15قصی ی  زن عراقی است که خارجه آمریکا آن را اعالم کرد. ام

شجاعت از دست  نشانهی به خانه خود پناه داد تا از دست داع  در امان بمانند. این زن عراق

بانوی اول آمریکا جایاه دریافت کرد. تأثیرگذاری این رویداد وقتری بیشرتر شرد  2مالنیا ترامپ

 ب.Alhurra, 2018)که شبکه الحره این خبر را پوش  داد 

 

 معه عراق پسا صدامآمریکا بر جا متحدههای قدرت نرم ایاالت . تأثیر مؤلفه4

انرد. در آمریکا در عراق تأثیرگذار بوده متحده االتیاره و جایگاه عوامل ملتلفی در ایجاد چه

های قدرت نرم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گرفتره این پژوه  مؤلفه

 ،«3یو مطالعرات جامعره مردن تیریمستقل مد مؤسسه»شده توسط انجام یهاینظرسنجاست. 

شرهروندان کُررد  نیو اهل تسرنن و همچنر یعیروندان ششه دگاهیو د کایاعتماد به آمر اانیم

قرار داده اسرت  یمورد بررس 2019تا  2005 یهاسال یکشور را ط نینسبت به ا یزبان عراق

                                                             
1. Associated Press Television News (APTN) 
2. Melania Trump 
3. Independent Institute for Administration and Civil Society Studies (IIACSS) 

تاریب عراق،  تأسیس شد. این مؤسسه برای اولین بار در 2003پس از سقوط رژیم صدام در سال  IIACSS مؤسسه -

ها و گرشز نامطالعاتی را در زمینه بازاریابی و مسائل اجتماعی در این کشور انجام داده است و درک عمیقی 

جهانی از  دهد. همچنین، این مؤسسه عضو چندین سازمانرفتارهای مردم را نسب به بازار و موضوعات روز ارائه می

 شده است. بWVS (World Value Surveyو  Gallup international ،Arab Barometer؛ جمله
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مصراحبه  3500تا  2500انجام  میو از طر یریگبر اساس نمونه هاینظرسنج نیب. ا2نمودار )

 .شودیراسر کشور انجام مکه دو تا سه بار در سال و در س ردیگیصورت م یحضور

و  تیریگرفته توسرط مؤسسره مسرتقل مردصرورت یهایحاصل از نظرسرنج یهاافتهی

، 2014تا  2005 یهاسال یط کایآمر متحده االتیاآن است که  انگریب ،یمطالعات جامعه مدن

 تیربروده اسرت. محبوب یو شهروندان اهل سنت عراق انیعیش انیدر م یاندک تیمحبوب یدارا

امر  نیاست. ا دهیرس یعراق انیعیش انیدرصد در م 47به  2014در سال  کایآمر متحده تاالیا

قابرل اعتمراد  یکیشرر عنروان را به متحده االتیکه ا یانیعیاست که درصد ش نیدهنده انشان

بره  یحاصل از نظرسرنج یهابرهه داشته است. داده نیدر ا یریچشمگ  یافاا کنندیم یتلق

درصد نظرر  42از  یبا برخودار 2018 سالو در  یبعد یهاسال یا طر تیمحبوب نیوضوح ا

شرهروندان اهرل سرنت  انیررونرد در م نیرا ن،ی. همچنرکندیم انیب یعیمساعد شهروندان ش

اهل سرنت در  انیدر م کایآمر متحده االتیا تیمحبوب اانیتفاوت که م نیبا ا شودیمشاهده م

 یرا در طر یته و رونرد نسربتاً باثبرات و متعرادلداشر یفراز و فررود کمترر ان،یعیبا ش سهیمقا

 یتوجهقابرل  یبا افراا 2019در سال  اانیم نیکرده است اما ا یط 2017تا  2005 یهاسال

 انیردر م کرایآمر متحرده االتیرا تیرمحبوب اانیراسرت. م دهیدرصد رس 40همراه بوده و به 

 تهدرصدب قررار داشر 75سط  ) نیمذکور، در باالتر یشهروندان کُرد زبان عراق در دوره زمان

 ب.IIACSS, 2019است )

 
(IIACSS, 2019بSource: 

 متحده آمریکا در افکار عمومی عراق )دیدگاه مثبت بر حسب درصدب االتیا. 3شماره نمودار 
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 انیردر م کرایآمر متحرده االتیرا تیرمحبوب اانیرم ب،3نمرودار ) یهرابر اساس داده

 72، 2019در سرال  اانیم نیکرده است. ا یتاکنون طرا  یشهروندان کُرد زبان روند ثابت

با وجود این،  نداشته است. یریچشمگ رییسال گذشته تغ 16با  سهیدرصد بوده که در مقا

 یهاسال یدر ط یاسیها و مطالعات سپژوه  یمرکا عرب ینظرسنج یهاافتهیمطابم با 

 نیرا دومر کرایآمر حردهمت االتیدرصدب، ا 60از   ی، اکثر مردم عراق )ب2018تا  2011

های اسرتکبارگرایانه سیاسرت لیردلاین امرر بره  .دانندیو ثبات خود م تیامن هیعل دیتهد

حمایت غیرمعقوالنره ایرن کشرور از رژیرم  ژهیومتحده در منطقه خاورمیانه و به  االتیا

 ند،حضرور داشرت یدرصد از مردم عراق که در نظرسرنج 33 ن،یهمچن باشد.اسرائیل می

را نسبت به جهان عرب و از جمله کشرور عرراق  کایآمر متحده االتیا یارجخ استیس

 یعربر یکشورها انیدرصد پاسب مثبت در م نیباالتر اانیم نیکردند که ا یابیمثبت ارز

 Arabدر قبرال جهران عررب برود ) متحرده االتیا یهااستینسبت به س یمورد بررس

Center for Research and Policy Studies, 2011-2018.ب 

رونردهای مثبرت در دیردگاه مرردم عرراق نسربت بره آمریکرا ترا حردودی مرهرون 

های قدرت نرم آمریکاست که از زمان اوباما به بعد در این کشور بره کرار بسرته سیاست

 شد.

 

 گیرینتیجه

سپتامبر ضرربه سرنگینی را بره وجهره  11تهاجمات خشن نظامی آمریکا بعد از حوادث 

در عراق وارد نمود. از دوره اوباما، این کشور برای نیل بره  ژهیوه آمریکا ب متحدهایاالت 

های اهداف و منافع خود و تأثیرگذاری بر افکرار و رفترار جامعره و ملرت عرراق، شریوه

اقناعی را در پی  گرفته و گسترش نفوذ با استفاده از قدرت نرم را در دستور کار خرود 

آمریکرا،  متحردهآن اسرت کره ایراالت  قرار داده است. نتایج پژوه  حاضرر حراکی از

رغم عدم تجانس فرهنگری برا کشرور عرراق، توانسرته اسرت برا تأکیرد برر وجروه علی

گرایری، از لحرا  معنروی در آفرین قدرت نرم خود همانند دموکراسری و کثرتجذابیت

جامعه پسا استبدادی عراق تا حدودی خلم جذابیت نماید. همچنین تأکیدی که ایراالت 

این  ژهیوریکا بر نظام پرورش نلبگان عراق در بستر فرهنگ غربی دارد، تأکید آم متحده
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ترین عواملی هستند که گیری از رسانه، مهمهای علمی و بهرهکشور بر استفاده از ظرفیت

 ها به خلم جذابیت در عراق بپرردازد.آمریکا توانسته است با استفاده از آن متحدهایاالت 

مؤسسات نظرسنجی ملتلر استلراج شده است بیانگر این است  ها و آماری که ازداده

هایی همراه بروده اسرت. در که تلقی مردم عراق از ایاالت متحده آمریکا با فراز و نشیب

های ابتدایی بعد از تهاجم این کشور به عراق، واشنگتن کمترین میاان محبوبیرت را سال

ادامره  2014است. این روند تا سال  در میان شهروندان شیعی و اهل تسنن عراقی داشته

این سال به بعد با افاای  نسیتاً زیادی همراه بوده است. کمر  آمریکرا بره  داشته، اما از

دولت عراق در مبارزه با داع  در این تغییر نگررش نقر  داشرته اسرت. بایرد در نظرر 

یکا مبتنی بر قدرت نرم آمر یهااستیسداشت که عراق ی  کشور چندفرهنگی است و 

فرهنگی متفاوت، اثرات متفاوتی دارد. همانطور که در مورد  یهانهیزمبرای مردم عراق با 

قردرت نررم آمریکرا  یهااسرتیسدر اثرگذاری  توانینماکراد این اثر بیشتر بوده است. 

به نق  تعدیل کننده نسبی افکار عمومی مردم عرراق  توانیماغراق کرد. این موضوع را 

جویانره ایرن کشرور در منطقره های مداخلهبا این وجرود، سیاسرت داد.مورد توجه قرار 

حمایت غیرمعقوالنه این کشور از رژیرم اشرغالگر اسررائیل، چهرره  ژهیوخاورمیانه و به 

منفوری از آمریکا در منطقه خصوصاً عراق ساخته است. مادامیکره نمادهرای حضرور و 

دم عراق ایرن اسرت کره ایرن کشرور سلطه نظامی آمریکا در عراق ادامه دارد و تلقی مر

تواند به بازسازی اساسری چهرره قربانی رقابت ایران و آمریکا شده است، واشنگتن نمی

 خود در ناد مردم عراق مبادرت نماید.
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