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مقدمه
ایــاالت متحــده آمریــکا در مــاه ســپتامبر 2020 دولــت عــراق را تهدیــد نمــود کــه 
اگــر دولــت عــراق جلــوی هجــوم شــبه نظامیــان مــورد حمایــت ایــران را نگیــرد، 
ــه بســتن ســفارت خــود در ایــن کشــور خواهــد نمــود. ایــن شــبه  ــکا اقــدام ب آمری
ــن شــرکت  ــکا و دیگــر کشــورها و همچنی ــه ســفارت آمری ــدی علی ــان تهدی نظامی
هــای لوجســتیکی کــه نیازمندیهــای ســفارتخانه هــا و نیروهــای ائتــاف جهانــی 
علیــه داعــش و نیــز شــرکت هــای نفتــی در اســتانهای نفــت خیــز بــه حســاب مــی 

رونــد. 
نظــر بــه جایــگاه سیاســی و اقتصــادی و جغرافیایــی کــه عــراق در اســتراتژی 
آمریــکا دارد، ایــن پرســش مطــرح مــی گــردد کــه آمریــکا از ایــن تهدیــد چــه انگیــزه 
ای دارد و تــا چــه حــد در انجــام آن مصمــم اســت و پیامدهــای احتمالــی آن بــر 
اوضــاع امنیتــی، اقتصــادی و سیاســی عــراق چــه مــی توانــد باشــد.  واگــر ســفارت 
آمریــکا در عــراق بســته شــود، کــدام طــرف ســود خواهــد بــرد و کــدام طــرف 
متضــرر مــی گــردد؟ و در دوره پیــش رو، اوضــاع عــراق چــه خواهــد شــد؟ و رویکــرد 

و موضــع آمریــکا در مــورد آینــده عــراق چیســت؟ 
اوال- علل و انگیزه های آمریکا در مورد بستن سفارت 

اینکــه آمریــکا تهدیــد کــرده اســت کــه یکــی از بزرگتریــن ســفارتخانه هــای خــود در 
دنیــا را تعطیــل مــی کنــد، مــی توانــد انگیــزه هــای پیــدا و پنهانــی داشــته باشــد. 
ــدای  ــران از ابت ــت ای ــان عراقــی مــورد حمای ــن اســت کــه شــبه نظامی ــت ای واقعی
ســال 2020 بــر تعــداد و دامنــه هجــوم مســلحانه خــود علیــه اهــداف آمریکایــی 
افزایــش داده انــد و کاروان هــای نیروهــای آمریکایــی و نمایندگــی هــای سیاســی 
و همچنیــن کاروان هــا و تاسیســات نظامــی ائتــاف جهانــی علیــه داعــش و 
همچنیــن نمایندگــی هــای سیاســی کشــورهای عربــی و اروپایــی و قافلــه هــا 
و تأسیســات ســازمان جهانــی غــذا WFP کــه یــک ســازمان بیــن المللــی اســت و 
کاروان هــای شــرکت هــای نفتــی در مناطــق مختلــف عــراق از جملــه اهــداف ایــن 

گروههــای شــبه نظامــی بــوده و هســتند. 
ــه هــدف  ــازده مرتب ــان تنهــا در ســه ماهــه اول ســال 2020 ی ــن شــبه نظامی ای
هــای آمریکایــی و خارجــی و بیــن المللــی را بــا موشــک کاتیوشــا مــورد هجــوم قــرار 
داده انــد و ایــن حمــات در ســه ماهــه دوم ســال 2020 م  بــه 19 مرتبــه رســیده 
ــه ســه ماهــه اول افزایــش داشــته اســت  ــر نســبت ب اســت یعنــی حــدود دو براب
و ســه ماهــه ســوم ســال 2020 نیــز شــاهد افزایــش ایــن حمــات بــوده کــه 27 

هجــوم را ثبــت نمــوده اســت. 
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براســاس گزارشــی کــه مؤسســه واشــنگتن منتشــر کــرده اســت در ســه ماهــه 
اول ســال 2020 کاروان ها و ماشــین های باری مربوط به آمریکا و ســازمانهای 
بیــن المللــی 14 مرتبــه طعمــه میــن هــای جــاده ای شــدند در حالیکــه ایــن پدیــده 
در ســه ماهــه دوم امســال بــه 27 عملیــات افزایــش یافتــه اســت. و در طــول دو 
مــاه آگوســت و ســپتامبر ) فقــط دو مــاه( ایــن نــوع حمــات بــه 49 مــورد افزایــش 
یافتــه اســت ) یعنــی 24 مــورد هجــوم طــی مــاه آگوســت و 25 هجــوم طــی مــاه 

سپتامبر 2020(
ایــن در حالیســت کــه از دیــد برخــی كارشناســان، انگیــزه ناپیــدای ایــن تهدیــد در 
ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه ترامــپ از تکــرار سرنوشــتی کــه ســفارت آمریــکا 
در ســال 2012 میــادی در بنغــازی بــه آن دچــار شــد، بیــم دارد. همچنیــن احتمــال 
تکــرار مســاله گروگانهــا نیــز مــی توانــد از دیگــر علــل ناپیدای این امر باشــد؛ مســاله 
گروگانگیری در اوایل دهه هشــتاد قرن بیســت یکی از عللی بود که ســبب شــد 
کارتــر در مقابــل رقیــب خــود رونالــد ریــگان شکســت بخــورد و نتوانــد بــرای بــار دوم 
قــدرت را در اختیــار بگیــرد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــران نیروهــای تحــت نفــوذ 
خــود را در عــراق تشــویق کنــد کــه بــا اشــغال ســفارت آمریــکا کارمنــدان ســفارت را 
بــه گــروگان بگیــرد تــا از ایــن رهگــذر شــانس برنــده شــدن ترامــپ را تحــت تأثیــر قــرار 
بدهــد و در مقابــل شــانس نامــزد دموکــرات هــا را بــاال ببــرد بــه ایــن امیــد کــه بــا 
برنــده شــدن دموکــرات هــا، دولــت آمریــکا بــه توافــق هســته ای بازگشــته و بــه 
تحریمهــای کمــر شــکنی کــه بنــا بــه گفتــه روحانــی 150 میلیــارد دوالر بــه اقتصــاد 
ایــران ضربــه زده اســت، پایــان دهــد. طبــق ایــن دیــدگاه دولــت ترامــپ تــاش دارد 
پیــش دســتی کــرده و تهدیــد کنــد کــه در صــورت هرگونــه حملــه، ســفارت خــود را 
در عــراق تعطیــل خواهــد کــرد تــا بــا ایــن روش امنیــت ســفارت خــود را تأمیــن کنــد. 
هرچنــد کــه برخــی از نویســندگان ایرانــی ایــن نظــر را قبــول نداشــته و بــر ایــن بــاور 
هســتند کــه ایــران بســیار تــاش مــی کنــد کــه آرامــش آمریــکا را در خــاک عــراق بــر 
هــم نزنــد زیــرا هرگونــه فعالیــت تنــش زا ســبب مــی شــود کــه آمریــکا علیــه ایــران 
و یــا حامیــان ایــران در عــراق بــه حملــه نظامــی دســت بزنــد کــه ایــن امــر بــه نوبــه 
خــود، شــانس پیــروزی ترامــپ در مقابــل رقیبــش جــو بایــدن از حــزب دموکــرات را 

در انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــش رو افزایــش خواهــد داد. 
ثانیا: تالشهای عراق برای کنترل بحران

دولــت کاظمــی تدابیــر پیشــگیرانه ای اتخــاذ نمــوده اســت تــا مبــادا عــراق بــه 
میــدان جنــگ میــان ایــاالت متحــده و ایــران بــدل شــده و بــه وضعیــت هــرج و مــرج 
برگــردد. او در ایــن راســتا، نشســت چهارجانبــه ای بــا حضــور رئیــس جمهــور، رئیــس 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushing-back-on-iraqi-militias-weighing-u.s.-options
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pushing-back-on-iraqi-militias-weighing-u.s.-options
https://tejaratnews.com/%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-150-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://tejaratnews.com/%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-150-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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مجلــس و رئیــس قــوه قضائیــه تشــکیل داد کــه همــه قــوا در ایــن مــورد اتفــاق 
نظــر دارنــد کــه تســلیحات فقــط بایــد در اختیــار دولــت باشــد و دامنــه حضــور شــبه 
نظامیــان در مناطــق حســاس کشــور کاهــش یابــد. او از حکومــت خواســت تــا 
برنامــه خــود را بــرای تقویــت دولــت و پاســداری از امنیــت و اســتقرار عملی ســازد. 
صــدور فرمــان بســتن دفاتــر حشــد الشــعبی در فــرودگاه بیــن المللــی بغــداد و 
برکنــاری دو فرمانــده برجســته حشــد شــعبی مربــوط بــه گــردان خرســانی کــه بــه 
قتــل ده هــا تــن در تظاهــرات متهــم اســت، و نیــز برکنــاری حامــد الجزائــری و وعــد 
القــدو کــه از ســوی آمریــکا در لیســت تروریســت هــا درج شــده اســت، را مــی تــوان 
از مهمتریــن اقدامــات امنیتــی نــام بــرد کــه بــرای تبدیــل چهــره هــای نامطلــوب در 

حشــد صــورت گرفتــه اســت و بــه نوبــه خــود از تنــش بــا آمریــکا مــی کاهــد. 
کاظمــی همچنیــن بــرای فراهــم کــردن یــک چتــر امنیتــی بــرای ســفارت خانــه هــا، 
بــه نهادهــای امنیتــی و مبــارزه بــا تروریســم دســتور داد تــا تمــام محــات بغــداد را 
جهــت بازداشــت کســانی کــه منطقــه ســبز را مــورد حمــات موشــکی قــرار مــی 
دادنــد، جســتجو نماینــد. او همچنیــن بــا مســتقر نمــودن نیروهــای ویــژه در داخــل 
منطقــه ســبز و صــدور فرمــان قاطــع بــه تمامــی نهادهــای امنیتــی در مــورد 
ــا شــبه نظامیــان، حضــور نیروهــای امنیتــی در منطقــه ســبز را  ضــرورت مقابلــه ب

تقویــت نمــوده اســت. 
حکومــت کاظمــی بــرای جلوگیــری از گســترش حمــات شــبه نظامیــان بــه 
اهــداف آمریکایــی تنهــا بــه اتخــاذ تدابیــر و اقدامــات داخلــی اکتفــا نکــرده بلکــه 
کاظمــی وزیــر خارجــه ایــن کشــور یعنــی فــؤاد حســین را روز 26 ســپتامبر 2020 بــه 
ایــران فرســتاد بســیاری از کارشناســان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه ســفر ایــن مقــام 
عراقــی بــه ایــران بــه خاطــر ایــن اســت کــه از ایــران بخواهــد تا شــبه نظامیان مســلح 
را تحــت فشــار قــرار دهــد تــا بــه حمــات خــود علیــه ســفارتخانه هــای کشــورهای 
خارجــی پایــان دهنــد زیــرا ایــن ایــران اســت کــه حمــات شــبه نظامیــان علیــه اهداف 

آمریکایــی را تشــویق و تامیــن مالــی مــی کنــد. 
همچنیــن رئیــس جمهــور برهــم صالــح طــی نشســتی بــا رهبــران جریانهــا و احــزاب 
شــیعی مســأله تهدیــدات آمریــکا را بــا آنــان در میــان گذاشــت کــه بــر چندیــن 
ــکا در عــراق مــورد هجــوم  محــور اســتوار اســت: اوال، در صورتیکــه اهــداف آمری
قــرار گیــرد، ســفارت آمریــکا بســته خواهــد شــد.  در صــورت وقــوع چنیــن امــری، 
ــکا قــرار خواهــد داد کــه  ایــن مســأله عــراق را در شــمار کشــورهای دشــمن آمری
همزمــان بــا آن 12 کشــور دیگــر ســفارتخانه هــای خــود را در عــراق خواهنــد بســت؛ 
مســأله ای کــه طبــق تصریحــات صالــح کشــور را در حالــت انــزوای بیــن المللــی قــرار 
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خواهــد داد. ثانیــا همانطــور کــه قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس تــرور 
شــدند، ســایر بــزرگان شــیعی و فرماندهــان گروههــای مســلح تــرور خواهنــد شــد. 
ــی گســترده قــرار  ــا، پایگاههــای گروههــای مســلح در معــرض حمــات هوای ثالث
گرفتــه و بــه کلــی تخریــب خواهنــد شــد. در ایــن راســتا رســانه هــا اعــام کردنــد 
کــه واشــنگتن بــه بغــداد اعــام کــرده اســت کــه در صورتیکــه اهــداف آمریکایــی 
مــورد حمــات مســلحانه قــرار گرفتــه و آمریکایــی هــا کشــته شــوند، آمریــکا نیــز 
تعــداد 120 پایــگاه در عــراق را هــدف حمــات هوایــی خــود قــرار خواهــد داد. 
چهــارم ، سیاســتمداران و افــرادی کــه بــا گروههــای مســلح در راســتای حملــه بــه 
اهداف آمریکا نقشــی داشــته باشــند، اموالشــان مصادره و خودشــان در ســطح 

بیــن الملــل تحــت تعقیــب قــرار خواهنــد گرفــت.
در پــی نشســت هایــی کــه صالــح ترتیــب داد و نســبت بــه واکنــش قطعــی 
نظامــی آمریــکا هشــدار داد، رهبــران شــبه نظامیــان و جریانهــای همســو بــا ایــران 
بــه طــور غیــر منتظــره ای مواضــع خــود را تغییــر دادنــد و بافاصلــه اعــام کردنــد 
کــه بــا هرگونــه حملــه علیــه نمایندگــی هــای سیاســی در عــراق مخالــف هســتند 
زیرا که این امر می تواند اوضاع سیاســی در عراق را به آشــوب بکشــاند. طولی 
نکشــید کــه هــادی عامــری و نــوری مالکــی و فالــح فیــاض در یــک کنفرانــس 
مطبوعاتــی مشــترک حملــه بــه نمایندگــی هــای سیاســی را محکــوم کردنــد. ایــن 
نــوع تغییــر در لحــن وادبیــات ایــن رهبــران از نظــر مــردم عــراق و کارشناســان یــک 
تغییــر غیــر منتظــره بــه حســاب مــی آیــد زیــرا قبــا ایــن رهبــران همیشــه آمریــکا را 
دشــمن خوانــده و بــه کارشــکنی در خــاک عــراق متهــم مــی کردنــد. جالــب تــر ایــن 
اســت کــه گردانهــای حــزب اللــه و گروههــای اهــل الحــق کــه زیــر مجموعــه حشــد 
الشــعبی هســتند، پیــش از ایــن از هرگونــه حملــه مســلحانه علیــه اهــداف آمریــکا 

در عــراق حمایــت مــی کردنــد. 
امــا ایــن نکتــه را نبایــد از یــاد بــرد کــه ایــن تغییــر گســترده در موضــع گیــری هــای 
ــا  ــا تهــران، بــدون هماهنگــی ب ــان و گروههــای هــم پیمــان ب ــران شــبه نظامی رهب
همســایه شــرقی عــراق ممکــن نبــود. زیــرا کــه ایــران موضــع گیــری هــا و تحــرکات 
رهبــران شــبه نظامیــان عراقــی را در کنتــرل و اختیــار خــود دارد و هــرگاه بخواهــد 
آنــان را تحریــک کــرده و یــا آرام مــی ســازد. و اینگونــه اعــان موضــع بــدون شــک 
بــا هماهنگــی بــزرگان و فرماندهــان ســپاه پاســداران انقــاب اســت کــه از لحــاظ 
ــران نیــز حمــات  عقیدتــی از مرکــز فکــر شــیعی یعنــی قــم تبعیــت مــی کننــد. ای
مســلحانه علیــه نمایندگــی هــای سیاســی در عــراق محکــوم کــرده و از حکومــت 
کاظمــی خواســته اســت تــا بــرای جلوگیــری از تکــرار چنیــن حماتــی اقدامــات 

امنیتــی را تشــدید نمایــد.
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ثالثا: پیامدهای احتمالی بسته شدن سفارت آمریکا در عراق
علــی رغــم اینکــه تهدیــد آمریــکا و فشــار آن بــر حکومــت عــراق بــرای ســرعت 
ــر دولتــی، فایــده هایــی داشــته  ــه خلــع ســاح گروههــای مســلح غی بخشــیدن ب
اســت، امــا ایــن مســأله مــی توانــد حکومــت عــراق را بــا چالشــهایی رو بــه رو کنــد 

کــه در ذیــل بــه آن هــا اشــاره مــی گــردد:
ــی  ــر تعطیل ــی ب ــکا مبن ــد آمری ــی: تهدی ــگ داخل ــه جن 1 – ســوق دادن کشــور ب
ســفارت یــک چالــش بــزرگ بــرای کاظمــی بــه حســاب مــی آیــد زیــرا او بــا ایــن هــدف 
کــه تســلیحات بایــد تنهــا در دســت دولــت باشــد در تــاش اســت تــا بــدون دســت 
زدن بــه عملیــات نظامــی، از فعالیــت شــبه نظامیــان مســلح جلوگیــری کنــد. زیــرا 
ــرای خلــع ســاح، جنــگ خیابانــی و جنــگ داخلــی  ــات نظامــی ب اســتفاده از عملی
و مذهبــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه کشــور را بــه نابــودی مــی کشــاند. و 
اگــر کاظمــی بخواهــد در خلــع ســاح شــبه نظامیــان از گزینــه نظامــی اســتفاده 
کنــد، شــبه نظامیــان مــورد حمایــت ایــران نیــز دســت بــه خشــونت خواهنــد زد کــه 
ناامنــی عــراق و ســقوط حکومــت کاظمــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ آنهــم 
ــرا هــزاران عراقــی در پایتخــت  در زمانــی کــه اوضــاع  بــه نفــع کاظمــی نیســت؛ زی
و اســتانهای جنوبــی شــیعه نشــین و اســتانهای مرکــزی جهــت احیــای ســالروز 
جنبــش اکتبــر 2019 بــه خیابانهــا آمدنــد و خواســتار إصاحــات فراگیــر و مواجهــه 

بــا فســاد و رد دخالــت خارجــی شــدند.
2- شکســت پروســه دولــت ســازی: در صــورت بســته شــدن ســفارت آمریــکا 
ایــران و نماینــدگان منطقــه ای اش از طریــق رســانه هــا غوغــا خواهنــد کــرد کــه 
آمریــکا را وادار بــه تعطیلــی ســفارت خــود در عــراق کردنــد. و ایــن را یــک پیــروزی 
سیاســی و تبلیغاتــی بــرای خــود قلمــداد خواهنــد کــرد. در صــورت بــروز چنیــن 
بــر شــبه نظامیــان در  تنــگ کــردن عرصــه  بــرای  وضعیتــی تاشــهای کاظمــی 
راســتای دولــت ســازی و عبــور از مرحلــه بــی دولتــی نیــز بــا شکســت مواجــه شــده 
و بــار دیگــر شــبه نظامیــان قــدرت گرفتــه و بــا تحمیــل اراده خــود بــر دولــت در 

ــد نمــود.  مــورد امــورات داخلــی و خارجــی تصمیــم گیــری خواهن
اگــر ســفارت آمریــکا در عــراق بســته شــود، نتایــج وخیمــی بــرای عــراق بــه دنبــال 
خواهــد داشــت کــه آثــار آن از عقــب نشــینی یــی کــه در زمــان دولــت اوبامــا در 
ســال 2011 رخ داد بســی فراتــر خواهــد بــود. بــه دنبــال عقــب نشــینی دولــت 
اوبامــا زمینــه بــرای ظهــور گــروه داعــش و دیگــر گروههــا و عملیــات تروریســتی 
ــران در  ــه ای ــان مســلح وابســته ب ــن اســتان عــراق و تشــکیل شــبه نظامی در چندی
عــراق همــوار شــد کــه بــر مناطقــی از عــراق تســلط یافتنــد. ایــن امــر نفــوذ ایــران بــر 
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عــراق و ســوریه را تقویــت بخشــید.  
از ســوی دیگــر ایــن تهدیــد مــی توانــد حامــل یــک پیــام بــه کاظمــی باشــد کــه 
اقدامــات وی نتوانســته اســت تــا کنــون رضایــت ایــاالت متحــده را کســب کنــد. از 
زمانیکــه کاظمــی حکومــت را در اختیــار گرفتــه بــه چندیــن اقــدام جســورانه علیــه 
عوامــل ایــران در عــراق دســت زده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان از بازداشــت 
عناصــر وابســته بــه حــزب اللــه، برکنــاری فالــح فیــاض از ســمت مشــاور امنیــت 
ملــی، کنتــرل شــدید بــر مرزهــای همجــوار بــا ایــران و الــزام همــه شــخصیت هــای 
نظامــی و دیپلماســی بیگانــه بــه کســب ویــزا بــرای ورود بــه عــراق نــام بــرد کــه 

هــدف از ایــن اقدامــات نظامیــان ایــران بــوده اســت. 
3 – انــزوای عــراق در ســطح بیــن الملــل: بســتن ســفارت تنهــا بــه توقــف تمــام 
فعالیتهــای دیپلماســی و نظامــی آمریــکا در بغــداد خاصــه نمــی شــود بلکــه بــه 
احتمــال قریــب بــه یقیــن چندیــن کشــور دیگــر نیــز بــه اقدامــات مشــابهی دســت 
خواهنــد زد همانطــور کــه کاظمــی در جلســه هیــأت دولــت در مــورخ 29 ســپتامبر 
2020 به این مســأله اشــاره نموده و گفت که حمات پی در پی به ســفارتخانه 
هــای کشــورها مؤسســات و کشــورهای خارجــی و در رأس آنهــا آمریــکا و اتحادیــه 

اروپــا را وادار کــرده اســت کــه بــه فکــر بســتن ســفارتخانه هــای خــود باشــند. 
در تاریخ 18 سپتامبر 2020 تعداد 18 کشور اروپایی و غربی نسبت به ادامه 
حمــات گروههــای شــبه نظامــی علیــه اهــداف و منافــع کشــورهای خارجــی در 
عــراق ابــراز نگرانــی کردنــد. و اگــر آمریــکا ســفارت خــود را در عــراق تعطیــل کنــد، بــه 
احتمــال زیــاد بقیــه کشــورهای خارجــی بــه اقــدام مشــابهی دســت خواهنــد زد چــرا 
کــه ایــن کشــورها – بــه جــز روســیه و چیــن - بــرای حضــور خــود بــه حضــور آمریــکا در 
عــراق تکیــه دارنــد. و ایــن امــر بــه نوبــه خــود بــر اوضــاع امنیتــی و اقتصــادی عــراق 
تأثیــر منفــی برجــای خواهــد گذاشــت. زیــرا در شــرایط ســختی کــه عــراق بــه کمــک 
هــای خارجــی نیازمنــد اســت، بســتن ســفارتخانه هــا هرگونــه همــکاری اقتصــادی 
را نیــز دســتخوش تغییــر خواهــد نمــود و فرصــت هــای پیــش روی عــراق را نیــز از 
بیــن خواهــد بــرد ضمــن اینکــه ایــن اقــدام نــه ازلحــاظ اســتراتژیکی و نــه تاکتیکــی 

بــه نفــع ایــاالت متحــده هــم نیســت. 
4- احتمــال بــروز جنــگ بیــن آمریــکا و ایــران: ایــن تهدیــد آمریــکا، عــراق را در 
مقابــل یــک چالــش پرهزینــه ای قــرار مــی دهــد کــه مــی توانــد حمــات هوایــی 
ــران  ــه ای گســترده آمریکایــی هــا علیــه مواضــع شــبه نظامیــان عراقــی وابســته ب
را بــه دنبــال داشــته باشــد کــه ایــن مســأله مــی توانــد عــراق را بــه میــدان جنــگ 
واقعــی میــان آمریــکا و ایــران بــدل ســازد چــرا کــه در صــورت وقــوع چنیــن امــری 

https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/29/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/29/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/29/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/iraq/2020/09/29/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
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دولــت آمریــکا بــرای جبــران زیــان هایــی کــه در بحــران کرونــا و بحــران نــژاد پرســتی 
و اختافــات بــا چیــن متحمــل شــد از هرگونــه ضربــه زدن بــه ایــران بــرای پیــروزی در 
انتخابــات آینــده اســتفاده خواهــد کــرد. ایــران بــا درک درســت ایــن مســأله در صــدد 

اســت کــه فرصــت و زمینــه چنیــن فرصتــی را در اختیــار آمریــکا قــرار ندهــد. 
چهارم: روند پیشرفت رویدادها در عراق:

از آنچــه گذشــت بــه روشــنی فهمیــده مــی شــود کــه تهدیــدات شــبه نظامیــان 
ــا چــه  ــکا ت ــات آمری ــل از انتخاب ــی قب ــکا در فرصــت زمان ــه اهــداف آمری عراقــی علی
حــد جــدی و بــزرگ اســت و آمریــکا بــه هیــچ عنــوان نمــی خواهــد کــه ایــران از اهــرم 
فشــار خــود اســتفاده نمــوده و ســناریوی محاصــره ســفارت کــه در ســال 2019 
اتفــاق افتــاد را بــار دیگــر تکــرار نمایــد. در دوره زمانــی پیــش رو کــه مــا شــاهد 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا در نوامبــر 2020 هســتیم، و عــراق نیــز در 
صــدد اســت تــا در ســال 2021 انتخاباتــی زود هنــگام برگــزار نمایــد، دو ســناریو در 

مــورد رونــد رویدادهــا در کشــور عــراق دیــده میشــود:
ســناریوی اول: آمریــکا بــرای جلوگیــری از عملیــات گــروگان گیــری ســفارت خــود 
را در عــراق تعطیــل کنــد. البتــه احتمــال وقــوع ایــن ســناریو کــم اســت زیــرا اگــر 
آمریــکا تصمیــم بگیــرد در شــرایطی کــه تعــداد نیروهــای نظامــی خــود را از 5500 
بــه 3000 نظامــی کاهــش داده اســت، ســفارت خــود را در عــراق تعطیــل نمایــد 
ایــن بــه معنــای انتقــال بــه ســناریوی فاجعــه بــار تصفیــه حســاب بــا ایــران در خــاک 
عــراق اســت. امــا هــم واشــنگتن و هــم تهــران بــه خوبــی مــی داننــد کــه اگــر 
جنگــی در عــراق رخ دهــد بــه نفــع هیــچ طرفــی نبــوده و حتــی زمــان پایــان آن 
مشــخص نیســت عــاوه بــر اینکــه هزینــه چنیــن جنگــی بــر همــه طرفهــا بســیار 

ســنگین خواهــد بــود. 
و ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه ســفارت آمریــکا در عــراق بــه عنــوان یــک 
ــز را در خــود جــای داده  پایــگاه نظامــی بزرگــی اســت کــه هــزاران نیروهــای مارین
اســت تعــداد زیــادی از موشــک اندازهــای پاتریــوت و رادارهایــی کــه نــه تنها بغداد 
بلکــه مســاحات وســیعی از خــاک عــراق را رصــد مــی کننــد و نیــز بانــد فــرودگاه در 
داخــل ایــن ســفارت قــرار دارنــد. بــا ایــن حســاب بســتن ایــن ســفارت بــرای آمریــکا 
چــه ســودی مــی توانــد داشــته باشــد جــز اینکــه ایــران بــا گســترش نفــوذ خــود بــر 
مناطــق بیشــتر، پیــروز ایــن میــدان خواهــد شــد. در ایــن صــورت تهدیــد آمریــکا بــه 
بســتن ســفارت مــی توانــد جهــت ســنجش عــزم عــراق در مســاله اخــراج نیروهــای 
آمریکایــی از عــراق و در مســاله خلــع ســاح نیروهــای غیــر دولتــی باشــد. عــاوه 
بــر ایــن، شــبه نظامیــان مســلح بــا شــلیک 6 موشــک بــه فــرودگاه اربیــل در روز 30 
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ســپتامبر ایــن پیــام واضــح را بــه واشــنگتن ارســال کردنــد کــه اهــداف آمریــکا در هــر 
ــد. بــه همیــن  نقطــه از خــاک عــراق در معــرض موشــک هــای کاتیوشــا قــرار دارن
ــن  ــون تصمیمــی جهــت بســتن ســفارت ای ــا کن ــکا ت ســبب اســت کــه دولــت آمری

کشــور در عــراق نگرفتــه اســت.
ســناریوی دوم: ابقــای ســفارت و یــا امــکان تعطیلــی موقــت آن تــا زمــان تأمیــن 
امنیــت منطقــه ســبز و مناطــق اطــراف جهــت دفــع هرگونــه حملــه احتمالــی در 
ــر مواضــع  ــا روی دســت گرفتــن ســناریوی حمــات محــدود ب ــده هــم زمــان ب آین
شــبه نظامیــان وابســته بــه ایــران؛ کــه ایــن ســناریو احتمــال بیشــتری دارد زیــرا بــا 
ایــن ســناریو آمریــکا میــدان را بــرای دشــمن سرســخت خــود یعنــی ایــران تــرک نمــی 
کنــد و اهــرم فشــار نیــز در اختیــار دموکــرات هــا قــرار نمــی دهــد. زیــرا در صــورت 
بســته شــدن ســفارت دموکــرات هــا چنیــن تبلیــغ خواهنــد کــرد کــه ایــن مســأله بــه 
منزلــه شکســت آمریــکا در زمــان ترامــپ در مقابــل ایــران بــوده و کشــور عــراق را 
درگیــر جنگــی خواهــد کــرد کــه هیــچ دســتاورد اســتراتژیکی بــرای آمریــکا بــه دنبــال 
نــدارد. بــه همیــن ســبب اســت کــه دولــت آمریــکا بــه حمایــت خــود از کاظمــی در 

مقابلــه بــا شــبه نظامیــان خودســر ادامــه مــی دهــد.
بنابــر ایــن انتظــار مــی رود کــه ایــران در بــازه زمانــی قبــل از انتخابــات آمریــکا 
ــق  ــکا در خــاک عــراق ادامــه دهــد و از طری ــر آمری ــه اســتراتِژی فشــار ب و عــراق، ب
بازوهــای نظامــی خــود در عــراق بــا عملیــات میــن گــذاری مــداوم و گاهــی هــم بــا 
پرتــاب موشــک بــه مواضــع و اهــداف آمریــکا و کشــورهای خارجــی، بــه وضعیــت 
ناامنــی در کشــور عــراق دامــن بزنــد تــا وانمــود کنــد کــه ترامــب در مدیریــت اوضــاع 
عــراق ناتــوان اســت، و از ایــن رهگــذر شــانس او را در انتخابــات پیــش رو تحــت تأثیــر 
قــرار دهــد؛ البتــه ایــران تــاش خواهــد کــرد کــه ایــن نــوع حمــات را بــه نحــوی 
مدیریــت کنــد کــه کشــتار آمریکاییهــا و در نتیجــه پاســخ تنــد و کوبنــده آمریــکا در 
هــدف قــرار دادن مواضــع شــبه نظامیــان وابســته بــه ایــران را بــه دنبــال نداشــته 
باشــد. زیــرا بــه نظــر مــی رســد کــه بعــد از تــرور فرمانــده پیشــین ســپاه قــدس 
قاســم ســلیمانی و جانشــین فرمانــده حشــد شــعبی یعنــی ابــو مهــدی مهنــدس 
در اوایــل ژانویــه ســال 2020 توســط امریــکا و نیــز احتمــال اقــدام امریــکا بــه هدف 
قــرار دادن پایــگاه هــای شــبه نظامیــان، ایــران پیــام بازدارنــده و قــوی آمریــکا را بــه 
خوبــی درک کــرده اســت. البتــه ایــن امــکان هــم وجــود دارد کــه ایــاالت متحــده 
از یــک ســو مواضــع شــبه نظامیــان وابســته بــه ایــران را بــه شــکل محــدود مــورد 
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هــدف قــرار دهــد و از ســوی دیگــر کاظمــی را از برنامــه و تــاش بــرای رســیدن بــه 
یــک دولــت مســتقل بــازدارد؛ زیــرا ایجــاد یــک دولــت مســتقل بــه مثابــه یــک دیــوار 
مانــع در مقابــل نفــوذ ایــران در عــراق بــه حســاب مــی آیــد کــه نتیجــه آن کاهــش 
و یــا حتــی از بیــن رفتــن نفــوذ و دســتاوردهای ایــران در عــراق خواهــد بــود. بایــد 
گفــت کــه در نقشــه توســعه طلبــی منطقــه ای ایــران، عــراق مهمتریــن کشــور بــه 

حســاب مــی آیــد. 
ــه  ــد ب ــاالت متحــده علــی رغــم تهدی ــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه ای ــه ای البت
بســتن ســفارتخانه اش، تــا زمــان برگــزاری انتخابــات پارلمانــی آینــده، همچنــان از 
برنامــه هــا و اقدامــات کاظمــی حمایــت نمایــد. زیــرا اگــر تهدیــد تعطیلــی ســفارت 
عملی گردد، به زیان عراق تمام خواهد شــد آنهم در زمانی که  حکومت بغداد 
بــه ریاســت کاظمــی در حــد تــوان و امکانــات و فرصــت هایــی کــه در اختیــار دارد 
ســخت در کار و تــاش اســت و بــه ســوی دولــت ســازی پیــش مــی رود هرچنــد که 
از دولــت کاظمــی انتظــار مــی رفــت در کنترل شــبه نظامیان بیش از این دســتاورد 
داشــته باشــد. همیــن تــاش دولــت کاظمــی ســبب شــده اســت کــه واشــتنگتن 
در عملــی ســاختن تهدیــد خــود تجدیــد نظــر نمــوده و بــرای پیشــبرد برنامــه هــای 
کاظمــی از وی حمایــت نمایــد؛ مخصوصــا اینکــه واشــنگتن چتــر حمایتــی در اختیــار 
دارد کــه مــی توانــد از ســفارت خانــه هــای خــود محافظــت نمایــد همانطــور کــه 
در ســپتامبر 2019 در جریــان محاصــره ســفارت توســط حامیــان ایــران، عمــل نمــود. 
ــکا در بغــداد هیــچ  ــن نتیجــه مــی رســیم کــه بســتن ســفارت آمری ــه ای ــد ب هرچن
ثمــره ای بــرای ایــاالت متحــده و عــراق بــه دنبــال نــدارد جــز پیــش رفتــن بــه ســوی 
ــه نظــر  ــرای همــگان گــران تمــام خواهــد شــد و ب ــاری کــه ب ســناریوی مصیبــت ب
مــی رســد همــه از آن اجتنــاب دارنــد، امــا حکومــت عــراق نیــز بایــد از ایــن فرصــت 
اســتفاده نمــوده و در مســاله خلــع ســاح از خــود جدیــت بــه خــرج داده و جلــوی 
خودســری گروههــای شــبه نظامــی کــه امنیــت و تمامیــت ارضــی عــراق را بــه 
مخاطــره مــی اندازنــد، بگیــرد. و ایــن مســأله نیــز واضــح اســت کــه حصــول نتائــج 
مثبــت در ایــن مســأله در آینــده نزدیــک امــری دشــوار اســت. علــت آن هــم بــه 
ماحظاتــی بــاز مــی گــردد کــه بــه اهرمهــای فشــار ایــران در صحنــه عــراق مربــوط 

اســت. 
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