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جو بایدن و معمای مقابله با ایران در آوردگاه سیاسی عراق )2024_2021(
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی ایران، در طول چهار دهۀ اخیر، همواره یکی از دغدغه های مهم رهبران ایاالت متحده آمریکا چگونگی 

مقابله با جمهوری اسالمی ایران به عنوان چالشگر اساسی نظم منطقه ای مطلوب آن ها در غرب آسیا بوده است. بعد از تحوالت 

موسوم به بیداری اسالمی در میان کشورهای عربی، نفوذ و قدرت منطقه ای ایران در غرب آسیا به طور قابل توجهی گسترش پیدا 

کرده است. در حال حاضر، حوزۀ نفوذ ایران در غرب آسیا از افغانستان تا عراق، از عراق تا حوزۀ شامات، یمن، حوزۀ خلیج 

فارس، جنوب آسیا و به طور کلی، کل مجموعۀ منطقه ای جهان اسالم گسترده شده است. این موضوع به تنگ تر شدن عرصه 

برای نقش آفرینی آمریکایی ها در تحوالت راهبردی منطقه منجر شده است. در کنار گسترش قدرت ایران در منطقه، موضوع 

مهم دیگر، جهش بزرگ چین و مطرح شدن این کشور به عنوان چالشگر احتمالی در سطح نظم جهانی برای آمریکاست. این 

سبب شده است در کنار اهمیت ژئواکونومیک غرب آسیا، وزن و جایگاه ژئواستراتژیک آن نیز برجسته شود. دلیل این موضوع 

نیز مطرح بودن غرب آسیا به عنوان صحنۀ عملیات احتمالی علیه قدرت چالشگر هژمونی آمریکا، یعنی چین بوده است. بنابراین، 

مدیریت تحوالت راهبردِی منطقۀ غرب آسیا در راستای کاهش شعاع حوزۀ نفوذ منطقه ای ایران در منطقه برای افزایش نقش 

آمریکا در تحوالت منطقه از اهمیت بسیار اساسی برخوردار است. 

عراق سنگ بنای راهبردی هرگونه ساختار امنیتی منطقه ای ایاالت متحده در غرب آسیا در راستای مقابله با ایران محسوب 

می شود. تبدیل عراق به شریک راهبردی قوی، برجستگی ژئوپلیتکی مهمی برای ایاالت متحده در منطقه ایجاد خواهد کرد؛ 

چراکه موقعیت عراق، ایران را از سوریه جدا می کند. بنابراین، ایجاد عراق مستقل و قدرتمند از نظر امریکایی ها، راهی بالقوه 

برای مهار جاه طلبی های نظامی ایران در منطقه است. این موضوع همچنین چشم اندازی روشن در راستای ایجاد اتحادی بسیار 

قوی بین کشورهای عربی خلیج فارس به عنوان تأمین کنندگان عمدۀ نفت و گاز پیش چشم امریکایی ها  قرار می دهد.
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در حال حاضر، واردکردن عراق به اتحاد راهبردی مستحکم با امریکا با چالش های بزرگی روبه روست. ایاالت متحده از 

زمان حمله به عراق در سال 2003 هرگز راهبرد پایداری در ارتباط با این کشور نداشته است. با وجود  نقش مهمی که ایاالت 

متحده در دو جنگ در عراق از سال 2003 ایفا کرده است، تالش های این کشور برای ایجاد این مشارکت راهبردی با عراق، 

ضعیف برنامه ریزی و اجرا شده است. به همین دلیل، آن ها اکنون در آستانۀ شکست کامل در عراق هستند. این در حالی است 

که در سوی مقابل، جمهوری اسالمی ایران، به عنوان مهم ترین هماورد امریکا در عراق، در چند سال گذشته با اقدامات خود، 

قدرت و نفوذش در عراق را گسترش داده است. 

نیروهای خود در عراق را کاهش داده و  ایاالت متحده به طور مداوم،  از زمان شکست خالفت داعش در عراق و سوریه، 

استفاده از پایگاه ها، دادن امکانات، اقدامات آموزشی و سایر مساعدت های خود در عراق را محدود کرده است. اهمیت این 

موضوع به این دلیل است که افزایش مداوم قدرت و نفوذ ایران، چالش هایی اساسی را برای حضور نظامی آمریکایی ها در عراق 

ایجاد کرده است.  در حال حاضر، امریکایی ها با چالش های سیاسی، حقوقی و امنیتی فراوانی برای ابقای حضور خود در عراق 

روبه رو هستند. 

گرچه ایاالت متحده تالش هایی در قالب مذاکرۀ راهبردی ژوئن 2020 دربارۀ ایجاد ساختار مشارکت راهبردی با عراق انجام 

داده است، این تالش ها تاکنون نتیجۀ چندانی نداشته است. تا ژانویه 2021، نیروهای نظامی ایاالت متحده به 2500 نفر تقلیل 

خواهند یافت. همچنین، ایاالت متحده از بیشتِر پایگاه ها و تأسیسات خود در عراق خارج خواهد شد و تالش های این کشور 

برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی عراق نیز کاهش خواهد یافت. تالش های ایاالت متحده برای تجهیز نیروهای عراقی به 

سالح های مدرنی مانند تانکF-16 و M-1 نیز نتوانسته است مؤثر باشد و عراق به سیستم های روسی روی آورده است.

تالش ها برای ایجاد دولت مرکزی قدرتمند و مؤثر در عراق نیز موفقیت محدودی داشته است. این در حالی است که در 

سوی مقابل، نفوذ ایران به طور فزاینده ای در حال افزایش است. تالش های دولت عراق برای ایجاد نیروهای امنیتی ای که بتوانند 

از کشور دفاع کنند، پیشرفت محدودی داشته است. اقتصاد عراق در حال فروپاشی است و دولت عراق در بسیاری از مناطق 

این کشور، عملکرد خوبی نداشته است. 

بنابراین، مقابله با ایران در راستای کاهش نفوذ این کشور در عراق برای جو بایدن از اهمیت اساسی برخوردار است. به همین 

دلیل جو بایدن، رهبر جدید امریکا نیز همواره یکی از دستورکارهای مهم منطقه ای خود در غرب آسیا را مقابله با ایران و اقدامات 

منطقه ای این کشور اعالم کرده است. این موضوع اقدام برای کادر جدید سیاسی کاخ سفید در کنار موضوع بازگشت به توافق 

هسته ای به معمایی پیچیده تبدیل شده است. به همین دلیل، موضوع مهم، اقدامات احتمالی امریکا در عراق در چهار سال آینده 

به رهبری جو بایدن در راستای مقابله با ایران است که با توجه به درپیش بودن انتخابات در عراق در یک ماه آینده، اهمیتی اساسی 

دارد. با ین اوصاف، پرسش محوری این است که سناریوهای امریکا در چهار سال آینده برای مقابله با ایران در عراق کدام اند. 

در راستای پاسخ به این پرسش، دو سناریوی زیر را می توان مطرح کرد.
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این شرایط سبب خواهد شد جو بایدن در کوتاه ترین زمان ممکن در راستای ایجاد مشارکت راهبردی واقعی با عراق وارد 

عمل شود. جو بایدن در ارتباط با عراق تالش خواهد کرد کمک های اقتصادی، آموزش مناسب نظامی و نیز تشویق عراق برای 

مشارکت با اردن و کشورهای خلیج فارس را در رأس برنامه های خود قرار هد. امریکا تالش خواهد کرد در یک سال آینده از 

طریق بانک جهانی برای مقابله با بحران اقتصادی عراق و کمک به این کشور در اصالح ساختار حکومتی خود وارد عمل شود. 

ایاالت متحده از این طریق هدفی اساسی را دنبال می کند و آن، مقابله با نفوذ ایران، روسیه و ترکیه در عراق است. از نظر رهبران 

امریکایی، اگر ایاالت متحده به سرعت عمل نکند و تا پایان سال 2021 برنامه های خود در ارتباط با عراق را عملیاتی نکند، 

 عراق به سنگ بنای راهبردی برای ایران و روسیه تبدیل خواهد شد. 
ً
احتماال

سناریوی اول: اقدام نظامی محدود، آنی و نقطه ای علیه نقاط هدف راهبردی درونی ایران 
بازگشت احتمالی جو بایدن به توافق هسته ای به معنای پایان سیاست های مقابله ای این کشور در قبال ایران نیست . همان طور که 

بارها در مواضع اعالمی رهبران جدید امریکا نیز اعالم شده است، بازگشت به توافق هسته ای سرآغازی است برای سیاستی کلی 

که تحت عنوان »تغییر الگوی رفتاری ایران« از آن یاد می شود. آن ها در نظر دارند در راستای بازگشت به توافق هسته ای، زمینه را 

برای سایر اقدامات خود برای مقابله با ایران فراهم کنند. 

در شرایط حاضر، توانمندی ایران در غنی سازی اورانیوم با غنای باال )60 درصد( مهم ترین اهرم فشار در راستای اخذ امتیاز 

بیشتر از مذاکرات وین است. به همین دلیل، دور از ذهن نخواهد بود که محور عربی _ عبری _ غربی به رهبری امریکا در 

 در حین 
ً
راستای خلع ید ایران در مذاکرات وین، اقدامی را در دستورکار قرار دهند؛ همان طور که در چند وقت گذشته دقیقا

مذاکرات، در سایت هسته ای نظنز خراب کاری در دستورکار قرار گرفت. 

بنابراین، اقدام محتمل واردکردن ضربۀ مهلک و آنی دیگری به جمهوری اسالمی ایران است. این اقدام بیش از هر چیزی 

می تواند خراب کاری یا در صورت لزوم، حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسالمی ایران باشد. متحدان امریکا، یعنی رژیم 

صهیونیستی و عربستان سعودی نیز در محافل نخبگانی امریکا و در سطح منطقه ای، به دلیل آغاز غنی سازی 60 درصدی از 

سوی ایران از این موضوع حمایت می کنند. تجربه نشان داده است که هرگاه فعالیت های هسته ای ایران شدت و عمق بیشتری 

گرفته است، اقدامات خصمانۀ معاندان جمهوری اسالمی ایران نیز افزایش پیدا کرده است. دیگر شواهد مهم برای اثبات این 

به  نگاهی  آسیاست.  به غرب  داکوتای شمالی  از  استراتوفورترس  استراتژیک  هواپیماهای  وقت گذشتۀ  نقل وانتقال چند  مدعا 

ماهیت کارکردی و مأموریتی این هواپیما نشان می دهد که این هواپیما برای مأموریت های محرمانۀ هسته ای در دوران جنگ سرد 

طراحی شده است. مجهزشدن رژیم  صهیونیستی به بمب های قوی ضد پناهگاه و بمب افکن های B-1 و B-52 و حضور فعال 

آن ها در تحرکات اخیر، بیش از گذشته، این شائبه را تقویت می کند؛ چراکه بمب افکن های مذکور از ادوات مهم نظامی امریکا 
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برای نفوذ در مراکز مهم و حساس و بمباران آن هاست .

ضلع دیگر عملیاتی شدن و محتمل بودن این سناریو تالش حداکثری عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برای تنش آفرینی و 

متعاقب آن، نابودی توافق هسته ای است. صهیونیست ها و سعودی هدفی مشترک دارند و آن، تقابل با ایران در بازی های راهبردی 

منطقه ای در غرب آسیاست. آن ها متعاقب این هدف مشترک، به دنبال این هستند  که با تنش آفرینی در روابط ایران و امریکا امکان 

مذاکرۀ مجدد را از بین برده و در نتیجه، فشار ناشی از تحریم ها بر اقتصاد ایران را حفظ کنند. این اقدام از آنجا اهمیت دارد که 

از نظر آن ها، چنین شرایطی قدرت نفوذ و مانور ایران در سطح تحوالت منطقه ای را کاهش خواهد داد؛ چراکه هرگونه گشایش 

مالی ناشی از توافق هسته ای از نظر آن ها به معنای فراهم شدن شرایط برای نقش آفرینی بیشتِر ایران در منطقه است. پس، محور 

عربی  _ عبری به دنبال تنش آفرینی در روابط ایران و امریکا و واردکردن ایران به دام استراتژیک است و بعد از شروع مذاکرات 

اخیر وین، بیشتر، رنگ وبوی واقعیت به خود گرفته است. 

هدف مهم و نهایی، عالوه بر ایجاد دور جدیدی از مذاکرات فرسایشی و طوالنی، ایجاد چالش هایی درونی برای جمهوری 

اسالمی ایران در راستای کاهش قدرت مانور این کشور در بازی های راهبردی منطقه ای در غرب آسیاست؛ چراکه چنین اقداماتی 

مضاف بر درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران، سبب معطوف کردن ایران به تحوالت محیط داخلی خود خواهد شد. 

به زعم امریکا، این عوامل در گام بعدی، قدرت مانور ایران در تحوالت غرب آسیا را کاهش خواهد داد. 

سناریوی دوم: فراهم کردن شرایط برای خلع ید منطقه ای ایران در عراق
ایران، عراق است؛ چراکه عراق حلقۀ ارتباطی  با سیاست های منطقه ای  بایدن برای مقابله  تمرکز ایاالت متحده به رهبری جو 

کریدور  در حال حاضر،  که  است  مقاومت  پیوند محور  ایران محسوب می شود. عراق حلقۀ  منطقه ای  نفوذ  و  قدرت  کلیدِی 

ارتباطی آن تا امتداد سواحل مدیترانه گسترش یافته است. بنابراین، خلع ید ایران در عراق، از نظر رهبران جدید امریکا، گامی 

مهم و اساسی در راستای مقابله با ایران در غرب آسیاست. اقدامات احتمالی امریکا ذیل عنوان خلع ید ایران در عراق را می توان 

در دو دسته طبقه بندی کرد که عبارت است از:

اقدامات سیاسی
بر کسی پوشیده نیست که نخست وزیر کنونی عراق، الکاظمی، گزینۀ مطلوب جمهوری اسالمی ایران در صحنۀ سیاسی عراق 

نیست. خأل ناشی از نبود نقش تأثیرگذار سردار سلیمانی و بی ثباتی سیاسی عراق به ضرر و علیه نیروهای جبهۀ حشدالشعبی بود؛ 

ازاین رو جمهوری اسالمی ایران نقش نخست وزیری را برای الکاظمی در عراق پذیرفت. جهت گیری ضد ایرانی الکاظمی در 

چند وقت گذشته، برجسته و ملموس بوده است. الکاظمی موازی با امریکا و عربستان سعودی، هدفش در سیاست داخلی عراق 

را کاهش نقش و نفوذ ایران تعریف کرده است. در این راستا، در چند وقت گذشته، الکاظمی تالش گسترده ای را برای وادارکردن 

نیروهای حشد الشعبی به ادغامشان در ساختار نظامی عراق در دستورکار قرار داده است. حتی نیروهای ضد تروریستِی تحت 

کردند.  بازداشت  را  برجستۀ حشدالشعبی  اعضای  از  از  تن  شبانه، 1۴  یورشی  و طی  اقدامی خصمانه  در  الکاظمی،  رهبری 
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کرد.  برکنار  ملی  امنیت  مشاور  و  ملی  امنیت  آژانس  ریاست  سمت  از  را  الفیاض  فالح  سال،  ده  به  نزدیک  از  بعد  الکاظمی 

الکاظمی همچنین در اقدامی بی سابقه، ورود سران سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران به عراق را نیز محدود و به اخذ ویزا منوط 

کرده است. حتی فرض نقش داشتن او در ترور شهید سلیمانی که در زمان ترور، رئیس سرویس اطالعاتی عراق بود نیز دور از 

ذهن نیست . 

در چند ماه گذشته، تعامالت عراق و عربستان سعودی به بیشترین حد خود در چند دهۀ گذشته رسیده است. عربستان سعودی 

بیش از هر زمانی به ورود به فضای سیاسی عراق نزدیک شده است. عامل اصلی اقدامات این چنینی عربستان، مهیاکردن شرایط 

از سوی الکاظمی است. شواهد باال از این موضوع مهم حکایت می کنند که بعد از سقوط صدام و در چند دهۀ گذشته، ورود 

الکاظمی به صحنۀ سیاسی عراق، مطلوب ترین اتفاق ممکن برای عربستان سعودی و ایاالت متحده بوده است؛ چراکه آن ها را 

بیش از گذشته به مهم ترین هدف خود که کاهش نفوذ ایران در عراق بوده است، نزدیک کرده است.

امریکا  اکتبر 2021، مهم ترین هدف  پارلمانی عراق در  انتخابات  به درپیش بودن  با توجه  به همین دلیل محتمل است که 

تمدید ابقای الکاظمی در ساخت سیاسی آیندۀ عراق باشد. به عبارت دقیق، مهم ترین هدف امریکایی ها از اقدامات اخیرشان در 

عراق، فراهم کردن شرایط برای افزایش مانور الکاظمی در عراق برای پیروزی در انتخابات پیش رو از طریق محدودکردن عرصه و 

 از این عملکرد حمایت خواهد 
ً
درانزواقراردادن گروه های مقاومت در عراق است. جو بایدن، رئیس جمهور آیندۀ امریکا نیز قطعا

امریکا در عراق  به  وابسته   روی کارآمدن دولتی 
ً
بایدن است . قطعا برنامه های مهم جو  از  ایران  ید منطقه ای  کرد؛ چراکه خلع 

مطلوب ترین گزینه خواهد بود. 

محتمل است که در راستای انزوا و درحاشیه قراردادن گروه های مقاومت در عراق، امریکایی ها در آیندۀ نزدیک اقداماتی را در 

دستورکار قرار دهند. مهم ترین اقدامات سیاسی امریکایی ها در راستای دستیابی به این هدف عبارت است از:

فراهم کردن شرایط برای ایجاد تنش سیاسی در عراق علیه گروه های مقاومت و سایر گروه های نزدیک به جمهوری 

اسالمی ایران؛

تالش برای دست کاری افکار عمومی علیه گروه های مقاومت؛

شروع جنگ رسانه ای علیه ایران در آستانۀ انتخابات عراق؛

تالش برای ایجاد ائتالف سیاسی در میان گروه های ضد ایرانی در عراق؛

تالش برای تخریب شخصیت های نزدیک به ایران در آستانۀ انتخابات در نزد افکار عمومی عراق.

اقدامات نظامی
 امریکایی ها به طور موازی تالش خواهند کرد در چند ماه آینده، شرایط الزم برای اقدام نظامی علیه گروه های مقاومت در عراق 

را نیز فراهم کنند. آن ها هم راستا با الکاظمی به دنبال محدودکردن نقش نیروهای مردمی هم سو با جمهوری اسالمی ایران در 

تحوالت سیاسی آیندۀ عراق هستند؛ چراکه نیروهای حشدالشعبی بازوهای قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی 
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ایران در عراق محسوب می شوند. حمالت اخیر به مواضع امریکا در عراق و سایر اقدامات احتمالی، همۀ ابزارهای الزم برای 

فراهم کردن بستر الزم برای اقدام احتمالی نیروهای امریکایی علیه نیروهای حشدالشعبی است. اقدامات احتمالی امریکا علیه 

نیروهای مردمی عبارت اند از:

 نابودی زیرساخت ها و تجهیزات راهبردی نیروهای حامی ایران
شهادت سپهبد سلیمانی، بیش از پیش، تغییر راهبرد امریکایی ها برای مقابله با چالش های احتمالی در غرب آسیا علیه رقبا 

را به ذهن متبادر می کند. تحت این شرایط، امریکایی ها به دنبال این اند که با اقدامی آنی، اما با قدرت تخریب زیاد، پایه ها و 

و  این گروه ها در صحنۀ سیاسی  مانور  به طوری که قدرت  قرار دهند؛  زیرساخت های قدرت گروه های مردمی عراق را هدف 

میدانی عراق سلب شود. به نظر می رسد این اقدام با حملۀ  هوایی و پهپادی به تأسیسات نظامی گروه های مردمی عراق عملیاتی 

شود. در چند وقت گذشته، بمب افکن های امریکا و پهپادهای این کشور به صورت گسترده در حال فعالیت در آسمان عراق 

هستند. این عملکرد، حملۀ احتمالی به گروه های مردمی در عراق به بهانۀ حمله به مواضع امریکا را بیش از گذشته به ذهن متبادر 

می کند.

دستگیری فرماندهان نظامی برجسته
امریکایی ها در نظر دارند در صورت ممکن از طریق هلی ُبرد، فرماندهان برجستۀ نظامی حامی ایران در عراق را دستگیر کنند. 

 این اقدام در صورت موفقیت، به پیروزی بزرگی برای جو بایدن در میان افکار عمومی 
ً
اهمیت موضوع به این دلیل است که قطعا

آمریکا تبدیل خواهد شد. 

ترور فرماندهان نظامی برجسته
این  پیشینۀ  آورند.  ترور هدفمند روی  به  یعنی دستگیری، ممکن نشد،  اولشان،  اقدام  اگر  امریکایی ها همچنین در نظر دارند 

با تفاوتی مهم در دستورکار قرار دارد و آن،  اقدام ترور شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس است؛ اما ترور هدفمند، این بار، 

ترور فرماندهان برجستۀ نظامی در مرحلۀ اول، و پاسخ ندادن طرف مقابل، یعنی ایران و گروه های مردمی عراق، یا دفع اقدامات 

آن هاست. نصب سامانه های پاتریوت و تقویت سیستم دفاعی موشکی در اطرف مواضع امریکا در عراق در این راستا قابل ارزیابی 

است. اگر در ماجرای شهادت سردار سلیمانی، ایران با حملۀ موشکی به پایگاه عین االسد، اقدام آمریکایی ها را به حاشیه کشاند، 

این بار هدف، اقدام نظامی و عدم دریافت پاسخ از سوی ایران و گروه های حامی آن است. 

کمک به الکاظمی برای ادغام نیروهای حشدالشعبی در نیروهای نظامی
 امریکایی ها در نظر دارند در همراهی با دولت الکاظمی، فرماندهان برجستۀ نیروهای مردمی در عراق را دستگیر و در مرحلۀ 

بعد، زمینه را برای خلع ید آن ها و ادغامشان در بدنۀ نیروهای نظامی فراهم کنند. این اقدام در دوران زمام داری الکاظمی در 

عراق مسبوق به سابقه است. در 26ژوئن2020 نیروهای عراقی به دستور الکاظمی و با حمایت نیروهای امریکایی، طی یورش 

به مقر فرماندهی حشدالشعبی، شماری از اعضای برجستۀ آن را بازداشت کردند. 
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تبعات اقدام احتمالی امریکا برای جمهوری اسالمی ایران
عملیاتی کردن سناریوی خلع ید نیروهای مردمی حامی ایران در عراق؛  

 مهندسی سیاسی فضای سیاسی عراق در آستانۀ انتخابات به ضرر جمهوری اسالمی ایران؛  

 مهیا شدن بستر برای نفوذ بیشتر عربستان سعودی در عراق و برهم خوردن توازن منطقه ای به ضرر جمهوری اسالمی ایران؛  

 ازدست دادن عراق به عنوان یکی از معدود متحدان منطقه ای جمهوری اسالمی ایران؛  

 تالش برای ورود عراق به صف کشورهای عربی حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی؛  

 ایجاد چالش در کریدور ارتباطی محور مقاومت از طریق قطع ارتباط زمینی تهران با سوریه؛  

 مهیا شدن بستر برای حمالت بیشتر علیه گروه های مقاومت در منطقه؛   

 بیشترشدن فشار ناشی از تحریم ها برای ایران در صورت ازدست دادن عراق؛ چراکه در شرایط فشار حداکثری امریکا علیه   

ایران، عراق یکی از روزنه های حیاتی تنفسی ایران محسوب می شود . 

راهکارها برای مقابله
 درپیش گرفتن سیاست پرستیژ دفاعی به منظور ارسال پیام تهدید در معادلۀ بازدارندگی متقابل؛  

 فعال شدن دیپلماسی دفاعی به منظور ارسال این پیام در سطح جهانی و منطقه ای که هرگونه اقدامی از سوی امریکا با پاسخ   

کوبنده و قاطع ایران همراه خواهد بود و عواقب بی ثباتِی ناشی از آن در منطقه، متوجه امریکاست؛

 لزوم به کارگیری هوشیاری راهبردی از سوی ایران در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات پارلمانی   

عراق  در پیش است؛

 تالش برای سنگین کردن توازن سیاسی به نفع نیروهای حامی جمهوری اسالمی ایران در انتخابات آتی عراق؛  

 استفادۀ جمهوری اسالمی ایران از تمام ظرفیت های سیاسی و نظامی خود در راستای ایجاد محدودیت در انتخاب مجدد   

الکاظمی در عراق؛ چراکه ابقای الکاظمی به معنای تنگ شدن عرصه بر جمهوری اسالمی ایران در عراق است.


