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  هاپيوست

  نقشه ايران .الف

  بحران  المللیبينگروه  هدربار. ب

  2016المللی بحران از سال های گروه بينها و يادداشتگزارش. پ

  

 حرانب المللیبينهيئت امنای گروه ت. 
   



  

  های  اساسیيافته
  

ای ايران و " خود را برای جلوگيری از برنامه هستهحداکثری دولت ترامپ کارزار "فشار تحوالت تازه چيست؟
ای از رخدادها ای اين کشور از طريق خشکاندن منابع مالی ايران طراحی کرد. ولی ايران در رشتهنفوذ منطقه

مقابله کرده و توان خود را در آسيب رساندن به منافع اياالت متحده و به طور بالقوه به اقتصاد جهان نشان داده 
  پاشد.دارد به آهستگی از هم می 2015ای سال در همين حال، توافق هستهاست. 
  

ها ميان ايران و اياالت متحده دو کشور را در آستانه رويارويی نظامی  افزايش تنش اهميت موضوع در چيست؟
بلکه  قرار داده است. يک جرقه ممکن است نه تنها درگيری محدودی ميان اين دو کشور متخاصم به وجود آورد،

  به حريقی در سراسر نقاط بحرانی منطقه تبديل شود.
  

ها هايشان برای کاهش تنشهای ثالث بايد بر تالشدر نبوِد ارتباط مستقيم ميان دو طرف، طرف چه بايد کرد؟
  ای بردارند.های منطقهای و فرونشاندن تنشهايی برای نجات توافق هستهبيفزايند و گام



 
 

 المللی بينگروه بحران 

 

  چکيده
  

خاص خويش است. در آن  1914بيش از يک قرن پس از جنگ اول جهانی، خاورميانه در حال تجربه لحظه 
د. ش کشيزمان، گلوله تروريستی که آرشدوک فرانتس فرديناند، وليعهد اتريش را کشت، قاره اروپا را به آت

االت ان اييا مين چسبنده، ممکن است آغازگر تشديد درگيری نظامی مي امروز، يک حمله منفرد با راکت، پهپاد
د. ن باشای که شايد مهارش ناممکای هر کدام باشد، مناقشهنشاندگان منطقهمتحده با ايران و متحدان و دست

ی ربر ديگو مصمم باشند که در پی چهل سال دشمنی، در برا –واشنگتن و تهران اگر به حال خود گذاشته شوند 
ث گری طرف ثالهای ارتباط مستقيم، ظاهرا ميانجیدر مسير تقابل قرار دارند. در نبوِد کانال –کم نياورند 

شدت  کنند خواهانش نيستند. اکنون زمانترين راه برای پرهيز از جنگی است که هر دو طرف ادعا میمحتمل
قب عستانه ايران را ترغيب کنند که از اين آای است تا اياالت متحده و المللی و منطقهگرفتن ديپلماسی بين

ه شايد کازند ای از ارتباط و ديالوگ را مشخص سبنشينند، درجه حرارت را پايين بياورند و مسير فرايندی منطقه
  بتواند راه را برای توافقی دوجانبه هموار کند.

رويی که وقتی ني می کندرويارويی خطرناک ميان اياالت متحده و ايران، اين پرسش را به ذهن متبادر 
لت " دوحداکثری رو شود چه روی می دهد. آن نيرو، کارزار " فشارحرکت روبهناپذير با جسمی غيرقابلمقاومت

 ن باشد،پايه سياسی و نظامی ايراچه تحريم رهبران بلند –شناسد ترامپ است، که ظاهرا هيچ حد و مرزی نمی
يران اچه فشار برای به صفر رساندن صادرات نفت کشور به منظور به زانو در آوردن ايران. آن جسم، عزم 

ه و االت متحدای باشد، چه با هدف قرار دادن ايچه با شروع دوباره برنامه هسته –تسليم عدم است به مقاومت و 
روج زمان خ سناريويی که گروه بحران از –مالی و فزاينده يک رويارويی نظامی ای آن. نتيجه احتمتحدان منطقه

  اش هشدار داده است.ارهدرب 2018ای يا برجام در ماه می دولت ترامپ از توافق هسته
ت جانبه  اياالهای يکشرايط يک درگيری در آينده از حاال روشن است. ايران هشدار داده است که اگر تحريم

د، گير کنچنان اين کشور را از منافع اقتصادی برجام محروم کند و در عوض اقتصاد ايران را زمينمتحده هم
هم  ام ازای را افزايش خواهد داد. اگر ايران تهديدش را عملی  کند، برجتدريج تخطی خود از توافق هستهبه

رائيل يا اس وو افزايش امکان حمالت نظامی اياالت متحده  المللیتر بينهای گسترده خواهد پاشيد و باعث تحريم
ای از تری که شاهدش رشتهفوری خطرای اين کشور خواهد شد که فعال مهار شده است. عليه برنامه هسته

رف سو با هر طرخدادهای محدود نظامی از ماه می بوده، اين است که رويارويی دو کشور، عوامل منطقه ای هم
  تشديدشونده بکشاند. را به گردابی

ت ای خود را به صوررقابت اياالت متحده و ايران بوده، ممکن است به طور فزاينده منطقهها عراق که مدت
، ر يمنکوشد به جنگی که ربطی به خودش ندارد کشيده نشود. داش میجبهه جنگ ببيند، هرچند که دولت مرکزی

ای از تشديد چرخه رانی دريای سرخ می تواند آغازگرشتیها به عربستان سعودی يا کحمالت فرامرزی حوثی
، ت استباشد که اياالت متحده را وارد معرکه کند. در خليج فارس و تنگه هرمز که گلوگاه کليدی عبور نف

ود. هان شتواند باعث مداخالت نظامی با هدف حفاظت از تجارت نفت و در نتيجه اقتصاد جرخدادهای  بيشتر می
ميان  تقابلازی موش و گربه ميان ايران و اسرائيل ممکن است از کنترل خارج شود و بازدارندگی مدر سوريه، ب

  هم بزند. به اين سو آرام نگه داشته، به 2006هللا را که مرز اسرائيل با لبنان را از سال اسرائيل و حزب
ون، ثالث نهفته باشد. امانوئل مکر هایگری طرفها ممکن است در ميانجیبهترين اميد برای کاهش تنش

 وستاد رئيس جمهوری فرانسه، ظاهرا در ماه ژوئيه با درک حساسيت اوضاع، نماينده ارشدی را به تهران فر
رغيب يری تشخصا با همتايان ايرانی و آمريکايی خود صحبت کرد تا دو طرف را به پا پس کشيدن از آستانه درگ

های ناسازگار به نظر می رسند، چه که فعال هدفومت دو طرف و آنشدن خصکند. با توجه به انباشته
حمل تر از تآميز، دستاورد کوچکی  نخواهد بود. تهران تسليم به فشار حداکثری را خطرناکگری موفقيتميانجی
راتی بيند و به دنبال کاهش محدوديت صادرات نفت و بازگشت درآمد حاصل از آن در ازای تغييها میتحريم

ه شل ن به نوبه خود، هيچ تمايلی بداری در منطقه است. واشنگتای و نشان دادن خويشتنمادين در توافق هستهن
ه هايی که به نظر خودش دارند ايران را وادار به دادن امتيازات چشمگيری در زمينکردن طناب تحريم

  کنند، ندارد.اش میایای، موشکی و منطقههای هستهسياست
ها باشد. اياالت متحده بايد گيری بحران می تواند کاهش متقابل تنشدر جلوگيری از اوج اوليه هایگام ی ازيک

هايی که بيشترين ها را دوباره برقرار کند (تحريمموافق کند که معافيت بخشی از صادرات نفت ايران از تحريم



 

 

 

 

 

ای را از سر گيرد و از به خطر کامل به توافق هسته بندیاند) و در مقابل، تهران بايد پایآسيب را به تهران زده
چنين می توانند در زمينه آزادی دست کم رانی در خليج فارس خودداری کند. مذاکره کنندگان همانداختن کشتی

اند، پيشرفتی به دست آورند. به بيان ديگر، دو ای که به اتهامات مشکوک در ايران زندانیبرخی از اتباع دوگانه
بازگردند و تعهد کنند که مذاکرات  2019تری از وضعيت موجود پيش از ماه می توانند به نوع گستردهمیطرف 
ای باعث پيدايش صلح و ثبات در را در چارچوبی که تعيين خواهد شد، از سر گيرند. چنين وقفه یترگسترده

ا آن روبروست جلوگيری کند: جنگی کم خواهد توانست از سناريويی که جهان بخاورميانه نخواهد شد، ولی دست
  خيالی روی هيزم خشک منطقه انداخته شود.ور که با بیتمام عيار بر اثر کبريتی شعله

  
   2019يکم اوت  بروکسل،تهران//واشنگتن
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I. گفتارپيش 

يی با های بزرگ اروپايی درگير انباشت سالح و درگير اتحادهادر حالی شروع شد که قدرت 1914سال 

آماده  باشد، باثباتهدف مهار نيات استعماری و حفظ موازنه قدرت در اروپا بودند. اين ترکيب که قرار بود 

  شد.انفجار بود: تنها يک ترور کافی بود تا اروپا و بيشتر دنيا را به مدت چهار سال به آتش بک

ن ط ميادر خاورميانه امروز، رقابت چهل ساله ممکن است در حال رسيدن به نقطه انفجار باشد. رواب

ندرتا به  همکاری تاکتيکی بوده، ولیشاهد رقابت استراتژيک و نيز  1979ايران و اياالت متحده از سال 

نها را رود و متحدان آ اندازه امروز شکننده بوده است. اين کشاکشی است که از دو طرف اصلی آن فراتر می

  در سراسر صحنه منطقه در برمی گيرد.

ت. وده اسبنگران کننده جنگ ميان اياالت متحده و ايران  هایای حاوی نشانهبه شکل فزاينده 2019سال 

ل ، يک رخداد کوچک می تواند به درگيريی نظامی منجر شود که به سرعت ک1914مانند اروپای سال 

وپليتيک بينی ژئبينی و غيرقابل پيشمنطقه را دربر گيرد. چنين جنگی در منطقه، فارغ از پيامدهای قابل پيش

 خواهد بود.آن، حتما ويرانگر 
يران اهای مختلفی که منافع اياالت متحده و ای را در صحنهاين گزارش، خطرات گسترش چنين درگيری

های امکند. سپس مسيری برای برداشتن گدر تقابل با يکديگر است بررسی می –و منافع متحدان هريک  –

ين گزارش بر اجتناب کنند. ا 2019ال زدا ارائه می دهند که بتوانند از بدترين سناريوهای منطقه در ستنش

 متحد ايرانهای هگروو  ی آنهاهاهای کنونی اياالت متحده و ايران، نمايندگان دولتها مصاحبه با مقاممبنای ده

ن ه بحراهای قبلی گروچنين از پژوهشگران مستقل در سراسر منطقه تهيه شده است. اين گزارش همو تحليل

اده کرده استف تر آنبه معنای گسترده ضاد ميان اياالت متحده و ايران در خاورميانهدرباره چگونگی کارکرد ت

  است.
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II. از حداکثر فشار تا حداکثر خطر 

ای "بهتر" و ايجاد تغيير يابی به توافق هستهبيش از يک سال سياست فشار اياالت متحده با هدف دست

از اين دو هدف نرسيده است. در عوض، ايران (هر چند در  يکای ايران، به هيچعمده در مواضع منطقه

ای خود را تشديد کرده، و منطقه های  نظامی منطقهای اش را گسترش داده و فعاليتحدی اندک) برنامه هسته

، اين دولت 2018تر ساخته است. پس از خروج دولت ترامپ از برجام در ماه می را به جنگ نزديک

پاسخ تهران در ابتدا،    1سترده و فلج کننده اقتصادی عليه ايران اعمال کرده است.جانبه گهای يکتحريم

چيزی بود که "صبر استراتژيک" می خواند، يعنی ادامه اجرای تعهداتش به برجام به اين اميد که در مقابل، 

 2تامين کنند. بينی شده بودمانده توافق دست کم عمده منافع اقتصادی را که در برجام پيشهای باقیطرف

چنين از درگيری با نيروی دريايی اياالت متحده در تنگه هرمز يا تالفی نظامی عليه حمالت اسرائيل ايران هم

  3هايش در سوريه خودداری کرد.به پايگاه

هايی حاکی از بازگشت ايران به ميز مذاکره يا تغييرات استراتژيک ملموسی اوايل امسال، در نبود نشانه

های خارجی و داخلی ايران، دولت ترامپ تالش خود برای منزوی کردن ايران و فلج کردن در سياست

اقتصادش را دوچندان کرد. در ماه فوريه، دولت ترامپ کنفرانسی در ورشو ترتيب داد تا اتحاد غيررسمی 

و اروپا را زير عليه ايران را از اياالت متحده، اسرائيل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی فراتر ببرد 

 به صفر رساندنبرای را ای در ماه آوريل، فشار تازه 4ای بيرون بيايد.فشار بگذارد تا از توافق هسته

نيروی امنيتی دولتی  –دولت ترامپ همچنين سپاه پاسداران انقالب اسالمی  5صادرات نفت ايران شروع کرد.

را در فهرست  –مرزهايش شناخته می شود که نوک پيکان نظامی ايران برای اعمال قدرت در ورای 

های همزمان، دولت ترامپ با اعزام نيرو، ناوهای جنگی، جت 6های تروريست خارجی قرار داد.سازمان

بمب افکن و آتشبارهای پدافند هوايی به خاورميانه برای مقابله با "شواهد و هشدارهای مبنی بر تشديد تنش"، 

  7نيروی نظامی اش را به رخ کشيد.

خصوص موفقيتش در رساندن صادرات نفت مجموع اين اقدامات تشديدکننده تنش از سوی واشنگتن، به

ها، ظاهرا تحريمثر ؤمميلی يا ناتوانی اروپا از دورزدن ترين سطح در تاريخ، به همراه بیايران به پايين

، ايران 2019از ماه می  8رهبران ايران را به اين نتيجه رساند که صبر استراتژيک قابل ادامه نيست.

ای و هم در منطقه. ايران از حدود جويانه خودش را در پيش گرفته است، هم در زمينه هستهاقدامات تالفی

 
 

های اياالت متحده . تحريم2018می   8ای ايران بدون اياالت متحده"، بيانيه گروه بحران، "نجات توافق هسته  1
  های ايران در دولت ترامپ" دنبال کرد.توان در مقاله آنالين تعاملی گروه بحران، "تحريمرا می

ژانويه  16، ای ايرانايستاده در غبار: سه سالگی توافق هسته، 195گزارش خاورميانه گروه بحران، شماره   2
2019.  

کنند. ما يک مقام ارشد ايرانی گفت: "دولت ترامپ و اسرائيل هر کاری در توان دارند برای تحريک ما می  3
الت متحده . فرماندهی مرکزی ايا2019ک، آوريل مرتکب اين اشتباه نخواهيم شد". مصاحبه گروه بحران، نيويور

رده به چها 2017را ثبت کرد، که در سال  2016برخورد "خطرناک" با نيروهای دريايی ايران در سال  36
، شان موردی گزارش نشد. ر.ک. تاد ساوت، کايل رمفر 2019به صفر رسيد. تا ماه می  2018مورد و در سال 

  .2019ژوئن  4 ميليتری تايمز،رتر، "جنگ با ايران چه شکلی خواهد داشت"، اسنو، اورد آلتمن و ديويد ال
الکس وارد، "اياالت متحده نشستی جهانی برای انزوای ايران برگزار کرد. اياالت متحده در عوض خودش را   4

  .2019فوريه  15، واکسمنزوی کرد"، 
ازداشتن همه کشورها از خريد نفت ايران با مقاومت ادوارد وانگ و کليفرد کراوس، "اقدام اياالت متحده برای ب  5

 2018ر های انرژی را در نوامب. وقتی اياالت متحده تحريم2019آوريل  22 نيويورک تايمز،چين روبروشد"، 
 2019ی روزه برای هشت کشور قائل شد، و تا زمان انقضای آنها در ماه م 180دوباره تحميل کرد، معافيتی 

  تمديدشان نکرد.
های تروريستی "بيانيه رئيس جمهور درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان  6

  .2019آوريل  8خارجی"، کاخ سفيد، 
  .2019می  5"بيانيه جان بولتون، مشاور امنيت ملی"، کاخ سفيد،   7
پيش از خروج آمريکا از برجام  ميليون بشکه در روز 5/2شود که صادرات نفت خام ايران از تخمين زده می  8

های حريمثير گذاشتن تأرسيده باشد. الکس اللر، "با ت 2019هزار بشکه در روز در ژوئن  300به  2018در می 
لمللی . صندوق بين ا2019ژوئن  24ترامپ، صادرات نفت ايران در ماه ژوئن کاهش بيشتری يافت"، رويترز، 

 37ز درصد کاهش يابد و نرخ تورم ا 6، 2019داخلی ايران در سال  کند که توليد ناخالصبينی میپول پيش
وريل آنامطمئن"، درصد فراتر رود. صندوق بين المللی پول، "چشم انداز اقتصادی جهان: کاهش رشد، ترميم 

2019.  



  4 صفحه خاورميانه در 1914 خطای تکرار از اجتناب

 بخش خاورميانه گروه بين المللی بحران 205گزارش شماره 

 

 

 

 

 

 9سازی به شکل تدريجی تخطی آغاز کرد.شده و ميزان غنیتعيين شده در برجام برای ذخاير اورانيوم غنی

پيرامون آن که اياالت متحده ايران را مسئولشان می داند  در پی يک رشته رخدادها، نه فقط در خليج فارس و

ها در تنش – ولی ايران در اين زمينه با اياالت متحده اختالف دارد يا موضوع را اساسا تکذيب می کند –

چند دقيقه بيشتر نمانده بود که  –در ماه ژوئن، به گفته پرزيدنت دونالد ترامپ  10منطقه هم باال گرفته است.

يک  –به اذعان خودش  –اياالت متحده دست به حمله هوايی عليه ايران بزند، پس از آنکه سپاه پاسداران 

  11پهپاد اياالت متحده را که به ادعای تهران وارد حريم هوايی ايران شده بود سرنگون کرد.

دامه دهد و ايران از امتياز دادن خودداری کند، چشم اگر اياالت متحده به استراتژی حداکثرخواهانه خود ا

يا از طريق متحدان دولتی و يا  ؛مدت حاکی از امکان واقعی درگيری نظامی استمدت تا ميانانداز کوتاه

غيردولتی دو طرف، يا از طريق درگيری مستقيم اياالت متحده و ايران. برخی در واشنگتن ممکن است از 

اش استقبال کنند. به همين قرار، های نظامیآسيب زدن به ايران و کاستن از توانايیفرصت پديد آمده برای 

رانی بين المللی و برخی عناصر تندرو در تهران ممکن است خيلی دلشان بخواهد که با هدف قراردادن کشتی

تحده خواهان يا متحدان واشنگتن در منطقه، دشمن اصلی خود را آزار بدهند، با اين اطمينان که اياالت م

شروع جنگی تمام عيار نيست و جمهوری اسالمی هم از درگيری محدود جان به در خواهد برد. آنها شايد بر 

و انتخابات رياست جمهوری در  2020اين باور باشند که چنين اتفاقی، پيشاپيش انتخابات مجلس در سال 

حاشيه برانند و مردم را دور پرچم ، به ايشان امکان بدهد رقبای سياسی داخلی شان را به 2021سال 

را در بر دارد که مقابله به مثل دقيقا به گسترش جنگی  خطرولی چنين رويکردی اين  12خودشان بسيج کنند.

  های درگير می گويند خواستارش نيستند.در منطقه منجر شود که همه طرف
   

 
 

به  کند و تهديدای را اعالم میديويد کرکپتريک و ديويد سنگر، "ايران تخطی جديدی از حدود توافق هسته  9
  .2019ژوئيه  9، نيويورک تايمزکند"، های بيشتر میتخلف

کش و رخدادهايی ژوئن در توصيف حمالتی عليه شش نفت 13مايک پامپيو، وزير خارجه اياالت متحده روز   10
 داری جمهوریديگر در عربستان سعودی، عراق و افعانستان طی ماه پيش از آن گفت: "رشته حمالتی به سردم

 ر. پامپيوآايکل ران و وابستگانش عليه منافع اياالت متحده و متحدانش"، نقل از "بيانات وزير خارجه ماسالمی اي
وساد، . رئيس دستگاه اطالعاتی اسرائيل، م2019ژوئن  13خطاب به مطبوعات، وزارت خارجه اياالت متحده، 

ه ع کردست که يک طرف واحد شرويوسی کوهن، روز اول ژوئيه ارزيابی کرد که اين رخدادها "کارزاری واحد ا
نيويورک ها متهم کرد"، کشاست". نقل از ديويد ام. هالبفينگر، "رئيس موساد صريحا ايران را به حمله به نفت

  .2019، اولی ژوئيه تايمز
گلوبال هاوک، حريم هوايی  4-که پهپاد آرکيو –و وزارت دفاع اياالت متحده تکذيب کرد  –ايران ادعا کرد   11

آن که  يش ازان را نقض کرده بود. به گفته پرزيدنت ترامپ، اياالت متحده "مسلح و آماده تالفی است" تا پاير
بود. یمناسب عملياتی را لغو کند که سه سايت ايران را هدف قرار می داد، چون به گفته او، ميزان تلفات نامت

ير تصميمش ت بديلی از دليل ترامپ برای تغي. برای قرائ2019ژوئن  21بامداد  6:30توييت دونالد ج. ترامپ، 
هد، خواست دستور حمله بدف، "ترامپ که مین-در آخرين دقيقه، ر.ک. پيتر بيکر، مگی هيبرمن و تامنس گيبونز

  .2019ژوئن  21، نيويورک تايمزبه حرف شکاکانی گوش کرد که گفتند اين خطايی پرهزينه خواهدبود"، 
گويند که از نظر استراتژيکی اين بهترين لحظه يک مقام امنيتی اسرائيلی اين ارزيابی را تاييد کرد: "برخی می  12

ورند." می کششود، مردم حاکند. در ايران هيچ شکاف داخلی ديده نمیبرای جنگ با ايران است. اين مرا نگران می
  .2019ژوئيه  14مصاحبه گروه بحران، اورشليم، 
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III. ایاز جنگ محدود تا جنگ منطقه 

در قبال ايران پيش گرفته که به همان اندازه که حداکثری است، گيج  را دولت ترامپ سياست اعمال فشاری

کننده است. آيا هدف، چنان که اعالم شده، مهار اعمال قدرت ايران در منطقه و وادار کردن رهبری ايران به 

ياالت های  اتر است؟ يا چنان که بسياری برداشت می کنند (و در واقع برخی مقاممذاکره بر سر توافقی گسترده

های اياالت متحده از ايران ظاهرا به طور دائم نوسان می متحده اذغان کرده اند)، تغيير خود رژيم است؟ خواسته

ای)، تا هدف بسيار بلندپروازانه برخی از مشاوران او. اين از آستانه نسبتا پايين ترامپ (نداشتن سالح هسته ؛کنند

خواهم به ايران آسيب برسانم. هدف من کند. ترامپ گفت: "من هيچ نمیگيری برای ايران را دشوار میامر، تصميم

توانيم به ای نباشد، به نظرم میخواهيم." اگر ايران دنبال سالح هستهای نمیاين است که ايران  بگويد "سالح هسته

سازی کند. حداکثر نیاست که "ايران اصال نبايد غجان بولتون، مشاور امنيت ملی  کاخ سفيد، گفته 13توافق برسيم."

 14اش را کنار بگذارد."های شريرانهای و فعاليتهای هستهفشار ادامه خواهد داشت تا زمانی که ايران خواسته

های مايک پامپيو، وزير خارجه اياالت متحده، به نوبه خود فهرستی از شرايط ارائه کرده، که شامل سياست

  15ای، خارجی و دفاعی ايران می شود.هسته

خواهند ای که بها باور دارند که هر مصالحهانجامد؛ ايرانیين عدم انسجام، به تشديد بی اعتمادی ايران میا

  زير فشار انجام بدهند، باعث افزايش فشار اياالت متحده خواهد شد، نه کاهش آن.

واحد می گويد که  آلود است. دولت اياالت متحده در آنِ ، از جهات ديگری نيز تناقضحداکثری کارزار فشار

اگر آغاز  –کند که درگيری با جمهوری اسالمی بينی میخواهان درگيری جديد نظامی در خاورميانه نيست، و پيش

چه "جنگ اقتصادی" می خواند، اياالت افزون بر اين، با دست زدن به آن 16"زياد طول نخواهد کشيد". –شود 

های ارشد اياالت در حالی که مقام 17خواهانش نيست هموار کند.متحده ممکن است راه را برای جنگی که می گويد 

کنند، رخدادهای خليج فارس ها در محروم کردن ايران از ميلياردها دالر درآمد اشاره میمتحده، به موفقيت تحريم

اين  حاکی از نبود ارتباط ميان تحميل هزينه اقتصادی به تهران و به دست آوردن تغييرات استراتژيک مطلوب از

  18هاست.تحريم

ای از شرکا کرده که جزئی از سياستی است که تهران آن را "دفاع رو به ها صرف ساختن شبکهايران سال

که رهبران ايران می گويند موجه است، چون  آورنداين روابط، عمقی استراتژيک فراهم می 19جلو" می خواند.

توان نظامی ايران محدود است. در صورت بروز رويارويی نظامی ميان ايران و اياالت متحده يا متحدانش، تهران 

های موجود در منطقه دامن خواهد زد، از احتماال به عنوان راهی برای منحرف کردن تهديد عليه خود، به آتش

 
 

می  27گويد در پی سرنگونی رهبری ايران نيست"، بلومبرگ، ز الدن ناصری و زينت فتاح، "ترامپ مینقل ا  13
2019.  

  .2019ژوئيه  18بعدازظهر،  1:36توييت جان بولتون، مشاور امنيت ملی اياالت متحده،   14
؛ و پاسخ 2018می  21ر.ک. "پس از توافق: استراتژی جديد در مورد ايران"، وزارت خارجه اياالت متحده،   15

رابر اين ب. در 2018ژوئن  20، ايران ديلیدهد"، گانه پامپيو پاسخ می 12وزير خارجه ايران:"ظريف به شروط 
ت اضافه فهرس انتقاد که آمريکا خواهان بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران نشده، پامپيو بعدا اين شرط را هم به

ه "رژيم ايران بايد تصميم کپامپيو گفت  .2018دسامبر -، نوامبرارين افرزفکرد. مايکل پامپيو، "مقابله با ايران"، 
طيف  شرط بر سرخواهد مثل يک کشور عادی رفتار کند، و اگر چنين کند ما آماده مذاکره بدون پيشبگيرد که می

  .2019ژوئيه  20ای از مسائل هستيم". وزارت خارجه اياالت متحده، گسترده
گويد جنگ با ايران شامل نيروهای زمينی نخواهد در جان واگنر و دن الموت، "ترامپ می دونالد ترامپ، نقل  16

  .2019ژوئن  26، واشنگتن پست"، شد و زياد طول نخواهد کشيد
ای، رهبر ايران، نقل از "ما دشمن را شکست خواهيم داد، ولی اين کافی نيست؛ بازدارندگی علی خامنه  17

فاوتی . يک مقام ارشد ايرانی گفت: "در يک نقطه، ت2019مارس  21ای، خامنهاقتصادی الزم است"، وبسايت 
کنند". گيرند و زيرساخت کشور را نابود میها را میميان جنگ اقتصادی و نظامی نيست: هر دو جان انسان

  .2019مصاحبه گروه بحران، نيويورک، می 
ها تاثيری مستقيم بر حمايت مالی ايران از که تحريميک مقام اسرائيلی ارزيابی اياالت متحده را تاييد کرد   18

تر يد تهاجمید، شاهای ايران در مضيقه قرار گيرنالحمايهاند، با قيد اين احتياط که "اگر تحتاش داشتهمتحدان محلی
اورشليم،  شود". مصاحبه گروه بحران،شان میعمل کنند. از سوی ديگر، تأمين مالی آنها باعث افزايش توانايی

  .2019ژوئن 
های ايران در خاورميانه اولويت، 184ر.ک. گزارش خاورميانه و شمال آفريقای گروه بحران، شماره   19

خوانند، ر.ک. چه مؤلفان "بازدارندگی پيشاپيش" ايران می. برای تشريح دقيق آن2018آوريل  13، زدهآشوب
شماره  ،95ل ، سااينترنشنال افرزريه: تحول بازدارندگی"، حسن احمديان و پيام محسنی، "استراتژی ايران در سو

2 )2019.(  
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تر کردن هللا لبنان که مورد حمايت ايران است گفت: "گستردهيک مقام حزب 20اش.ن محلیجمله از طريق متحدا

بينی ای محدود به ايران غيرقابل پيشدرگيری ميان ايران و اياالت متحده به اين معنی است که پيامدهای حمله

زون بر اين، اياالت متحده آورد." افخواهد بود، و اين دقيقا آن نوع ابهامی است که بازدارندگی به وجود می

ها و يا نفرات اياالت متحده ممکن های تحت حمايت ايران عليه پايگاهصريحا هشدار داده است که عمليات گروه

به ديگر گفته، تشديد درگيری ممکن است يا از  21است باعث تالفی اياالت متحده عليه جمهوری اسالمی شود.

حاصل شود يا از رخدادی در جايی ديگر. يک مقام ارشد وزارت خارجه  رويارويی مستقيم اياالت متحده و ايران

شود از درگيری نظامی پرهيز کرد. دولت اياالت متحده احتماال اياالت متحده گفت: "دشوار بتوان گفت چطور می

  22گويی ادامه خواهد داد."ها کوتاه نخواهد آمد، و ايران به پاسخاز تحريم

 مطمئنا متحدان هر کدام، هم اکنون در وضعيت درگيری مستقيم يا در آستانه آنايران و اياالت متحده، و 

های اياالت متحده نه تنها ايران را مستقيم هدف گرفته، بلکه به متحدانی مثل سوريه و بازيگران . تحريمهستند

ها حوثی 23ه است.های شبه نظامی عراقی نزديک به تهران هم گسترش يافتغيردولتی مثل حزب هللا لبنان و گروه

ند، در اچهار سال است که با ائتالفی به رهبری عربستان سعودی و برخوردار از حمايت اياالت متحده در جنگ

ای از رخدادها، از جمله آسيب ديدن، آزار حالی که حمالت اسرائيل در سوريه به شکلی منظم اتفاق می افتند. رشته

المللی ون آن ، اياالت متحده را بر آن داشته تا در پی عمليات دريايی بينها در خيلج فارس و پيراميا توقيف نفتکش

  24رانی تجاری در تنگه هرمز و نيز دريای سرخ باشد.برای حفاظت از کشتی

ود. واهد بخگير ميان ايران و اياالت متحده و متحدان هر کدام احتماال دشوار مهار يک درگيری نظامی چشم

  ت:يک مقام ارشد ايرانی  گف

شدت اشتباه می کند اگر فکر کند که در حالی که لوله تفنگ روی شقيقه ماست مذاکره دولت ترامپ به

خواهيم کرد، يا اگر جنگی را که آنها شروع کنند، محدود به مقابله به مثل شود. ما بايد آنها را از حمله 

  25نيم.گيری به آنها بزمجدد بازداريم، که معنايش اين است که بايد آسيب چشم

  

 
 

. به گفته يک مقام سپاه پاسداران: "کافی است از مرزهايمان به 2019مصاحبه گروه بحران، بيروت، می   20
تهران،  هايی آسان برايمان باشند". مصاحبه گروه بحران،شرق يا غرب برويم تا نيروهای اياالت متحده هدف

  .2018نوامبر 
ايم که به ايران اجازه نخواهيم داد که پشت روشنی گفتهبه گفته مايک پامپيو، وزير خارجه اياالت متحده، "ما به  21

ز طرف چه ا واش پنهان شود. ولی اگر به منافع اياالت متحده حمله شود، چه از طرف ايران الحمايهنيروهای تحت
ا هيو مناسب عليه ايران واکنش نشان خواهيم داد". نقل از "مصاحبه باش، به طريقی الحمايهنيروهای تحت

  .2019می  21هيويت"، وزارت خارجه اياالت متحده، 
  .2019مصاحبه گروه بحران، واشنگتن، ژوئيه   22
داری اياالت هللا که دو نفرشان عضو پارلمان لبنان اند، وزارت خزانهژوئن، هنگام تحريم سه مقام حزب 9روز  23
است". "وزارت هللا را تحريم کردهفرد حقيقی و حقوقی وابسته به حزب 50، "2017تحده گفت که از سال م

ار دف قرههللا تحت حمايت ايران را به دليل سودجويی از نظام سياسی و مالی لبنان های حزبداری مقامخزانه
يبری عليه ها، اياالت متحده حمله ای سا. در ماه ژوئن، بنا به گزارش2019ژوئن  9داری، داد"، وزارت خزانه

ت ر، "اياالاستا نظامی عراقی انجام داد که پيوند نزديکی با ايران دارد. بارباراهللا، يک گروه شبه"کتائب "حزب
  .2019ژوئيه  25نظاميان تحت حمايت ايران حمله سايبری کرد"، سی ان ان، متحده به شبه

می، انفجارهايی در چهار کشتی در نزديکی سواحل امارات متحده عربی رخ داد؛ دو کشتی ديگر  12روز   24
فتکش ها، شناورهای ايران با يک نژوئيه بنا به گزارش 10ژوئن مورد حمله قرار گرفتند، و روز  13روز 

های ون، "قايقن برابارا استار و رايابريتانيايی درگير شدند، ولی نيروی دريايی بريتانيا به آنها هشدار داد. بار
کش ک نفت. ي2019ژوئيه  11کش بريتانيايی را در تنگه هرمز توقيف کنند"، سی ان ان، ايران سعی کردند نفت

الطارق بلجهای اتحاديه اروپا عليه سوريه باشد اوايل ماه ژوئيه در رفت در حال نقض تحريمايرانی که ظن می
توصيف کرد.  ژوئيه آن را "دزدی دريايی" از سوی بريتانيا 16ای رهبر ايران، روز امنهتوقيف شد، اقدامی که خ

ژوئيه  16ی، اای"، وبسايت خامنه نقل از "ايران به دزدی دريايی وحشيانه انگليس پاسخ خواهد داد: امام خامنه
کش توی يک نفتوقيف کرد، و جلکش استنا ايمپرو با پرچم بريتانيا را ژوئيه، سپاه پاسداران نفت 19. روز 2019

الينسون، وين رکديگر را هم گرفت، اما کمی بعد اجازه داد به مسيرش ادامه دهد. جوليان بورگر، پتريک وينتور و 
  .2019يه ژوئ 19، گاردينزند"، ها در خليج دامن میکش وابسته به بريتانيا، به تنش"ايران با توقيف دو نفت

های ايرانی، تهران مهای ارشد يک کشور خيلج فارس و مقام. به گفته مقا2019می  30مصاحبه گروه بحران،   25
ت اياالت حمال هشدار داده بود که عليه کشورهايی که نيروهای اياالت متحده عملياتی عليه ايران انجام دهند يا

  .2019های گروه بحران، ژوئيه متحده را تسهيل کنند، مستقيما تالفی خواهد کرد. مصاحبه
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يک مقام اسرائيلی با اين موضوع موافقت کرد: "درگيری (با ايران) اين احتمال بالقوه را دارد که به درگيری 

  26هايش منجر شود...اگر الزم باشد، از اين کار ابايی نخواهند داشت."با دست نشانده

شاهد حرکتی برای  اند که ممکن استهايی که در زير توصيف می شوند چهار نقطه انفجار اصلیعرصه

 27تر ميان ايران و اياالت متحده شوند يا از طريق تشديد درگيری، از پيامدهای آن آسيب ببينند.رويارويی گسترده

ای هم جلوگيری های منطقهآميز ديگر تنشرويارويی کنونی ميان ايران و اياالت متحده همچنين از مديريت صلح

گرداند. برای نمونه، يک مقام ارشد ايرانی در ارتباط با مشترک را منتفی می هایمی کند و همکاری در زمينه

) در بُن کمک کرديم، 2001افغانستان پرسيد: "چرا ما بايد به خروج اياالت متحده از افغانستان کمک کنيم؟ (سال 

  28کند."و باز هم می توانيم کمک کنيم. ولی نه در حالی که اياالت متحده می خواهد ما را نابود 

A. عراق  

  

گاهی همکاری  یو حت –اياالت متحده به آن کشور، عرصه رقابت  3020عراق از زمان حمله سال 

های اياالت متحده و ايران بوده است. مجاورت اين کشور با ايران، و حمايت ايران از گروه –غيرمستقيم 

ها به تهران می قايسه با ديگر عرصهنظامی، در صورت تشديد درگيری با اياالت متحده، امتياز خاصی در مشبه

مان را به به گفته يک مقام ارشد امنيت ملی ايران، "عراق جايی است که ما تجربه داريم، می توانيم نقش 29دهد.

ای که منجر به تر از آستانهشکلی موجه تکذيب کنيم و توانايی منحصر به فرد ضربه زدن به اياالت متحده را پايين

  يک مقام اسرائيلی موافق اين گفته بود: 30د داريم."تالفی مستقيم شو

  

ها جای مناسبی برای تالفی است. آنها دارند عراق را به صورت سکويی برای خود عراق برای ايرانی

ها می خواهند بازی کنند. سوال اين است که آورند که قابل تکذيب هم هست. اينجاست که ايرانیدر می

  31وارد عمل بشوند يا نه."آيا عليه خود اياالت متحده 

  

ماه می، فرماندهی مرکزی اياالت متحده اعالم کرد که نيروهای شرکت کننده در اتئالف جهانی ضد  14در 

برند، و ما به دقت تهديدهای باش کامل به سر می، "در آمادهعزم ذاتیداعش به رهبری اياالت متحده، يا عمليات 

  32قطعی يا احتمالی عليه نيروهای اياالت متحده در عراق را زير نظر داريم." قريب الوقوع

پيش از  یامکان اين که رخدادی در عراق بتواند آغازگر تشديد درگيری بين ايران و اياالت متحده شود، حت

الت متحده در در نزديکی سفارت ايا 2018هايی که در ماه سپتامبر ها در ماه می مشهود بود. راکتگيری تنشاوج

ها شورای گری شدند و بنا به گزارشگری اين کشور در بصره شليک شدند، باعث تخليه کنسولبغداد و کنسول

اين  33امنيت ملی اياالت متحده را بر آن داشت تا خواستار طرحی  نظامی  برای تالفی مستقيم عليه ايران شود.

های ديپلماتيک، نظامی و نفتی سراسر عراق را تهديد کرده ای و راکتی، مکانای از حمالت خمپارهاواخر، رشته

ماه می، يک راکت کاتيوشا به درون منطقه سبز بغداد شليک شد، و پامپيو آن را به ايران  19اند، از جمله در 

 
 

  .2019مصاحبه گروه بحران، اورشليم، ژوئن   26
  برای تحليل نقاط بحرانی، ر.ک. "فهرست ماشه ايران و اياالت متحده" گروه بحران.  27
  .2019مصاحبه گروه بحران، ژوئيه   28
های شبه نظامی عراق: چالش بازسازی دولتی گروه، 188ر.ک. گزارش خاورميانه گروه بحران، شماره   29

  .2018ژوئيه  30، کارآمد
تواند از عراق برای شروع گويد که اياالت متحده می. ايران می2018مصاحبه گروه بحران، تهران، اکتبر   30

 دام نظامیای اقدرگيری استفاده کند، يعنی عملياتی ساختگی انجام دهد و تهران را متهم به آن کند تا توجيهی بر
طلب های جدايیلتی و غيردولتی در صحنه پيچيده عراق (از جمله گروهمتقابل باشد: "باتوجه به شمار بازيگران دو

ردن ما گا به رتواند يکی از نيروهای ويژه اياالت متحده را با تير بزند و گناهش تيراندازی میايرانی)، هر تک
  .2019بيندازد". مصاحبه گروه بحران، مقام ايرانی، نيويورک، آوريل 

  .2019ليم، آوريل مصاحبه گروه بحران، اورش  31
 41"، فرماندهی مرکزی اياالت متحده، عزم ذاتیدرباره اظهارات اخير معاون فرمانده عمليات   سنتکام"بيانيه   32

  .2019می 
ژانويه  31، وال استريت جورنالهايی برای حمله به ايران بود"، ديون نيسنباوم، "کاخ سفيد در پی گزينه  33

2019.  
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در ماه ژوئيه، رئيس سرويس اطالعات خارجی اسرائيل گفت که ايران مشغول "استقرار پايگاه و  34نسبت داد.

ژوئيه در جلوی سفارت بحرين در بغداد  27زن در عراق است" و در تظاهرات روز های موشک نقطهکارخانه

  35هم دست داشته است.

ايران می تواند روی متحدانی چند در عراق حساب کند، از جمله واحدهای بسيج مردمی شيعه (الحشدالشعبی)، 

ن و اياالت متحده به درگيری مسلحانه منجر شود، که رهبرانشان صراحتا اعالم کرده اند که اگر رويارويی ايرا

نظامی شيعه که پيوند نزديکی با اند در کنار ايران بايستند. به گفته فرمانده عصائب الحق، يک گروه شبهمصمم

تهران دارد، "نود درصد احتمال دارد جنگ رخ بدهد...وقتی اياالت متحده به ايران حمله کند، ما ساکت نخواهيم 

ها به نام حرکت النجبا را در ليست سياه قرار داد و گفت که با در ماه مارس، واشنگتن يکی از اين گروه 36نشست."

چنين در ماه ژوئن، يک "شبکه قاچاق سالح" مستقر در عراق را اياالت متحده هم 37سپاه پاسداران ارتباط دارد.

  يک فرمانده حشدالشعبی گفت: 38تحريم کرد.

  

اند ازاين موضع نمايندگان مجلس کنون بيرون از ساختار سياسی عراق ماندههای نظامی که تا گروه

 یهای جاری ميان اياالت متحده و ايران دور نگه دارد. حتاند که عراق بايد خود را از تنشحمايت کرده

را سازمان تروريستی خواند، اين سازمان از حمله به سفارت اياالت متحده  وقتی اياالت متحده نجبا

  39خودداری کرد.  ولی اگر درگيری  شروع بشود، آنها آماده چنين عملياتی  خواهند بود.

  

های ميان دو متحد نظاميان را مهار کند و تضمين کند که در بحبوحه تنشرهبری عراق کوشيده است شبه

های ماند. برهام صالح کوشيده است اجماعی ملی ميان همه جناحبطرف ، ايران و اياالت متحده، عراق بیاشاصلی

های فزاينده درباره حفاظت از عراق در برابر خصومت –ند اآنها که به طور سنتی به ايران نزديک یحت –سياسی 

ای، نيروهای نخست وزير عراق، در بيانيهدر ماه ژوئن، عادل عبدالمهدی،  40ميان آمريکا و ايران پديد آورد.

خارجی مستقر در اين کشور برای مقاصد مشورتی و آموزشی را از حمله به کشورهای همسايه از خاک عراق 

ادعای دولت اياالت  41کارگيری سالح و انجام عمليات بدون موافقت دولت را ممنوع اعالم کرد.منع کرد، و به

ها مسئوليتش را بر عهده گرفتند در سيسات نفتی عربستان سعودی که حوثیأبه ت ایمتحده مبنی بر اين که حمله

واقع از عراق انجام  شده بود، فشار را بر نخست وزير عراق افزايش داد تا حکمی صادر کند و بگويد که دولت 

   42يح کند.هايی را که بدون فرمان نخست وزير انجام شود تقبعراق بر حشدالشعبی حاکميت دارد، و فعاليت

اگر تهران و واشنگتن بتوانند از رويارويی مستقيم بپرهيزند، تضاد فزاينده ميان آنها ممکن است باعث  یحت

قطبی شدن بيشتر فضای سياسی عراق شود، و فعاليت هرروزه دولت عراق را فلج کند. هم اکنون بغداد در 
 
 

. 0192ژوئن  13مايکل آر. پامپيو خطاب به مطبوعات"، وزارت خارجه اياالت متحده، "بيانات وزير خارجه   34
  .2019ژوئن  27"، 2همچنين ر.ک. گروه بحران، "ياداشت گزارش ايران، شماره 

های نفتی خليج و يوسی کوهن، نقل از يودا آری گروس، "رئيس موساد: ايران قطعا در پشت حمله به سايت  35
قبول . "پادشاهی بحرين حمله غيرقابل2019، اول ژوئيه تايمز آو اسرائيلراق است"، سفارت بحرين در ع

  .2019ژوئن  28کند"، وزارت خارجه بحرين، اش در بغداد را محکوم میمعترضان به سفارتخانه
الت حمله عليه نيروهای اياالت متحده را در دوران اشغال عراق از سوی ايا 6000اين گروه مسئوليت انجام   36

اين  ه گرفت. نقل از سيمونا فولتين، "اگر اياالت متحده وارد جنگ با ايران شود،) بر عهد2011-2003متحده (
  .2019ژوئن  28، وايس نيوزنظاميان عراقی آماده جنگ با اياالت متحده هستند"، شبه

. يک فرمانده 2019مارس  5نظاميان نجبای وابسته به ايران را تحريم کرد"، رويترز، "اياالت متحده شبه  37
وه شويم!" مصاحبه گرنظامی گفت: "وقتی ما را در فهرست دشمنانتان بگذاريد، معلوم است که دشمنتان میشبه

  .2019می  29بحران، بصره، 
هايی به گری نيروی قدس سپاه پاسداران در عراق را برای انتقال سالح"وزارت خزانه داری، نقش واسطه  38

  .2019ژوئن  12داری اياالت متحده، ون دالر هدف قرار داد"، وزارت خزانهارزش صدها ميلي
  .2019می  30مصاحبه گروه بحران، بصره،   39
  .2019مصاحبه گروه بحران، بغداد، ژوئن   40
 19، المانيتوراست"، ر.ک. علی معموری، "ايران از حاال عراق را به جبهه جنگ عليه اياالت متحده بدل کرده  41

 14دی در برند که پهپادی که به يک خط لوله عربستان سعوگويند ظن میهای اياالت متحده می. مقام2019ژوئن 
يون دلز و ماه می حمله کرد و حوثی ها مسئوليتش را به عهده گرفتند، از خاک عراق برخاسته بود. ايزابل کو

ژوئن  28وال استريت جورنال، فت"، نيسنباوم، "اياالت متحده: حمله به خط لوله عربستان از عراق صورت گر
2019.  

نظامی را در متن کامل حکم در اينجا قابل دسترسی است: "نخست وزير عراق دستور ادغام کامل نيروهای شبه  42
  .2017، اول ژوئيه روداوارتش عراق صادر کرد"، 
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به واردات انرژی از ايران و ايجاد انضباط در اش تکاپوست تا توازنی ميان اصرار واشنگتن بر کاهش وابستگی

های آمريکا و های تهران برای استفاده از پيوندهايش با عراق برای دور زدن تحريمهای شبه نظامی، و تالشگروه

  43بازداشتن واشنگتن از حمله به ايران برقرار کند.

کوشد يدا کرده، و در عين حال میدولت عراق عجالتا راهی برای پرداخت هزينه واردات انرژی از ايران پ

های ميان ايران گيری تنشولی اين موازنه، هم شکننده است و هم نسبت به اوج 44منابع انرژی خود را تنوع ببخشد.

  و اياالت متحده، آسيب پذير.

  

B. و خليج شبه جزيره عربستان  

افزايشند. افزايش چشمگير حمله های ميان ايران و اياالت متحده به صورت غيرمستقيم در يمن هم رو به تنش

ها که از حمايت ايران برخودارند، و تشديد حمالت های پهپادی و موشکی به عربستان سعودی از سوی حوثی

هوايی عربستان سعودی در يمن، اين درگيری را هر چه بيشتر به حوزه رويارويی اياالت متحده و ايران 

ت متحده و ايران تقريبا به طور حتم باعث تشديد درگيری در يمن کشانند. به طريقی معکوس، رويارويی اياالمی

فت: "اگر وضعيت (در قبال ايران) بدتر شود، مشکل بتوان تصور کرد گيک مقام ارشد اياالت متحده  45خواهد شد.

ها طبق دستورعمل تهران دست به عمليات گويند که حوثیهای سعودی میمقام 46ثير نپذيرد."أکه وضعيت يمن ت

ای از آمادگی برای پايان جنگ و ترميم روابط خود ها به عنوان نشانهرياض خواهان آن است که حوثی 47ی زنند.م

کنند که در طول جنگ، های حوثی صريحا اذعان میمقام 48با عربستان، پيوندهايشان را با ايران قطع کنند.

ه بر اساس مالحظات عملی و نه ايدئولوژيک تر شده، ولی اصرار دارند که اين رابطروابطشان با تهران مستحکم

ها گفت: "اگر ما زير حمله عربستان سعودی باشيم و الحمايه ايرانند. يکی از حوثیکنند که تحتاست، و تکذيب می

  49تر می شويم."تنها کشوری که مايل به کمک کردن به ما باشد ايران باشد، بله، به ايران نزديک

 
 

روزه برای  45افيتی مع 2018. اياالت متحده در نوامبر 2018های گروه بحران، بغداد، اکتبر مصاحبه  43
ئن روز آن را تجديد کرد؛ سپس در ژو 90 2019و مارس  2018واردات انرژی به عراق داد، و در دسامبر 

 ز و بنويتاش از تنگناهای  عراق بود. ايزابل کولای اعطا کرد که نشانه آگاهیروزه 120، معافيت جديد 2019
يران ارق از است، اياالت متحده معافيت از تحريم واردات بفوکون، "در حالی که عراق با گرما دست به گريبان 

های اياالت متحده . يک مقام ارشد ايرانی گفت: "تالش2019ژوئن  18، وال استريت جورنالرا تجديد کرد"، 
ق گره ا عراگير کردن اقتصاد ما باعث باالرفتن ارزش عراق از ديد ما شده است. ما اقتصادمان را ببرای زمين

ا با متباط ها (در زمان اوباما) ثابت شد که قطع کردن ارم، دقيقا به اين دليل که در دور سابق تحريمايزده
روه گکنيم". مصاحبه همسايگانمان برای اياالت متحده دشوارترين کار است. اينجاست که چک خودمان را نقد می

ران درصد از صادرات غيرنفتی اي 21، عراق خريدار 1398. در سه ماهه اول سال 2019بحران، تهران، می 
ميليارد دالر  3/1بود و مقام دوم را پس از چين داشت. "مازاد تجارت غيرنفتی ايران در سه ماهه اول امسال به 

  .2019ژوئيه  8، اقتصاد آنالينرسيد"، 
های اياالت متحده برای خريد برق ايران ايجاد کرد"، آژانس فرانس در تحريم» مجرايی«مايا گيبيلی، "عراق   44

 ،ل تايمزفايننشا؛ "جنرال الکتريک و زيمنس قراردادهايی برای تامين برق عراق بستند"، 2019ژوئيه  2پرس، 
؛ 2019فوريه  3؛ "عراق و اردن بر سر تجارت نفت و کاال به توافق رسيدند"، رويترز، 2018اکتبر  28

  .2019می  7ميليارد دالری با اکسون و پتروچاينا"، رويترز،  53در آستانه قرارداد "عراق 
ای در نجات توافق استکهلم و پرهيز از گسترش مناقشه منطقه، 203گزارش خاورميانه گروه بحران، شماره   45

  .2019ژوئيه  18، يمن
ها عليه فرودگاهی در عربستان، . در پی حمله پهپادی حوثی2019مصاحبه گروه بحران، واشنگتن، ژوئيه   46

خلی نگ داجخواهند مناقشه يمن را يک ای میای گفت که "عدهمايک پامپيو وزير خارجه اياالت متحده در بيانيه
 ای در حال گسترش ونيست. اين مناقشهيک از اين دو درست جداگانه بنمايانند که مهاجم مشخصی ندارد. هيچ

ه ا حملها به فرودگاه ابحای انسانی است که توسط جمهوری اسالمی ايران طراحی و اجرا شده." "حوثیفاجعه
  .2019ژوئن  24کردند"، وزارت خارجه اياالت متحده، 

ها "فرودگاهی حوثی ها به فرودگاه ابحا گفت کهژوئن حوثی 12معاون وزير دفاع عربستان پس از حمله   47
امنيت و  برای تدبيری ايران را در تشديد مناقشه و خطری کهاند و به اين ترتيب، بیغيرنظامی را هدف قرار داده

  .2019 ژوئن 12بعدازظهر  3:44کند برای جهان افشا کردند." تويتت خالد بن سلمان، ثبات منطقه ايجاد می
  .2019های گروه بحران، رياض، مارس مصاحبه  48
ها را . يک مقام ارشد اياالت متحده گفت که "پامپيو حوثی2019مکاتبه گروه بحران با مقام حوثی، مارس   49

حبه گروه . مصابيند که بايد هر چه بيشتر زير فشار قرار گيرند"بازيگرانی کامال شرير در هماهنگی با ايران می
  .2019بحران، واشنگتن، ژوئيه 
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ها برای افزايش فشار ها را تشويق کرده باشد، هر چند حوثیش حمالت حوثیامکان دارد که ايران افزاي

نظامی بر عربستان سعودی منطق خودشان را دارند: اين کار را بهترين راه برای کشاندن رياض به گفتگوهای 

 ها عليهوجود دارد: اين که افزايش تناوب و شدت حمالت حوثیخطر در هر صورت، دو  50بينند.مستقيم می

خصوص های برق و بهساحلی، شبکهاز جمله سکوهای نفتی برون –هايی در عربستان و امارات هدف

گير منجر شود که تشديد رانی در دريای سرخ به رخدادی چنان چشميا عليه کشتی –های آب شيرين کن کارخانه

را در پی  –چه به تنهايی و چه با دخالت نظامی مستقيم اياالت متحده  –درگيری را از سوی رياض و يا ابوظبی 

 51ها به خاک عربستان شود.ای ميان تهران و رياض باعث افزايش حمالت حوثیباشد؛ يا رويارويی منطقهداشته

تان ها روشن است که اگر در شرايطی که جنگ يمن ادامه دارد، جنگی با شرکت اياالت متحده، عربسبرای حوثی

هر يک از اين  52روی در خاک سعودی، از تهران حمايت خواهند کرد.سعودی و ايران آغاز شود، با پيش

انداز صلح در يمن را هر چه بعيدتر می کنند، و پيشرفتی را که در حديده و تحت توافق استکهلم با سناريوها، چشم

  ا هرچه بيشتر در باتالق منطقه غرق می کنند.گری سازمان ملل به دست آمده از ميان می برند، و يمن رميانجی

دهد، رانی نشان میچنان که حمله به تانکرها و کشتیورند. همها در نقاط ديگر خيلج فارس هم شعلهتنش

ای خواهد داشت. تهران به کشورهای منطقه که ميزبان گيری تنش ميان اياالت متحده و ايران پيامدهای گستردهاوج

ت متحده هستند هشدار داده است که هر حمله ای که از خاک آنها صورت گيرد يا از کمک آنها های اياالپايگاه

ای که امارات متحده گويند که مناقشهمیهای ايران مقام 53برخوردار باشد، باعث تالفی ايران عليه آنها خواهد شد.

تصاد امارات از نظر فرار سرمايه و های سنگينی بر اقدرگيرش شود، هزينه –از جمله کشورهای  ديگر  –عربی  

ها به خوبی آگاهند؛ از زمان های امارات ظاهرا از اين ريسکمقام 54هايش خواهد داشت.آسيب ديدن زيرساخت

ها در بندر فجيره اعالم ها، لحنی محتاطانه به خود گرفته اند و علنا ايران را مسئول حمله به نفتکشگيری تنشاوج

ها . يک مقام ارشد اماراتی گفت: "متهم کردن ايران چه فايده ای دارد؟ در حال حاضر بايد از تنشنکرده اند

  يک مقام ديگر اماراتی درباره وخامت اوضاع ابراز نگرانی کرد: 55بکاهيم، نه اين که به آنها دامن بزنيم."

  

شوند ولی ث نگرانی ما میها باعثباتی است. ما خواهان جنگ با ايران نيستيم. اين اتفاقدوران بی

ها خيلی گيری تنشتعجب نمی کنيم. برای ما يا هر کس ديگری خوب نيست. از ماهيت ناگهانی اوج

  56نگرانيم. در آستانه يک اتفاقی هستيم.

  

C. سوريه  

های اخير شده، گيری تنش در سالدر سوريه، بازی موش و گربه پرمخاطره ميان ايران و اسرائيل باعث اوج

که يک مقام اسرائيلی آن را "وضعيتی شبه جنگی" توصيف کرد و مقام ديگری آن را "جنگی بين تا حدی 

 
 

  .2019؛ نيويورک، می 2015ران، مقامات حوثی، صنعا، نوامبر های گروه بحمصاحبه  50
. يک عضو هيئت مرکزی 2019ژوئيه -های ايرانی، بيروت و اسلو، میمهای گروه بحران، مقامصاحبه  51

ای آن قهها در ماه می گفت که "جنگی بزرگ" بين "محور مقاومت" ايران با اياالت متحده و متحدان منطحوثی
جنگ  چنين اند. برخی عقيده دارند کههای حوثی اظهارات مشابهی کردهآيد"؛ ديگر مقامبه نظر می الوقوع"قريب
ک به نزدي های گروه بحران، افرادبست جنگ يمن را بشکند و به نفعشان تمام شود. مصاحبهتواند بنای میمنطقه

  .2019ژوئن - جنبش حوثی، می
ای بين رياض و ای منطقهکنند که وارد مناقشهها ادعا میدهند، حوثیها به جنگ در يمن پايان اما گر سعودی  52

طرفی ممکن است . اين وعده بی2019ها، صنعا، ژوئيه گروه بحران، نماينده حوثی تهران نخواهند شد. مصاحبه
 زیمر ها گفت که اگر مثال اسرائيل وارد درگيریمشروط به مسائلی فراتر از جنگ يمن باشد. يک عضو حوثی

ر جنگ نها دآها تفاوت خواهد کرد، فارغ از اين که عربستان سعودی ديگر با ای با ايران شود، موضع حوثیمنطقه
  .2019نباشد. مصاحبه گروه بحران، صنعا، ژوئيه 

  .2019های گروه بحران، مقامهای ارشد ايران و کشورهای خليج، ژوئيه مصاحبه  53
  .2019 مصاحبه گروه بحران، تهران، ژوئيه  54
  .2019مصاحبه گروه بحران، ژوئن   55
  .2019مصاحبه گروه بحران، ابوظبی، ژوئن  56
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های هوايی اسرائيل نشان می دهد، تر در حملهاين دوئل خودش را هر چه بيشتر و نمايان 57ها" خواند.جنگ

ه هميشه، اسرائيل دست هايی که اغلب ولی نهايی عليه مواضع ايران و مرتبط با ايران در سوريه، حملهحمله

   58داشتن در آنها را تاييد نمی کند.

اش لبنان، بر تهديدات مفروض های اسرائيل از حضور و نقش ايران در سوريه و کشور همسايهنگرانی

هللا های پيچيده به حزبگويد که ايران از خاک سوريه سالحتر، اسرائيل میمختلفی تمرکز دارد. از همه مهم

تر، اسرائيل در سطحی عام 59زن  راه  بيندازد.های موشک نقطهکند که کارخانهو به اين گروه کمک می رساندمی

هاهزار جنگجوی مورد حمايت ايران در سوريه، و اين امکان است که ايران برخی از اين نگران حضور ده

 60های جوالن مستقر کند.لندیجنگجويان را همراه با تسليحات سنگين در نزديکی يا روی خط ترک مخاصمه در ب

های اسرائيلی بر اين باورند که با مقام 61فراتر از آن، اسرائيل نگران نفوذ درازمدت ايران در سوريه است.

گويند اند، و میفروکش کردن جنگ داخلی سوريه در اطراف دمشق، جنگجويان متحد ايران در حال عقب نشينی

آنها اين اتفاقات را  62های ديگرشان  پابرجاست.اند، ولی نگرانیثر بودهؤن مهای اياالت متحده عليه ايراکه تحريم

در پاسخ، به  63ای و موشکی تهران.های هستهبينند، از جمله برنامهمرتبط با استراتژی کلی ايران در منطقه می

  64از سوريه است."هايش الحمايهگفته يک مقام ارشد اسرائيلی، "هدف شماره يک ما بيرون راندن ايران و تحت

ای از سوی تهران را در پی نداشته، و هر پاسخی هم با حمالت هوايی اسرائيل در سوريه تا اکنون تالفی عمده

دهيم، چون داری نشان میيک مقام ارشد ايرانی گفت: "ما خويشتن 65تر اسرائيل روبرو شده است.حمالت گسترده
 
 

. 0182، و اورشليم، نوامبر 2018نوامبر  7های گروه بحران، مقام ارشد نظامی اسرائيل، تل آويو، مصاحبه  57
نگ ججلوگيری از  هللا و ايران:اسرائيل، حزب، 182همچنين ر.ک. گزارش خاورميانه گروه بحران، شماره 

  .2018فوريه  8، ديگری در سوريه
تخمين زد که اسرائيل به عنوان  2019گادی آيزنکات، رئيس وقت ستاد نيروهای دفاعی اسرائيل، در ژانويه   58

به  نی رااست". نقل از برت استيونز، "مردی که قاسم سليمابخشی از اين کارزار "به هزاران هدف حمله کرده
ائيل در ، رئيس موساد اشاره کرد که "اسر2019. در ژوئيه 2019ژانويه  11، نيويورک تايمززانو درآورد"، 

. نقل است" چهار سال گذشته دست به اقدامات آشکار و پنهان زده است که اطالعات اندکی درباره آن منتشر شده
در  و سفارت بحرين های خليج فارساز يودا آری گروس، "رئيس موساد: ايران قطعا در پس حمالت به سايت

  .2019ژوئيه  1، تايمز آو اسرائيلعراق بوده است"، 
ند. اهايی فقير و فاقد منابع استراتژيکيک مقام امنيتی اسرائيل گفت: "در مقايسه با سوريه، لبنان و يمن دولت  59

های يیتوانند، که تواناها میتوانند سالح بسازند، ولی سورینمی هاحوثیصنعتی دارد. -های نظامیسوريه توانايی
  .2019دهد". مصاحبه گروه بحران، تل آويو، ژوئن ايران را افزايش می

گيری در استراتژی ايران شديم. ديدگاه آنها "ما متوجه تغيير چشم 2016آيزنکات گفت که حوالی ميانه سال   60
ن، نگجوی شيعه از پاکستاهزار ج 100گير در سوريه از طريق ايجاد نيرويی متشکل از داشتن نفوذی چشم

، 2019س ر ماردافغانستان و عراق بود". نقل از استيونز، "مردی که قاسم سليمانی را به زانو در آورد"، همان. 
آن بر  فعلی هللا در منطقه پی برده که "تازگی دارد و تمرکزدستگاه نظامی اسرائيل ادعا کرد که به حضور حزب

سرائيل ليه اهايی از ماموران سوری برای حمالتی عهدفش در نهايت کنترل اکيپ های جوالن است.آشنايی با بلندی
ی از گويد هسته جديداست". بيانيه نيروی دفاعی اسرائيل، نقل در يودا آری گروس، "نيروی دفاعی اسرائيل می

  .2019مارس  13، تايمز آو اسرائيلاست"، های جوالن سوريه کشف کردههللا را در بلندیحزب
يک کارشناس امور سوريه در دولت اسرائيل گفت که در حالی که بحث بر سر نقش ايران در سوريه نوعا بر   61

برای  عراق واش در لبنان های نظامی تمرکز دارد، "اين فقط بخشی از تصوير است. ايران دارد از تجربهتوانايی
موزش آهای ديگری مثل فرهنگ و در حوزه کند، و ما حضور آنها رانفوذ سياسی و حضور اقتصادی استفاده می

شوند". یمها آگاهی دارد، ولی برخی ديگر پنهانی انجام بينيم. رژيم (سوريه) به بعضی از اين فعاليتهم می
  .2019مصاحبه گروه بحران، اورشليم، ژوئن 

  .0192ژوئيه - های گروه بحران، مقامهای اسرائيلی، تل آويو و اورشليم، آوريلمصاحبه  62
توانند از بخشی از ها استراتژيک، هوشمند و عملگرا هستند. میبه گفته يک مقام دفاعی اسرائيل، "ايرانی  63

نطقه مهای متعارف در ای خود دست بکشند ولی بعدتر آن را احيا کنند. در عين حال، چتری از سالحبرنامه هسته
اه چه باشند، آنگهای منطقه ظرف ده سال داشته يتختاند. اگر اين توان متعارف را برای هدف قراردادن پاساخته

  .2019ای اقدام خواهد کرد؟" مصاحبه گروه بحران، تل آويو، ژوئن کسی عليه آستانه هسته
  .2019مصاحبه گروه بحران، فوريه   64
نا را که ها بده 2018، نيروهای اسرائيل در ماه می خانه پوشالیويژه چشمگيری به نام عمليات در حمله به  65

ف نيروهای راکت شليک شده از طر 32شد رگباری از شد متعلق به ايران است، در پاسخ به آنچه ادعا میادعا می
در گذشته فت: "های جوالن بود، هدف قرار دادند. يک مقام ارشد اسرائيلی گايرانی عليه مواضع اسرائيل در بلندی

تحده االت مشد. ديگر اين طور نيست. ايدست و پای ما بسته میگرفت، و در نتيجه اياالت متحده جلوی ما را می
آيد که اگر يش میپکنيم. البته اين سئوال توانيم بکنيم. برای همين اقدامات بيشتری میگويد هر کاری بخواهيم میمی

  .2019روی کنيم و ايران واکنش نشان دهد چه خواهد شد؟" مصاحبه گروه بحران، فوريه ما زياده
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يک مقام اسرائيلی گفت که در برخی موارد که ايران  66نيست."حضورمان در (سوريه) برای جنگيدن با اسرائيل 

اند، چراکه حمالتشان را اند، ظاهرا پيرو "قواعدی نانوشته" بودهيا نيروهای مورد حمايت ايران واکنش نشان داده

    67اند.به بخشی از خاک سوريه که در اشغال اسرائيل است محدود کرده

دارانه شايد قابل دوام ها، الگوهای گذشته اقدام محدود و واکنش خويشتنتنشبا اين همه، با توجه به افزايش 

رهبری غيرنظامی اسرائيل و دستگاه امنيت آن، عموما از استراتژی نظامی اين کشور در سوريه استقبال  68نباشند.

های ولی مقام 69است.ههای مفروض ايران، تا اندازه زيادی موفق ارزيابی کردکرده ، و آن را به دليل مهار خواسته

هايی ذاتی  دارد. به گفته يک مقام ارشد نظامی اسرائيل، سه ريسک اسرائيل اذغان دارند که اين استراتژی ريسک

  در ميان است:

گيری تنش با ايران. اين هر سه اتفاق پارسال افتاد، اما در ها، و اوجاز دست دادن يک هواپيما، حمله به روس

اند. امکان اتفاق افتادن ها می خواستند واکنش عملياتی نشان بدهند، ولی غالبا ناکام ماندهیمقياسی کوچک. ايران

چنين رخدادهايی از ميان نرفته، و در زمينه ريسک سوم، قاسم سليمانی (فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران) در 

  70هزينه برای تالفی است."ای کمريزی گزينهحال طرح

  

ای ای که از ماه می آغاز شد، برخی ناظران ايرانی، امکان فزايندههای منطقهپيش از افزايش شديد تنش یحت

های اسرائيلی اين بود که کارزار برای برخورد با اسرائيل بر سر سوريه می ديدند، در حالی که ارزيابی مقام

آورد، ولی نه ای ايران به وجود میرفتار منطقه "حداکثر فشار" اياالت متحده بر ايران، دارد تغييراتی تاکتيکی در

اند که رخدادهای خليج های اسرائيلی به اين نتيجه رسيدهاما از آن زمان مقام 71تغييری عمده در سياست تهران.

تری در نزديکی اسرائيل باشند. يک مقام امنيتی اسرائيل گفت: فارس و نقاط ديگر شايد نيازمند محاسبه مجدد دقيق

های ايران ممکن است بر مورد سوريه تاثير بگذارد؛ شايد گریوز شرايط در حال تغيير است. اخالل"امر

  72گری (درسوريه) محرکی برای اخالل در اينجا باشد...من حس می کنم که شرايط فعلی قابل دوام نيست."اخالل

سنگينی برای هر سه طرف در بر خواهد  هایتشديد رويارويی ميان ايران و اسرائيل در سوريه، هزينه

تر داشت، به تحکيم دوباره کنترل سوريه از سوی تهران و دمشق صدمه خواهد زند، جنگ سوريه را طوالنی

 
 

. يک ديپلمات ايرانی گفت که "اولويت ما 2019مصاحبه گروه بحران، مقام ارشد ايرانی، نيويورک، آوريل   66
ه باد بيمان خواهند ما را به جنگی محدود بکشانند تا دستاوردهاها میدر سوريه، اسرائيل نيست. ولی اسرائيلی

های ه. در تحليلی متفاوت از انگيز2019برود. ما گول نخواهيم خورد". مصاحبه گروه بحران، بيروت، می 
ر پيامک انبا هللا گفت: "اسرائيل خواهان تشديد تنش نيست. گاهی حتی پيش از حمله به يکاسرائيل، يک مقام حزب

می  يروت،بآيد که موجب واکنش شود". مصاحبه گروه بحران، فرستند که مطمئن شوند تلفات زيادی به بار نمیمی
ها در حال گيريم....(ولی) اسرائيلیها را جدی میس گفت که "ما روايت اسرائيلی. يک ديپلمات رو2019

  .2019ها قصدش را ندارند". مصاحبه گروه بحران، اورشليم، آوريل جلوگيری از جنگی هستند که ايرانی
را هدف قرار . اين مقام افزود که "ما خاک ايران 2019مصاحبه گروه بحران، مقام اسرائيلی، اورشليم، ژوئن   67

  ايم ولی ممکن است در اين سياست بازنگری کنيم".نداده
هر کسی  يک مقام ارشد ايرانی در ماه فوريه ارزيابی کرد که در سوريه "وضعيت کنونی بسيار ناپايدار است.  68

از حد  يشا بمهاست... (نخست وزير نتانياهو) بايد مراقب باشد، چون در منطقه نگران رويارويی ما با اسرائيلی
د". اهد شنهايت دشوار خوايم. اگر از خطوط قرمز خاصی عبور کنند، ادامه اين کار بیداری نشان دادهخويشتن

  .2019مصاحبه گروه بحران، فوريه 
ايم، ولی اين بازی خطرناکی است...من هنوز اعتقاد يک مقام ارشد اسرائيلی گفت: "ما تا به حال موفق بوده  69

ميشه گيرد و هرز فکر رهبری ايران هيچ اطالعی نداريم. گروه بسيار کوچکی است که تصميم میدارم که ما از ط
  .2019مصاحبه گروه بحران، فوريه  ريسک خطای محاسبه وجود دارد".

  .2019مصاحبه گروه بحران، تل آويو، ژوئن   70
تراتژيست برجسته سپاه پاسداران . يک اس2019های اسرائيل، اورشليم، آوريل های گروه بحران، مقاممصاحبه  71

ارد چون تری دگفت: "احتمال (درگيری) امسال باال رفته، زيرا اسرائيل برای حمله به ايران اعتماد به نفس بيش
رشد . يک مقام ا2019مصاحبه گروه بحران، تهران، آوريل  کند که از دولت ترامپ چک سفيد دارد".حس می

اشت. دواهد خپای تالفی (عليه اسرائيل) در ميان باشد ايران "تحمل کمتری  بينی کرد که وقتیپيشين دفاعی پيش
  .2019صبر در اين وضعيت، ضعف تلقی خواهد شد". مصاحبه گروه بحران، تهران، آوريل 

های اسرائيلی در مورد اينکه احتمال تشديد درگيری با . مقام2019مصاحبه گروه بحران، تل آويو، ژوئن   72
ا تتر خواهد بود تها در سوريه راحباالتر است يا لبنان، اختالف عقيده داشتند. "کار برای ايرانی ايران در سوريه

. 2019وئن ژدر لبنان. لبنان ريسک خيلی بيشتری دارد. مصاحبه گروه بحران، مقام امنيتی اسرائيل، تل آويو، 
ند. وريه ندارهای مناسبی در ساست، ولی توانايیها عليه ما از نردبان تشديد استفاده خواهند کرد؟ ممکن "آيا ايرانی

  .2019ن ، ژوئآيند". مصاحبه گروه بحران، مقام اسرائيلی، اورشليمهای محتملتری به نظر میلبنان يا غزه گزينه
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خواهد کرد، امکان حمالت اسرائيل عليه ايران و شايد کشاندن لبنان به مناقشه را هم افزايش خواهد داد. افزون بر 

ريه و اسرائيل هر دو به رويارويی ميان اياالت متحده و ايران که جای ديگری به راه اين، اين ريسک هست که سو

ها حمايت ايران از رژيم سوريه، موضع دمشق را هللا ادعا کرد که ساليک مقام حزب 73افتاده شود کشانده شوند.

داده است. او گفت که اين  تغيير (مقاومت)به "مقاومت مسلحانه"  ممانعت)در قبال اسرائيل از "مقاومت سياسی" (

هللا عليه اسرائيل بپيوندد يا اجازه دهد که تغيير بدان معناست که رژيم سوريه ممکن است به مناقشه ايران و حزب

  74از خاک سوريه برای تالفی عليه اسرائيل در قبال حمالت اسرائيل به ايران استفاده شود.

D.  لبنان  

اش با ايران، نفوذ هللا موقعيت برتری دارد که ناشی از عمق رابطهدر ميان متحدان محلی مختلف تهران، حزب

هللا را مستقيما به هدفی برای اياالت متحده در اش است. اين عوامل، حزبهای نظامیاش در لبنان و توانايیسياسی

دادن حزب هللا کند، بدوا از طريق اعمال تحريم و درخواست از ديگر کشورها به قرار میمبارزه عليه ايران بدل 

مايک پامپيو، وزير خارجه اياالت متحده، در ديداری از بيروت در ماه می گفت: "مردم لبنان  75در ليست سياه.

  76های سياسی و نظامی دولتی ياغی و گروه تروريست وابسته به آن زجر بکشند."ديگر نبايد به خاطر بلندپروازی

های اياالت گون است. مقامهللا، گونهان، تاثير فشار مالی بر حزبهای اياالت متحده عليه ايرهمانند مورد تحريم

تحقيقات  77رسی به منابع مالی با دشواری روبرو شده است.کنند که اين گروه در دستمتحده و اسرائيل ادعا می

به دليل سوءمديريت و  ایهای رياضتی در پيش گرفته، تا اندازههللا اقدامدهد که حزبميدانی گروه بحران نشان می

های حزب هللا اما مقام 78های اياالت متحده.ای به دليل تحريمگير کل اقتصاد لبنان است، و تا اندازهفسادی که گريبان

يک  79گيری نشده است.های اين گروه دچار تنزل چشمو اسرائيل می گويند که فارغ از مشکالت مالی، توانايی

 80زن است.های نقطههللا برای دستيابی به توانايی ساخت موشکهای جاری حزبشنگرانی ويژه در اسرائيل، تال

اند، کاهش يافته هللا و اسرائيل، توسط "موازنه وحشت" که دو طرف ايجاد کردهتا کنون، امکان درگيری ميان حزب

با اين همه، حمله  81اسرائيل و لبنان پابرجاست. 2006وضعيتی از بازدارندگی متقابل از زمان جنگ سال  –است 

 
 

گويد از نظر نظامی برای تشديد رويارويی شود. "اسرائيل میظاهرا اسرائيل برای چنين وضعيتی آماده می  73
  .2019ژوئيه  2شود"، رويترز، اياالت متحده و ايران آماده میميان 

  .2019هللا، بيروت، می مصاحبه گروه بحران، مقام ارشد حزب  74
  .2019ژوئيه  9هللا"، وزارت خارجه اياالت متحده، "تحريم سه مقام ارشد حزب  75
ه لبنان جبران باسيل"، وزات خارجه پامپيو، نقل از "اظهارات وزير خارجه مايکل آر. پامپيو و وزير خارج  76

  .2019مارس  22اياالت متحده، 
  

هللا دچار بدترين بحران مالی تاريخش است". مصاحبه گروه بحران، يک مقام اسرائيلی ارزيابی کرد "حزب  77
  .2019ژوئيه  14اورشليم، 

ها کاهش نيافته است. تيجه تحريمهللا ادعا کردند که حمايت مالی ايران از اين گروه در نهای ارشد حزبمقام  78
  .2019مصاحبه گروه بحران، بيروت، می 

هللا ديگر در صرفه جويی. شايد حزبهللا گفت: "تفاوتی هست بين رياضت و نگار نزديک به حزبيک روزنامه  79
بديل زن تها را به موشکهای نقطههای مفصل افطار ندهد، ولی هنوز هر هفته دارد راکتماه رمضان مهمانی

ر د. يک مقام اسرائيلی 2019مصاحبه گروه بحران، بيروت، می دهد". اش را گسترش میکند و زرادخانهمی
رد محو يش داهللا در سوريه کم شده، ولی معنايش اين نيست که ردپااظهاراتی مشابه گفت که "شمار نيروهای حزب

دهد. خالصه اش مورد استفاده قرار میالحمايهکند و به صورت تحتها را استخدام میهللا سوریشود. حزبمی
  .2019مصاحبه گروه بحران، اورشليم، ژوئن  تصوير خيلی واضح نيست".

کنند که با هايی دارند، ولی دارند روی توليد محلی کار میيک مقام اسرائيلی اشاره کرد: "االن هم توانايی  80
 حران،کنند". مصاحبه گروه بها را هم وارد مین سالحسرعت بيشتری کار کند، و اجزای الزم برای ساخت اي

های ما حهللا، گفت که "سالژوئن، حسن نصرهللا، دبيرکل حزب 12. در مصاحبه ای در 2019ژوئيه  14اورشليم، 
ابهام  ت ما،زن و پهپاد داريم"، و افزود: " سياساند؛ ما حاال موشکهای نقطهاز نظر کمی و کيفی پيشرفت کرده

دس در ق ه در قبال موشکهای ضدهوايی است". نقل از "سيد حسن نصرهللا از پيروزی اطمينان دارد: "ماسازند
هللا ترديدی نداشته باشد که . نخست وزير نتانياهو پاسخ داد: "نصر2019ژوئيه  16، المنارنماز خواهيم خواند""، 

 رهللا، منف نصه نظامی خرد خواهيم کرد. بر خالای به اسرائيل بکند، ما او و لبنان را با ضرباگر حمله احمقانه
يدار غاز دآهای نخست وزير نتانياهو در هايی از گفتههايمان را توضيح بدهم". نقل از "گزيدهقصد ندارم نقشه

  .2019ژوئيه  14هفتگی کابينه"، دفتر نخست وزير، 
رامش نسبی مرزهای شمالی اسرائيل در اش آآيزنکات گفت که "بازدارندگی اسرائيل هنوز قوی است، و نشانه  81

هللا توانايی شليک موشک به داخل اسرائيل را در مقياسی بزرگتر از چند سال گذشته است". او افزود که "حزب
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چنان که خطای محاسبه مستقيم اياالت متحده يا اسرائيل به خاک ايران می تواند اين موازنه را به هم بزند، هم

  يک مقام ارشد ايرانی گفت: 82هللا چنين توانی دارد.اسرائيل يا حزب

  

تواند به اسرائيل می هللا می داند که جنگی باهللا ثابت کرده است که بازيگری منطقی است. حزبحزب

داند که اسرائيل نگران آشوبی است که هزاران راکت و اش منجر شود. ولی در عين حال مینابودی

هللا آسيب بيشتری خواهد ديد، ولی اسرائيل هم آسيب تواند به راه اندازد. بله، حزبهللا میموشک حزب

  83خواهد ديد.

  
هشدار داد که حمله به ايران به معنای "به آتش کشيده شدن کل منطقه  هللادر ماه می، حسن نصرهللا دبيرکل حزب

های مقام 84خواهد بود"، و افزود: "حمله به همه نيروهای اياالت متحده و منافع اياالت متحده مجاز خواهد بود."
شود، ممکن  ديگر حزب هللا خاطرنشان کردند که اگر اين گروه نتواند تحت چنان شرايطی عليه اسرائيل وارد عمل

اش از دست بدهد و در عين حال اين تصور را در اسرائيل به وجود آورد که است اعتبار خود را نزد حامی اصلی

هللا نگار نزديک به حزبيک روزنامه 85هللا ترغيب کند.ضعيف است، و اين خود اسرائيل را به حمله به حزب
يران از مقاومت عليه اسرائيل خواهد بود. برای همين است اش حمايت اگفت: "اگر به ايران حمله شود، دليل اصلی

هللا های حزببرخی مقام 86مانند تا "کشتی مادر" مورد حمله قرار گيرد.که متحدان منطقه ای ايران منتظر نمی
خصوص زرادخانه به –هللا اعتقاد دارند که اسرائيل از هيچ فرصتی برای آسيب زدن به دستاوردهای اخير حزب

 87نخواهد گذشت، ، پيش از آن که هزينه اين کار مانع از انجام آن شود. –ها و پهپادهايش ش يافته موشکگستر
دانيم که جنگ هزينه سنگينی برای ما خواهد داشت و منجر به نابودی لبنان هللا گفت: "ما میبيک مقام ارشد حز

تر های اين وضعيت هم مطلوبين گذشته، بديلخواهد شد، ولی برای اسرائيل هم خيلی پرهزينه خواهد بود. از ا

   88نيستند.
    

 
 

های دفاعی و تهاجمی اسرائيل عليه اين گروه پيشرفت زيادی کرده، و نيروی دارد. ولی توانايی 2006سال 
ای برخوردار است، که برای تضمين پيروزی در رتری هوايی و زمينی عمدهدفاعی اسرائيل از اطالعات و ب

هللا به پرداخت بهايی سنگين کافی است". گادی آيزنکات، "سيزده سال پس مناقشه آتی و وادار کردن ايران و حزب
  .2019ژانويه  8هللا و اسرائيل"، موسسه واشنگتن برای سياست خاور نزديک، از جنگ حزب

  .2019مصاحبه گروه بحران، مقام ايرانی، بيروت، می   82
  .2019مصاحبه گروه بحران، نيويورک، ژوئيه  83
می  31، نهارنتدهد که در صورت حمله به ايران منطقه در آتش خواهد سوخت"، "نصرهللا هشدار می  84

2019.  
  .2019هللا، بيروت، می های گروه بحران، مقامهای حزبمصاحبه  85
ها اسرائيل را امتداد آمريکا . يک مقام روسی گفت: "ايرانی2019های گروه بحران، بيروت، می مصاحبه  86
احبه ". مصهللا در لبنان نيروی مراقبی است در صورت تصميم آمريکا به اقدام نظامیدانند، برای همين حزبمی

  .2019گروه بحران، تل آويو، آوريل 
  .0192های گروه بحران، بيروت، می مصاحبه 87
  .2019مصاحبه گروه بحران، بيروت، می  88
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IV. پا پس کشيدن از لبه پرتگاه 

ای ميان اياالت متحده و ايران، که به احتمال زياد باعث جنگی ويرانگر در منطقه خواهد شد، به هيچ مناقشه

و نه رهبری ايران ظاهرا خواهان جنگ نيستند. در نتيجه، ايران ممکن است  ناپذير نيست. نه ترامپروی اجتناب

ای کافی از مقاومت باشند، ولی برای شروع يک واکنش نيرومند نظامی به دقت حرکاتش را تنظيم کند تا نشانه

تصادی به ناکافی باشند. در عين حال، اروپا ممکن است از طريق مکانيسم تجاری خود (اينستکس) منافع کافی اق

جمهوری اسالمی برساند تا آن را ترغيب کند منتظر نتيجه انتخابات رياست جمهوری اياالت متحده در سال 

اياالت متحده هم ممکن است نوع خاص خودش از صبر استراتژيک را نشان دهد، با اين اطمينان  89بماند. 2020

ده تحمل تحريکات ايران باشد. در واقع برخی ها تاثير مطلوب را خواهند گذاشت، و تا آن زمان آماکه تحريم

اند بر اين که ای شاهدیای و منطقههای هستههای تهران در عرصهگويند که اقدامهای دولت اياالت متحده میمقام

دهد؛ اياالت متحده حاال فقط بايد منتظر بماند تا ايران چنان دچار تنگنای سياست اياالت متحده دارد نتيجه می

لنگان به ميز مذاکره برگردد. از اين گذشته، تخطی ايران از برجام ممکن است اروپا را در ی شود که لنگاقتصاد

های خاص خودش را عليه ايران وضع کند، که واشنگتن از آن استقبال خواهد کنار اياالت متحده قرار دهد تا تحريم

  90کرد.

ستوار ابر آنها  که مشکل بتوان اميد به پرهيز از گسترش مناقشه نظامی را هستندمتزلزلی اما اينها "اگر"های 

ن اين امکا زدا دست بزنند. يکهای تنشکرد. تغيير مسير برخورد کنونی مستلزم آن است که هر دو طرف به اقدام

شورها کرخی ت بزدايی متقابل، شرايطی پيش آيد که در آن اياالت متحده موافقت کند که معافياست که در پی تنش

رد و از ای را از سر گياز خريد نفت ايران را دوباره برقرار کند، و در عوض تهران پيروی کامل از توافق هسته

کم دست ها همچنين ممکن است در زمينه آزادیرانی در خليج فارس خودداری کند. ديپلماتهدف قراردادن کشتی

و ر گفته، ده ديگاست توفيقی به دست آورند. بهايی مشکوک زندانی کردهای که ايران به اتهامبرخی از اتباع دوگانه

رگيری برگردند، با تعهد به ازس 2019تری از شرايط موجود پيش از ماه می طرف می توانند به نوع گسترده

حده تماالت تر در چارچوبی که بعد تعيين خواهد شد. موفقيت در اين کار مستلزم آن است که ايمذاکرات گسترده

  ." خود عليه ايران را در ازای امتيازات مساوی و محدود ايران، تعديل کندحداکثری کارزار " فشار

گويند که های اياالت متحده میای موافقت کند. برخی مقاميک از دو طرف با چنين معاملهروشن نيست که هيچ

بلکه بايد به فشار ادامه داد  –يدنت اوباما کرد کاری که به گفته آنها پرز -- نبايد پيش از موعد، فشار را کاهش داد 

اياالت متحده بعيد است بازگشت ايران به برجام را موفقيت  91دار موضعش را تغيير دهد.تا ايران به شکلی معنی

های  اياالت متحده همچنين مکررا به بند بود، مقامای پایتلقی کنند، چرا که ايران تا اين اواخر به توافق هسته

باری ناکافی است. حداکثر آن که ممکن است تعديل موقت گويند به طرز فاجعهام حمله کرده اند چرا که میبرج

ها را به نتيجه مذاکرات مجدد پيوند بزنند، پيشنهادی که تهران به احتمال زياد رد خواهد کرد، هم به برخی تحريم

منافع نامعلومی خواهد داشت، و هم اين که ايران نخواهد خواست زير تهديد  هااين دليل که لغو موقت برخی تحريم

  ها مذاکره کند.اعمال مجدد تحريم

بر همين قرار، ايران ممکن است تنها عالقه اندکی به توافقی داشته باشد که بر اساس آن بتواند تا اندازه ای 

 92نکی قادر نباشد درآمد حاصل از آن را دريافت کند.های باصادرات نفت خود را افزايش دهد، ولی به دليل تحريم

زدايی تاکتيکی با ايران چنين مطمئن نيستند که ترامپ بتواند بر مقاومت کابينه خودش در برابر تنشها همايرانی
 
 

 26، وال استريت جورنالگذاری کنند"، ها قصد دارند در کانال تجاری ايران سرمايهلورنس نورمن، "اروپايی 89
  .2019ژوئن 

. همچنين ر.ک. ديويد 2019ژوئيه -ها و تحليلگران آمريکايی، واشنگتن، ژوئنهای گروه بحران، مقاممصاحبه  90
  .2019ژوئيه  16، واشنگتن پستخواهد ايران خودش به زانو در آيد"، ناتيوس، "آمريکا میايگ

کند، روی کنترل يک مقام ارشد آمريکايی گفت: "مشکل اين است که بخشی از دولت که روی ايران کار می  91
مين دهد و برای همیخودکار است و مصمم است فشار را افزايش دهد. اين بخش عقيده دارد که فشار دارد نتيجه 

  .2019است". مصاحبه گروه بحران، واشنگتن، ژوئيه است که ايران موضع تهاجمی گرفته
يک مقام ارشد ايرانی پرسيد: "اگر ترامپ فقط با صدور يک ميليون بشکه نفت ايران در روز موافقت کند،   92

حبه گروه . مصاچرا بايد به تعهد کامل به برجام برگرديم؟ اين حتی ده درصد از تعهد آمريکا در برجام هم نيست"
  .2019بحران، ژوئيه 
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ی با با اين همه، اگر توافق 93اگر بتواند، معلوم  نيست که توافق با ترامپ دوام داشته باشد يا نه. یچيره شود؛ و حت

توانند ادعای پيروزی کنند: اياالت متحده خواهد گفت که اين خطوط کلی قابل دسترسی باشد، هر دو طرف می

هايش تر بازگرداند بدون آن که واشنگتن دوباره به برجام بپيوندد يا تحريمفشارش ايران را به ميز مذاکره گسترده

های اند بدون آن که تهران تسليم خواستهها لغو شدهن تحريمرا لغو کند؛ ايران خواهد گفت که برخی از زيانبارتري

  اياالت متحده شده باشد.

بست، دو پيشنهاد ارائه کرده است: يکی تصويب پروتکل الحاقی موافقت رفت از بن ايران برای برون

هد داد، در ازای لغو های دائمی و دقيق آژانس بين المللی انرژی اتمی را خواهای فراگير، که اجازه بازرسیپادمان

بندی ايران تحت برجام را به سوی تصويب پروتکل الحاقی تا هايی که پایاقدام –های اياالت متحده دائمی تحريم

ای را لغو کند های مربوط به برنامه هستهپيش خواهد برد، در ازای آن که کنگره اياالت متحده تحريم 2023سال 

ای هللا خامنهقرار کند). به طريقی مشابه، تهران پيشنهاد داده است که فتوای آيت(نه اين که در موردشان معافيت بر

ای را به سندی قانونی و ثبت شده در سازمان ملل بدل کند. دولت ترامپ با هر دو پيشنهاد های هستهعليه سالح

ای تار ايران و برنامه هستههای فراوان اياالت متحده از رفگوی شکايتمخالف است: با اولی به اين دليل که پاسخ

ای خود را از سال دهد توانايی هستهمشخصا بندهای موسوم به "غروب" برجام، که به ايران اجازه می –آن 

های های عمده اياالت متحده در مورد توانايینيست؛ و با دومی به اين دليل که نگرانی –به بعد افزايش دهد  2023

ای. با اين همه، اين پيشنهادها را می توان به اش به عدم ساخت سالح هستهپايبندیای ايران است، نه ابراز هسته

 94هايی خالقانه است.حلای از آن که ايران آماده انديشيدن به راهصورت حرکات آغاز بازی تلقی کرد، نشانه
تا اصالحات  زدايی خفيف گرفتههايی هست، از تنشهای اجرايِی مورد ترجيح نيز اختالفدر زمينه روش

های سروصدای پشت پرده و چارچوبهای بیها کاناليک معامله بزرگ: ايرانی یحتای بر برجام، يا حاشيه

دهند، در حالی که ترامپ تقريبا به طور قطع ديداری ميان رهبران دو کشور را ترجيح چندجانبه را ترجيح می

الت متحده در حالی که کارزار فشار حداکثری ادامه دارد دهد. تا کنون تهران به شروع مذاکرات مستقيم با ايامی

هايی چون امانوئل مکرون رئيس جمهوری فرانسه و احتماال سناتور تمايلی نشان نداده، و از طريق واسطه

هر دوی اين  95های پا پس کشيدن از لبه پرتگاه را بررسی کند.خواه تنسی، رند پال، عمل کرده تا گزينهجمهوری

  سی مستقيم به ترامپ دارند.راشخاص دست
ها در خط اول بس متقابل دارند. اروپايیمتحدان آمريکا داليل محکمی برای تالش برای برقراری نوعی آتش

ها در ای ايران، و همچنين افزايش تنشاند، زيرا از بازگشت بحران بر سر برنامه هستهتالش برای نجات برجام

د به نوبه خود برای عملياتی کردن اينستکس تالش بيشتری کنند، از جمله تزريق ها بايمنطقه بيم دارند. اروپايی

اعتبار صادراتی به آن و ترغيب کشورهای بيشتری از اتحاديه اروپا و خارج از آن به پيوستن به اينستکس، 

ز جمله قطر، های منطقهای ادولت 96همچنان که فدريکا موگرينی، نماينده ارشد اتحاديه اروپا اعالم کرده است.

گيرشان ای هستند که پيامدهايش گريبانامارات متحده عربی، کويت و عمان، که به شدت مايل به پرهيز از درگيری

استفاده کنند. هدف فوری بايد پايين  زدايیخواهد شد، بايد از نفوذشان بر واشنگتن و تهران برای ترغيب تنش

تری از مسائل باشد (مثال تغييرات بالقوه متقابل آوردن درجه حرارت و گشودن امکان مذاکره بر سر طيف وسيع
  های دو طرف در زمينه امنيت منطقه).گويی به نگرانیهايی برای پاسخای و اقدامدر توافق هسته

   

 
 

خواهد گويند میای میخواهد. عدهدانيم ترامپ چه میت که ما نمیيک مقام ارشد ايرانی گفت: "مشکل اين اس  93
رفش را حائما داسمش پای قرارداد باشد، مثل اتفاقی که در توافق تجارت آزاد آمريکای شمالی افتاد. ولی ترامپ 

به  توانيمطور میخواهد برای جلوگيری از ورود مهاجران بيشتر تالش کند. چهکند و از مکزيک میعوض می
  .2019چنين دولتی اعتماد کنيم؟" مصاحبه گروه بحران، ژوئيه 

. همچنين ر.ک. بورگر، "ايران در ازای 2019های گروه بحران، مقامهای ايرانی، نيويورک، ژوئيه مصاحبه  94
  .2019ژوئيه  18، گاردينای" داد"، ای "عمدهها از سوی آمريکا، پيشنهاد هستهلغو تحريم

. همچنين ر.ک. "روحانی به ماکرون 2019های فرانسوی و ايرانی، ژوئيه ه بحران، مقامهای گرومصاحبه 95
يه ژوئ 18باز نگه دارد"، رويترز،  2015گويد ايران مصمم است همه درها را برای نجات توافق سال می

يران اا و ريک، و لورا روزن، "وزير خارجه ايران با رند پال ديدار کرد تا درباره مذاکرات احتمالی آم2019
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V. نتيجه 

 وژوئن  و اياالت متحده، نزديک شدن خطرناک به رويارويی مستقيم نظامی در ماهها ميان ايران افزايش تنش

تحده اند. اياالت مزدايی شدههای ديپلماتيک برای تنشخطرات فزاينده گسترش درگيری به کل منطقه، باعث تالش

خطاست اگر  اما .ندکنونی به ايران برسا اقتصادی آسيب همتراز آسيبی ،روشنی قادر است با برتری نظامی خودبه

ه در ه ويژبای بازخواهد داشت، ای و يا منطقههای هستهتصور شود که ِصرِف فشار، ايران را از تالفی در عرصه

  شرايطی که چيز زيادی برای از دست دادن نداشته باشد.

بود از دو طرف خواهان جنگ نيست. ولی ن يکترين دليلش آن که هيچناپذير نيست، کمجنگ اصال اجتناب

عنی می به اين نفجاراکانالی معنادار ميان اياالت متحده و ايران، عزم دو طرف به کوتاه نيامدن و تعدد نقاط بالقوه 

توان منتفی دانست. اگر چنين نمی –چه حاصل خطای محاسبه باشد، چه عمدی  – را است که يک درگيری

ير و ه تغيای همچنين ممکن است بِر مدت يا مقياس آن دشوار خواهد بود. چنين مناقشهای روی دهد، مهامناقشه

  انداز حل و فصل آنها را تيره گرداند.های محلی منجر شود و چشمتوسعه ماهيت درگيری

فصل  وزدايی موقت و تاکتيکی ميان اياالت متحده و ايران، نوشدارو نخواهد بود. حل يابی به تنشدست

منطقه دور  را از 1914ای را هم تضمين نخواهد کرد. اما حداقل اين که خطر تکرار لحظه ت متعدد منطقهمناقشا

واهد دهنده به بحران را تضعيف خواهد کرد، و ريسک يک فاجعه تاريخی را کاهش خخواهد کرد، عوامل شتاب

  داد.
  

  2019يکم اوت بروکسل، تهران/واشنگتن/
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  يوست الف: نقشه ايران پ
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Appendix B: About the International Crisis Group 

The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organi-
sation, with some 120 staff members on five continents, working through field-based analysis and 
high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict. 

Crisis Group’s approach is grounded in field research. Teams of political analysts are located within 
or close by countries or regions at risk of outbreak, escalation or recurrence of violent conflict. 
Based on information and assessments from the field, it produces analytical reports containing prac-
tical recommendations targeted at key international, regional and national decision-takers. Crisis 
Group also publishes CrisisWatch, a monthly early warning bulletin, providing a succinct regular up-
date on the state of play in up to 70 situations of conflict or potential conflict around the world. 

Crisis Group’s reports are distributed widely by email and made available simultaneously on its web-
site, www.crisisgroup.org. Crisis Group works closely with governments and those who influence them, 
including the media, to highlight its crisis analyses and to generate support for its policy prescriptions. 

The Crisis Group Board of Trustees – which includes prominent figures from the fields of politics, di-
plomacy, business and the media – is directly involved in helping to bring the reports and recommen-
dations to the attention of senior policymakers around the world. Crisis Group is chaired by former UN 
Deputy Secretary-General and Administrator of the United Nations Development Programme 
(UNDP), Lord Mark Malloch-Brown. Its Vice Chair is Ayo Obe, a Legal Practitioner, Columnist and TV 
Presenter in Nigeria. 

Crisis Group’s President & CEO, Robert Malley, took up the post on 1 January 2018. Malley was for-
merly Crisis Group’s Middle East and North Africa Program Director and most recently was a Special 
Assistant to former U.S. President Barack Obama as well as Senior Adviser to the President for the 
Counter-ISIL Campaign, and White House Coordinator for the Middle East, North Africa and the Gulf 
region. Previously, he served as President Bill Clinton’s Special Assistant for Israeli-Palestinian Af-
fairs.  

Crisis Group’s international headquarters is in Brussels, and the organisation has offices in ten other 
locations: Bishkek, Bogota, Dakar, Kabul, Islamabad, Istanbul, Nairobi, London, New York, and 
Washington, DC. It has presences in the following locations: Abuja, Algiers, Bangkok, Beirut, Cara-
cas, Gaza City, Guatemala City, Hong Kong, Jerusalem, Johannesburg, Juba, Mexico City, New Del-
hi, Rabat, Sanaa, Tblisi, Toronto, Tripoli, Tunis, and Yangon. 

Crisis Group receives financial support from a wide range of governments, foundations, and private 
sources. Currently Crisis Group holds relationships with the following governmental departments and 
agencies: Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Austrian Development Agency, Cana-
dian Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Danish Ministry of Foreign Affairs, 
Dutch Ministry of Foreign Affairs, European Union Instrument contributing to Stability and Peace 
(IcSP), European Commission, Directorate General for Neighbourhood Enlargement Negotiations, 
Finnish Ministry for Foreign Affairs, French Development Agency, French Ministry of Foreign Affairs, 
German Federal Foreign Office, Global Affairs Canada, Irish Aid, Principality of Liechtenstein, Lux-
embourg Ministry of Foreign Affairs, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs, Swedish Ministry of Foreign Affairs, and the Swiss Federal Department of 
Foreign Affairs.  

Crisis Group also holds relationships with the following foundations: Carnegie Corporation of New 
York, Heinrich Böll Stiftung, Henry Luce Foundation, Humanity United, John D. and Catherine T. 
MacArthur Foundation, Oak Foundation, Omidyar Network Fund, Open Society Foundations, Plough-
shares Fund, Robert Bosch Stiftung, and Wellspring Philanthropic Fund. 
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Appendix C: Reports and Briefings on the Middle East and 
North Africa since 2016 

Special Reports 

Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic 
State, Special Report N°1, 14 March 2016 (al-
so available in Arabic and French). 

Seizing the Moment: From Early Warning to Ear-
ly Action, Special Report N°2, 22 June 2016. 

Counter-terrorism Pitfalls: What the U.S. Fight 
against ISIS and al-Qaeda Should Avoid, 
Special Report N°3, 22 March 2017. 

Israel/Palestine 

The Status of the Status Quo at Jerusalem’s 
Holy Esplanade, Middle East Report N°159, 
30 June 2015 (also available in Arabic and 
Hebrew). 

No Exit? Gaza & Israel Between Wars, Middle 
East Report N°162, 26 August 2015 (also 
available in Arabic). 

How to Preserve the Fragile Calm at Jerusa-
lem’s Holy Esplanade, Middle East Briefing 
N°48, 7 April 2016 (also available in Arabic 
and Hebrew). 

Israel/Palestine: Parameters for a Two-State 
Settlement, Middle East Report N°172, 28 No-
vember 2016 (also available in Arabic). 

Iraq/Syria/Lebanon 

Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Con-
flict, Middle East Report N°158, 12 May 2015 
(also available in Arabic). 

Lebanon’s Self-Defeating Survival Strategies, 
Middle East Report N°160, 20 July 2015 (also 
available in Arabic). 

New Approach in Southern Syria, Middle East 
Report N°163, 2 September 2015 (also avail-
able in Arabic). 

Arsal in the Crosshairs: The Predicament of a 
Small Lebanese Border Town, Middle East 
Briefing N°46, 23 February 2016 (also availa-
ble in Arabic). 

Russia’s Choice in Syria, Middle East Briefing 
N°47, 29 March 2016 (also available in Ara-
bic). 

Steps Toward Stabilising Syria’s Northern Bor-
der, Middle East Briefing N°49, 8 April 2016 
(also available in Arabic). 

Fight or Flight: The Desperate Plight of Iraq’s 
“Generation 2000”, Middle East Report N°169, 
8 August 2016 (also available in Arabic). 

Hizbollah’s Syria Conundrum, Middle East Re-
port N°175, 14 March 2017 (also available in 
Arabic and Farsi). 

Fighting ISIS: The Road to and beyond Raqqa, 
Middle East Briefing N°53, 28 April 2017 (also 
available in Arabic). 

The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria, 
Middle East Report N°176, 4 May 2017 (also 
available in Arabic). 

Oil and Borders: How to Fix Iraq’s Kurdish Cri-
sis, Middle East Briefing N°55, 17 October 
2017 (also available in Arabic). 

North Africa 

Libya: Getting Geneva Right, Middle East and 
North Africa Report N°157, 26 February 2015 
(also available in Arabic). 

Reform and Security Strategy in Tunisia, Middle 
East and North Africa Report N°161, 23 July 
2015 (also available in French). 

Algeria and Its Neighbours, Middle East and 
North Africa Report N°164, 12 October 2015 
(also available in French and Arabic). 

The Prize: Fighting for Libya’s Energy Wealth, 
Middle East and North Africa Report N°165,  
3 December 2015 (also available in Arabic). 

Tunisia: Transitional Justice and the Fight 
Against Corruption, Middle East and North Af-
rica Report N°168, 3 May 2016 (also available 
in Arabic and French). 

Jihadist Violence in Tunisia: The Urgent Need 
for a National Strategy, Middle East and North 
Africa Briefing N°50, 22 June 2016 (also avail-
able in French and Arabic). 

The Libyan Political Agreement: Time for a Re-
set, Middle East and North Africa Report 
N°170, 4 November 2016 (also available in 
Arabic). 

Algeria’s South: Trouble’s Bellwether, Middle 
East and North Africa Report N°171, 21 No-
vember 2016 (also available in Arabic and 
French). 

Blocked Transition: Corruption and Regionalism 
in Tunisia, Middle East and North Africa Re-
port N°177, 10 May 2017 (only available in 
French and Arabic). 

How the Islamic State Rose, Fell and Could Rise 
Again in the Maghreb, Middle East and North 
Africa Report N°178, 24 July 2017 (also avail-
able in Arabic and French). 

How Libya’s Fezzan Became Europe’s New 
Border, Middle East and North Africa Report 
N°179, 31 July 2017 (also available in Arabic). 

Stemming Tunisia’s Authoritarian Drift, Middle 
East and North Africa Report N°180, 11 Janu-
ary 2018 (also available in French). 

Iran/Yemen/Gulf 

Yemen at War, Middle East Briefing N°45, 27 
March 2015 (also available in Arabic). 

Iran After the Nuclear Deal, Middle East Report 
N°166, 15 December 2015 (also available in 
Arabic). 
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Yemen: Is Peace Possible?, Middle East Report 
N°167, 9 February 2016 (also available in Ar-
abic). 

Turkey and Iran: Bitter Friends, Bosom Rivals, 
Middle East Briefing N°51, 13 December 2016 
(also available in Farsi). 

Implementing the Iran Nuclear Deal: A Status 
Report, Middle East Report N°173, 16 January 
2017 (also available in Farsi). 

Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base, Middle 
East Report N°174, 2 February 2017 (also 
available in Arabic). 

Instruments of Pain (I): Conflict and Famine in 
Yemen, Middle East Briefing N°52, 13 April 
2017 (also available in Arabic). 

Discord in Yemen’s North Could Be a Chance 
for Peace, Middle East Briefing N°54, 11 Oc-
tober 2017 (also available in Arabic). 
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