
قه
نط
ت م

قعی
 مو

 بر
یکا

آمر
ید 

جد
ي 

اتژ
ستر

ر ا
أثی
ت

 
ان
ایر

ي 
ا

  
 

   

 115  

 

 

  
  

  اي ایران  موقعیت منطقه جدید آمریکا برتأثیر استراتژي 
   منش رضا نیک

  
  
  

  15/07/1396تاریخ پذیرش نهایی:                22/06/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
و اصول مقابله با ایران، داراي اشتراك نظر هسـتند،  » تعریف کلی از ایران«هاي آمریکا در  دولت

مقابله و شدت آن و نیـز نسـبت تهدیـدهاي ناشـی از ایـران بـا دیگـر        اما در رویکردها و نوع 
هـا بـراي طراحـی اقـدام متقابـل،       هایی دارند که فهم درست این تفاوت تهدیدها، با هم تفاوت
هاي قبلـی عبـارت از    هاي عمده نگرش و موقعیت دولت ترامپ با دولت ضروري است. تفاوت

حیت دادن به تهدیدهاي ناشـی از ایـران و شـیعه    حذف رویکرد تعامل با ایران، اولویت و ارج
نسبت به تهدیدهاي ناشی از اهل سنت و لزوم درگیر شدن آمریکا با شیعیان به جاي اهل سـنت  
است. البته شواهد عینی حکایت از این دارند که رویارویی آمریکا و ایران در دوره ترامـپ نیـز   

  و ابعاد متعدد خواهد بود.   هاي گذشته، تابع روندي درازمدت خواهد همانند دهه
  

  واژگان کلیدي
  اي.، نفوذ منطقهراهبرد کالن مهار  آمریکا، تقابل، ایران، 

                                                                                                                                        
 الملل و پژوهشگر امور عراق و مسائل راهبردي مطالعات بین يدکتر   

  115ـ 143؛ صفحات  1396پاییز ، 71، پیاپی 3، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
تقابل راهبردي ایران و آمریکا از زمان پیروزي انقالب اسالمی آغاز شده و رونـد  
آن رو به توسعه و تعمیق بوده است. این رویارویی در دو دهه اخیر، موضـوعات  

هـاي   یاسـی، نظـامی، اقتصـادي و فرهنگـی را دربـر گرفتـه و در حـوزه       متعدد س
جغرافیایی وسیعی گسترش یافته است. آمریکـا در سراسـر ایـن دوران، ایـران را     
عامل تهدید امنیـت ملـی خـود و مخـالف نظـام جهـانی دانسـته و بـا سیاسـت          

ورها سازي روابط ایران با سـایر کشـ   هراسی درصدد بوده است تا مانع عادي ایران
بوده اسـت و  » راهبرد مهار«هاي آمریکا علیه ایران،  شود. راهبرد کالن همه دولت

ها مانند دولت اوباما، قائل به تعامل گزینشی و استفاده از روش  البته بعضی دولت
گونه فشار و تحریم، روند رو به رشـد   اند. با وجود اعمال همه وگو هم بوده گفت

ت آن گسترش پیدا کرده و با عبور از محدوده مرزهاي ایران ادامه یافته، دایره قدر
هاي آمریکـا، دولـت قبلـی را     خود به سطح منطقه رسیده است. هر کدام از دولت

دانند. دولت دونالد ترامپ نیز با مقصر  مسئول ناکامی در متوقف ساختن ایران می
ا عامـل  فکري و نـاتوانی آنـان ر   شناختن دولت بوش و به ویژه دولت اوباما، کوته

داند. بر این اساس، این دولت با احساس خطر  غلبه ایران بر منطقه غرب آسیا می
تري براي مقابله با ایـران دارد و   و تهدید بیشتر از جانب ایران، قصد و نیت جدي

تر و لحن و ادبیات تندتر اظهار کـرده   این تمایل خود را با اتخاذ رویکرد خصمانه
د ملی خاص براي مقابله با ایـران از سـوي دولـت    است. تهیه و اعالن یک راهبر
شود، نشانه اهمیـت و جایگـاه عامـل     بار انجام می جدید آمریکا که براي نخستین

  ایران در نگرش و ارزیابی راهبردي دولت ترامپ است.
  هاي زیر دربارة این راهبرد است:  تالش مقاله حاضر پاسخگویی به پرسش

  هایی دارد؟ پ علیه ایران چیست و چه ویژگیـ ماهیت راهبرد جدید دولت ترام
  کند؟ ـ این راهبرد چه تغییري در روند تقابل ایران و آمریکا ایجاد می

  اي ایران خواهد داشت؟ ـ این راهبرد چه تأثیري بر موقعیت منطقه
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  چارچوب کلی تقابل راهبردي ایران و آمریکا
  ت:تاریخ روابط ایران و آمریکا داراي چهار دوره اصلی اس

که روابط فرهنگی  .ش ه 1320شهریور .ش تا  ه 1208. دوره تماس: از سال  1
  و مذهبی شکل گرفت؛

  ؛1332تا مرداد  1320. دوره نفوذ: از شهریور  2
  ؛1357تا بهمن  1332. دوره سلطه: از مرداد  3
  نون.کتا 1357. دروه تخاصم: از بهمن  4

استراتژیک و یک چالش پیچیده  از نگاه آمریکا، ایران همواره یک دغدغه مهم
بوده است. آمریکا، جمهـوري اسـالمی ایـران را یـک نظـام حکـومتی غیرعـادي        

داند که نظام جهانی مطلوب آمریکا را نپذیرفته و منافع حیاتی آن را در جهـان   می
به خطر انداخته است. ایران در دو دهه اخیر، تهدیدي اصـلی بـراي امنیـت ملـی     

هاي بوش و اوبامـا، مقامـات ارشـد     . در دوران دولتآمریکا محسوب شده است
تـرین تهدیـد امنیـت     بـزرگ «سیاسی، نظامی و اطالعاتی آمریکا از ایران به عنوان 

کانل، مدیر اطالعات ملی آمریکا، در آغاز  اند. مایک مک این کشور یاد کرده» ملی
 ت.تـرین تهدیـد آمریکـا دانسـ     جمهـوري اوبامـا، ایـران را بـزرگ     دوران ریاست

  )28/10/1388(خبرگزاري ریانووستی روسیه، 
و   کار و لیبـرال  خواه، نیروهاي سیاسی محافظه دو حزب دموکرات و جمهوري

نظر هسـتند کـه ایـران     نظران و نخبگان سیاسی و فکري آمریکا هم بیشتر صاحب
باید به کشوري عادي تبدیل شود که نظام جهانی مد نظر آمریکا را بپذیرد، منـافع  

ا را تهدید نکند، اسرائیل را به رسمیت شناخته و آن را تهدید نکند و تـوان  آمریک
  اي نظامی نداشته باشد. اي یا توان هسته هسته

هاي آمریکا ایجاد تغییر در ایران بوده است. این تغییـر   هدف اصلی همه دولت
تواند در ساختار نظام جمهوري اسالمی ایران باشد یـا در رفتـار آن؛ یعنـی یـا      می

هـاي آمریکـا از    هاي آن عوض شود. همه دولـت  رژیم حاکم تغییر کند یا سیاست
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گرایی امنیت در برخـورد بـا    شدت و موازنه کم  الگوي محدودسازي، مهار، مقابله
) بـا وجـود اشـتراك در هـدف کلـی، در      217: 1390(متقی،  اند. ایران بهره گرفته

هـایی دیـده    آمریکـا تفـاوت  هـاي   میزان شدت و نوع مقابله با ایران میـان دولـت  
  ها دیده شود. شود. از این رو در نحوه اقدام متقابل ایران نیز باید این تفاوت می

، نگاه ایرانیان به آمریکا مثبت بود، اما ازآن سال بـه بعـد، تغییـر    1332تا سال 
به دشمنی تبدیل شده است. آمریکا در نگـرش ایـران، بـانی     1357کرد و از سال 

حامی اصلی نظام شاهنشاهی، دشمن اصلی و تهدیـد اول کشـور   ، 1332کودتاي 
تا کنون از هیچ اقدام آشکار و پنهانی علیه ایران دریغ  1357است. آمریکا از سال 

نکرده و از همه توان خود براي دشمنی با ایـران اسـتفاده کـرده اسـت. ایـران در      
ه حامی اصلی داند ک جو می سطح جهانی، آمریکا را یک قدرت استکباري و سلطه

  رژیم صهیونیستی و دشمن جهان اسالم و مسلمانان است.
جمهوري اسالمی ایران طی سالیان گذشـته نشـان داده اسـت کـه نسـبت بـه       

گرایی آمـاده   گرایانه نیست و براساس واقع آمریکا داراي نگاه ایدئولوژیک و مطلق
د یـک کشـور   است در صورت رفتار منطقی و عادالنه آمریکا، با این کشور همانن

دهنده آن است که آمریکـا   هاي بیرونی، نشان عادي تعامل داشته باشد؛ اما واقعیت
  هاي خود بر ایران بوده است. همچنان خواهان تحمیل یکسویه مقاصد و خواسته

راهبرد ایران در برابر رویکرد خصمانه آمریکا، ایستادگی و افزایش قدرت ملی 
گی در برابر تهدیدها بـوده اسـت و در افـزایش    در همه ابعاد براي ایجاد بازدارند

قدرت ملی به همه ابعاد نظامی و غیرنظامی، مادي و معنوي و همچنین داخلـی و  
اعالم » تهدید در برابر تهدید«نیز راهبرد  1390فرامرزي توجه شده است. در سال 

ذ و برقراري موازنه تهدید و رویکرد مقابله و تهاجم در برابر تهاجم دشـمن اتخـا  
(سـخنان   کنـد.  شد. در عین حال تأکید شد که ایران از جنگ نظامی استقبال نمـی 

  )14/11/1390هاي نماز جمعه،  رهبري در خطبه
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  دو رویکرد اصلی در سیاست خارجی امریکا نسبت به ایران 
در راستاي هدف کالن امریکا دربارة ایران؛ یعنی ایجاد تغییر در ساختار سیاسـی و یـا   

  هاي آمریکا وجود داشته است: سی ایران، دو رویکرد اصلی در دولتدر رفتار سیا
رویکردي که با تعامل و مذاکره مخالف بوده و خواهان برخـورد جـدي و   ـ 1

مستقیم و تشدید فشار بر ایران است و در نهایت، عملیات نظامی را هـم تجـویز   
نـدروهاي  کند، البته بـه شـرطی کـه امکـان انجـام آن وجـود داشـته باشـد. ت         می

خواه و حامیان رژیم صهیونیستی، طرفداران این رویکرد هستند. دولـت   جمهوري
هـاي   کـرد و اکنـون سیاسـت    جرج بوش پسر در آغاز از این رویکرد پیروي مـی 

  دولت ترامپ نیز مطابق با این رویکرد است. 
 فشار«ـ رویکردي که به تعامل در کنار تقابل باور دارد و از راهبرد دو مسیرة 2

کند. حامیان این رویکـرد بـر اهمیـت اعـالم آمـادگی بـراي        پیروي می» و مذاکره
هـاي   توان همراهی قدرت وگو تأکید کرده و معتقدند که با این شیوه بهتر می گفت

اي را براي تحت فشار قرار دادن ایران جلب کرد. سـرانجام، اگـر    جهانی و منطقه
توان از گزینـه نظـامی    هم بود، میراه دیگري وجود نداشت و شرایط الزم نیز فرا

کنند. حـزب دمـوکرات، حـامی     هم استفاده کرد، اگرچه چندان از آن استقبال نمی
  هاي خود را بر این مبنا تنظیم کرده بود.  این رویکرد است و دولت اوباما سیاست

  
  راهبرد آمریکا در دوران جرج بوش پسر

هـاي عملیـات    پنتاگون نیـز طـرح  جرج بوش دوم، ایران را محور شرارت اعالم کرد. 
نظامی علیه چند کشور، از جمله ایران را آماده کـرده بـود. در آغـاز ایـن دولـت، بـا       
گذشت سالیان زیاد از جنگ ویتنام و فراموشی نسبی آثار منفی آن، جامعـه آمریکـا و   
حکومت آن، آمادگی ورود به یک جنگ بـزرگ دیگـر را پیـدا کـرده بودنـد. نیـروي       

ا با صرف ساالنه صدها میلیارد دالر، بازسـازي و کـار روانـی، انجـام و     نظامی آمریک
  انرژي سرریز شده آن، آماده مصرف و به کارگیري بود.
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در آن مقطع به لحاظ نظري، امکان مصرف این انرژي مـازاد در هـر نقطـه از    
گذاري شـده   جهان و علیه هر کشوري وجود داشت و به طور طبیعی، اعضاي نام

گذاري بودند. رژیـم صهیونیسـتی در    ، نامزدهاي اصلی این هدف»تمحور شرار«
آن زمان خواهان آن بود که ایران، هدف تهاجم نظامی باشد و دولـت بـوش نیـز    

دانست. اما به علل متعدد، عراق به عنوان نخسـتین   ایران را دشمن اصلی خود می
تـر بـود،    چـک هدف عملیات نظامی تعیین شد، زیرا عراق در مقایسه با ایران، کو

هاي قبلی دچار فرسایش شده بـود و رژیـم    اش در اثر تحریم و جنگتوان نظامی
گونـه ارزیـابی    المللی بود. در مجموع، این حاکم آن فاقد مشروعیت داخلی و بین

شده خواهـد بـود    شد که پیروزي آمریکا در جنگ عراق، تا حد زیادي تضمین می
در ایران وجود نداشت. از سوي دیگـر،  در صورتی که اما هیچ یک از این شرایط 

نیت امریکا براي تداوم دور تهاجم نظامی در منطقه آشکار بود، اما ایـن خواسـته   
هاي آمریکا پـیش   بینی هاي بعد ناممکن شد. اوضاع در عراق، مطابق پیش در سال

نرفت و مشتاقان حمله به ایران مانند بوش؛ دیک چنی و رامسفلد، معاون و وزیر 
  و ناکام ماندند.دفاع ا

که بـا امضـاي بـوش رسـمیت      2006در استراتژي امنیت ملی آمریکا در سال 
، تهدید اصلی منافع ملی امریکا دانسته شده است. در راهبـرد سـال   »ایران«یافت، 
آمریکا براي عراق نیز محور اصلی، مقابله با نفوذ ایـران در عـراق بـود. در     2007

اثر ناکامی در عراق، وزیـران دفـاع و امـور     جمهوري بوش و بر دوره دوم ریاست
خارجه عوض شدند. موضوع محور شرارت تکـرار نشـد و آمریکـا بـا ایـران در      

اي هم نماینده آمریکا حضور یافت. در  عراق وارد مذاکره شد. در مذاکرات هسته
   اي ایران تمام شد. مجموع، عملکرد دولت بوش به سود ارتقاي موقعیت منطقه

  
  ریکا در دوران اوباما راهبرد آم

هـاي انتخابـاتی، دولـت     اوباما کار خود را با انتقاد از بوش آغاز کرد. او در رقابت
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بـرداري و تقویـت    ها و عملکرد اشتباه که موجـب بهـره   بوش را به سبب سیاست
هاي امریکا در عراق،  ایران شده بود، سرزنش کرده و مدعی شد که نتیجه فعالیت

خواهیم به ایـن وضـع    بوده است. اوباما اعالم کرد که من می تسلط ایران بر عراق
خاتمه دهم و به صورت مستقیم وارد مقابله با ایران شوم. اوباما اعـالم کـرد کـه    

هـاي سـنگین خـود در عـراق پایـان داده و بـه بحـران         آمریکا باید به مسـئولیت 
  ـ بپردازد. افغانستان ـ که در دوران بوش مورد غفلت راهبردي قرار گرفته است 

ویژگی دیگر اوباما این بود که لحن و ادبیات او دربارة ایران و جهان اسالم و به 
طور کلی سیاست خارجی امریکا، با بوش متفاوت بود و دربـارة ایـران از آمـادگی    

شرط، تعامل سازنده، روابط صادقانه و مبتنی بر احترام  وگوي بدون پیش براي گفت
هور سابق آمریکا اعالم کرد کـه دسـتش را بـه سـوي     جم یسئمتقابل سخن گفت. ر

هـم مـردم ایـران و هـم      1388کند. او در پیام نوروزي خود در سـال   ایران دراز می
سـال بـه    30مسئوالن نظام جمهوري اسالمی ایران را خطـاب قـرار داد و پـس از    

اوبامـا  » گفتمان تغییـر «صورت رسمی، واقعیت نظام جمهوري اسالمی را پذیرفت. 
از استقرار او در کاخ سفید، پیگیري جدي نشد و رفتـار تـازه اوبامـا از سـطح      پس

گفتار به کردار نرسید و نهادهاي بزرگ سیاسی و امنیتی آمریکا که نقـش اصـلی را   
هاي آمریکا دارند، او را در چارچوب تقابل با ایران قرار دادنـد و   در ترسیم سیاست

  بوش نیز شدت بیشتري پیدا کرد.  مقابله امریکا با ایران حتی از دوران 
در اسناد رسمی دولت اوباما نیز ایران همچنان دشمن و تهدید قلمداد شد. در 

 12برآورد ساالنه تهدیدهاي آمریکا که جامعه اطالعاتی این کشور تهیه کرد و در 
انتشـار یافـت،    ، مدیر اطالعـات ملـی آمریکـا   »دنیس بلر«با امضاي  2009فوریه 

انـداز ژئـوپلیتیکی در    اي در چشـم  یران به عنوان یک قدرت منطقـه تجدید قواي ا
حال تغییر خاورمیانه، مورد بحث قرار گرفته و تهدیـدهاي ناشـی از ایـران بـراي     

هـاي   اي، حمایت از گـروه  هاي هسته هاي نظامی، گسترش توانایی آمریکا در زمنیه
تفصیل تشریح شـده   مسلح و توسعه نفوذ در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین به
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(متن کامل برآورد ساالنه تهدیـدات آمریکـا، ترجمـه خبرگـزاري فـارس،       است.
انتشار یافـت نیـز    2010فوریه  2) در برآورد مشابه در سال بعد که در 4/2/1388

اي و  تهدیدهاي راهبردي ناشی از ایران به ویژه تالش براي ارتقاي موقعیت منطقه
  بررسی شده است.  گسترش نفوذ در کشورهاي مختلف

حفـظ  «بـا عنـوان    2012کـه در ژانویـه   » راهبرد ملی نظامی آمریکـا «در سند 
بـا حضـور و   » هاي دفاعی در قـرن بیسـت و یکـم    رهبري جهانی امریکا: اولویت

اي دارد.  جایگاه ویـژه » ایران«سخنرانی اوباما در پنتاگون رسمیت و انتشار یافت، 
ان عبـارت بودنـد از: تـالش بـراي توسـعه      در این سند، تهدیدهاي ناشـی از ایـر  

اي و  هاي کشتار جمعی، تـوان تولیـد سـالح هسـته     هاي بالستیک و سالح موشک
کننده. آمریکا اعالم کرد که از طریق همکاري بـا کشـورهاي    ثبات هاي بی سیاست

عضو شوراي همکاري خلیج فارس بـه مقابلـه بـا آن خواهـد پرداخـت و بـراي       
اي نیز تـالش تمـام عیـار     هسته ان به قابلیت ساخت سالحممانعت از دستیابی ایر

  دولتی به عمل خواهد آورد. 
سیاست تشـدید فشـار   «و  1»راهبرد مهار«، »تهدید ایران«آمریکا براي مقابله با 

هاي جهانی و در  را برگزید و تصمیم گرفت با جلب همکاري قدرت 2»براي غلبه
سازي در  را پیش ببرد و با پرونده پوشش شوراي امنیت سازمان ملل، این سیاست

تهدید صلح و امنیت «اي، حقوق بشر و حمایت از تروریسم، اتهام  سه زمینه هسته
سازي ایران با استفاده از فصل هفتم  را به ایران نسبت دهد و با محکوم» المللی بین

هـاي   هاي خود کند. تـالش  منشور سازمان ملل، ایران را وادار به پذیرش خواسته
هاي جهانی و به ویژه روسیه و چین، به صدور قطعنامـه   ریکا با همراهی قدرتآم

هـاي اقتصـادي؛    نیز مرحله نهایی فشار و تحریم 2011منجر شد و در سال  1929
  یعنی تحریم خرید نفت و تحریم بانک مرکزي اجرا شد. 

                                                                                                                                        
1. Containment 
2. Dominance Escalation 
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 در واقع وجود نداشت و تمرکز آمریکا بر تحریم» گزینه نظامی«در این دوره، 
عملیات نظامی «هاي جهانی در مقابله با ایران بود.  اقتصادي و حفظ اجماع قدرت

» 2012راهبرد ملـی نظـامی   «، به طور کلی مطرح نبود زیرا در »جانبه و زمینی همه
حـذف شـده بـود و گزینـۀ     » گزینه اشغال نظامی و اداره امور یک کشور«آمریکا، 

متعدد کنار گذاشته شده بود. ایـن  نیز به علل » عملیات محدود موشکی و هوایی«
  علل عبارت بودند از: 

  اي ایران؛  ـ تأثیر اندك و ناکافی این نوع عملیات بر توان هسته
  اي ایران؛ هاي هسته ـ امکان بازسازي و توسعه قابلیت

  هاي احتمالی ایران؛ ـ پاسخ
  اي این عملیات؛ ـ پیامدهاي منطقه

  آمریکا و غرب. ـ پیامدهاي اقتصادي این عملیات براي 
زمان با اجراي آخرین سطح از تحریم اقتصادي، دولـت اوبامـا مسـیر دوم     هم

، 2012و آغازین  2011هاي پایانی سال  راهبرد دوسویه خود را آغاز کرد و در ماه
بار دیگر از آمادگی براي تعامل و عقالنی بودن حکومت ایران سخن به میان آورد 

براي ایران کرد. اوباما در مصاحبه با فرید زکریـا کـه    و اقدام به ارسال نامه و پیام
در مجله تایم انتشار یافت، در پاسخ به این پرسش که آیا شما با این جمله میـت  

کند اگر  جمهوري آمریکا که ادعا می خواه انتخابات ریاست رامنی، نامزد جمهوري
اي دسـت پیـدا    شما براي بار دوم به کاخ سفید راه یابید، ایران بـه سـالح هسـته   

از زمـانی کـه بـراي حضـور در کـاخ سـفید       «خواهد کرد، موافق هستید؟ گفـت:  
کاندیدا شدم، اعالم کردم که تمام تالش خود را براي ممانعت از دسـتیابی ایـران   

اي به کار خواهم گرفت. زمانی که مـن بـه قـدرت رسـیدم ایـران       به سالح هسته
هایی که ما در این سه سال  جه به تحریمقدرتی بالمنازع در منطقه بود. اکنون با تو

بر ایران تحمیل کردیم و موفقیت نسبی که در همراه کردن چین و روسیه با خـود  
 »اش رو بـه رو شـده اسـت.    اي اي از مخالفان برنامـه هسـته   داشتیم، ایران با جبهه
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  )4/11/1390(سایت دیپلماسی ایران، 
ایـران، منجـر بـه انجـام مـذاکره      اصرار و پیگیري دولت اوباما براي مذاکره با 

هـاي   مستقیم در کشور عمان شد. این مذاکرات با وساطت مقامات عمان و در ماه
نژاد و با اطالع و تأیید رهبر انقالب آغاز شد و ادامه یافـت.   پایانی دولت احمدي

  ساز مذاکرات براي رسیدن به برجام شد.  وگوها در دولت بعدي، زمینه این گفت
هـاي داخلـی در سـوریه و یمـن      ت دوم اوباما، حوادث و جنـگ در دوره دول

اي ایران بیش از گذشته توسـعه پیـدا    گسترش یافت و دایره قدرت و نفوذ منطقه
اي گذاشته بود، از مداخله  کرد. دولت اوباما نیز که تمرکز خود را بر پرونده هسته

درگیر نشدن مستقیم و حضور نظامی در این کشورها خودداري کرد، تا جایی که 
مستقیم آمریکا با ایران، مورد انتقادت عربستان سعودي و اسـرائیل قـرار گرفـت،    

  کرد.ها انتقاد می البته دولت آمریکا نیز از این دولت
  

  انتقاد شدید دونالد ترامپ و تیم او از دولت اوباما در ارتباط با ایران و برجام
، دونالـد ترامـپ از   2016سـال  جمهوري آمریکا در  در مبارزات انتخاباتی ریاست

خواه به کاخ سفید راه یافت. محور اصلی مواضع او در سیاسـت   حزب جمهوري
هاي انتخاباتی و نیز پس از ورود به کاخ سفید) تهاجم شدید  (در فعالیت خارجی

هاي قبلـی آمریکـا در خاورمیانـه و بـه      هاي دولت به ایران و انتقاد تند از سیاست
  ود. ویژه دولت اوباما ب

هـاي اخیـر، شـش تریلیـون دالر در      در سـال «گفت:  1395آذر  23ترامپ در 
  »توانسـتیم سـه بـار آمریکـا را بسـازیم.      خاورمیانه هزینه کردیم، با این پـول مـی  

)VOA, 2016/12/14  اي بـا شـبکه تلویزیـونی     ) او پیش از انتخابـات در مصـاحبه
ر برابـر ایـران. بـا    صدام آدم خـوبی نبـود، ولـی سـدي بـود د     «اس گفت:  بی سی

سرنگونی صدام ما روسیه و ایران را قوي کردیم. از لیبی چه ساختیم؟ یک خرابه. 
  این اشتباه ما نبود؟ 
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  » تواند تا ابد ادامه یابد. جنگی در خاورمیانه شروع شد که می 2003در سال 
گیري کلی، حضـور نظـامی آمریکـا در عـراق را غلـط و       ترامپ در یک نتیجه

داند. او در اظهارنظري دربارة درگیري میان دولت فدرال عراق و اقلیم  یبار م زیان
گیري کرکوك توسط نیروهاي دولتی عراق، ضمن اعـالم   کردستان عراق و بازپس

ما از ابتدا «کنیم، گفت:  اینکه در این درگیري از هیچ یک از دو طرف حمایت نمی
  ».رفتیم نباید به آنجا می

کرد ناردست دولت بوش را علـت، تسـلط ایـران بـر     گونه که اوباما عمل همان
دانسـت، ترامـپ نیـز همـین ادعـا را بـه        عراق و توسعه قدرت در خاورمیانه می

تر علیه دولت اوبامـا تکـرار کـرد. او یـک روز پـس از پیـروزي در        صورت قوي
انتخابات مقدماتی در پنج ایالت شـرق آمریکـا، بـه عنـوان نـامزد پیشـتاز حـزب        

هاي آن در قبال ایـران، گفـت:    در انتقاد از دولت اوباما و سیاستخواه،  جمهوري
تري در قبال ایـران در   جمهوري، رویکرد سخت در صورت رسیدن به ریاست«... 

پیش خواهیم گرفت چرا که این کشـور بـه قـدرت بزرگـی تبـدیل شـده اسـت.        
از همه در جمهوري داریم که اول  توانند به ما اتکا کنند و ما رئیس دوستان ما نمی

بار است. جو بایدن  اي با ایران فاجعه کند. توافق هسته مقابل دشمنان ما سرخم می
جمهور، اسرائیل را که نیروي صلح و عدالت است، مورد انتقـاد   معاون اول رئیس
گوید مانع صلح در منطقه است. باراك اوباما نیز دوسـت اسـرائیل    قرار داده و می

رفتاري از روي عشق، عالقه و مراقبت داشـته و باعـث    نبوده است. اوباما با ایران
شد ایران به یک قدرت بزرگ در خاورمیانه تبدیل شود. ایران به خاطر اقـدامات  
ما در زمان کوتاهی به یک قدرت بزرگ تبدیل شـد، آن هـم بـا هزینـه اسـرائیل،      

  )9/2/1395(رادیو فردا،  »متحدان حیاتی ما در منطقه و همچنین ایاالت متحده.
ترامپ، برجام را به زیان آمریکا دانسته و وعده پاره کردن آن را داد. مخالفـت  
او با برجام پس از ورود به کاخ سفید هم ادامه یافـت، امـا پـس از انتخابـات در     
چارچوب نظام حکومتی و ساختارهاي نهـادي سیاسـی و امنیتـی آن فهمیـد کـه      
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هاي دیگـري را بـراي اقـدام     د راهامکان پاره کردن و لغو برجام وجود ندارد و بای
  علیه ایران در پیش بگیرد. 

هـاي بـوش و    ترامپ که به گفته رابرت گیتس، وزیر دفـاع آمریکـا در دولـت   
بهره از شناخت الزم از امور امنیت ملی و سیاست خـارجی بـراي قـرار     اوباما، بی

ی را از جمهوري بود، پس از پیروزي در انتخابات، کسان گرفتن در جایگاه ریاست
میان فرماندهان نظامی و مسئوالن امنیتی در تیم خود وارد کرد که نقطـه اشـتراك   
آنها تندروي در ضدیت با ایران بود و به همین علت در دولت اوباما کنار گذاشته 

  شده بودند. 
اي نوشـته بـود:    در مقاله 2012وزیر دفاع دولت ترامپ، در سال » جیمز ماتیس«

مواضع تند او » اند از: ایران، ایران، ایران. روي آمریکا عبارتسه تهدید بزرگ پیش «
در برابر ایران سبب شد که اوباما از او بخواهد درخواسـت بازنشسـتگی کـرده و از    

) VOA, 2016/12/6( ـ کنـار بـرود.    فرماندهی قرارگاه منطقه مرکزي آمریکا ـ سنتکام 
انس امنیتـی مـونیخ گفـت:    جمهور آمریکا، در کنفر معاون اول رئیس» مایک پنس«
ترین کشور حامی تروریسم به رفتارهاي خود براي برهم زدن ثبات  امروز، اصلی«

هـاي اقتصـادي در قالـب     دهد. به لطف برداشته شدن تحـریم  خاورمیانه ادامه می
اي، اکنون ایران، منابع اضافی و بیشـتري بـراي تقویـت ایـن      برجام و توافق هسته
، »مایکـل پمپئـو  ) «DW ،30/11/1395ادیو صداي آلمـان  (ر »رفتارهاي خود دارد.

رئیس سـازمان سـیا ـ طـی سـخنانی در نشسـت مرکـز مطالعـات اسـتراتژیک و          
شود، در حالی که ایـن   ایران به تشکیل هالل شیعی نزدیک می«المللی، گفت:  بین

روي هستند. آنها قدرت موشـکی   ها در حال پیش امر به نفع آمریکا نیست. ایرانی
نظامی در عراق بـه وجـود آوردنـد، و از     هاي شبه اهللا را توسعه دادند، گروه حزب
کننـد.   دهند، حمایت می ها که عربستان سعودي را با موشک هدف قرار می حوثی

 »هاي خـود را افـزایش داده اسـت.    ایران پس از امضاي برجام تجاوزات و تعدي
  )26/1/1396(سایت عصر ایران، 
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، برجام 1396فروردین  30ور خارجه آمریکا هم در ، وزیر ام»رکس تیلرسون«
واشـنگتن  «خورده از جانب امریکا دانست و گفـت:   را نماد یک رویکرد شکست

خـواهم   هاي خود در برابر ایران است. امروز مـی  در حال بازنگري جامع سیاست
آمیز ایران در گسترش ترور و خشـونت بـه طـور     به اقدامات خطرناك و تحریک

ترین حـامی تروریسـم در    بیش از یک کشور، اشاره کنم. ایران، بزرگ زمان در هم
ها در چند کشور مانند سوریه، یمن، عراق و لبنان  جهان و مسئول تشدید درگیري

زند. این کشور همچنـان از حملـه بـه اسـرائیل      است که به منافع امریکا لطمه می
ه مسیر کره شـمالی را در  یک ایران مهار نشده، ظرفیت آن را دارد ککند.  حمایت می

(برجام) در جلوگیري از دستیابی ایران بـه سـالح    اي با ایران پیش بگیرد. توافق هسته
اي را بـه   اي شکست خورده است. این توافق فقط دستیابی ایران به سالح هسته هسته

اي بـا ایـران    تعویق انداخته است. اشتباهی که در جریـان دسـتیابی بـه توافـق هسـته     
اي، همه تهدیدهاي جدي دیگري کـه   ت، این بود که به جز تهدید هستهصورت گرف

آورد، نادیده گرفته شدند. به همین علت ما باید از یک منظر جـامع   ایران به وجود می
به ایران بپردازیم؛ یعنی به همه تهدیدهایی که از جانب ایران متوجـه منطقـه و جهـان    

خورده گذشـته اسـت کـه     رد شکستاي، نماد رویک توافق هستهاست، توجه کنیم. 
 »الوقـوع کـره شـمالی مواجـه کـرده اسـت.       اکنون ما را با وضعیت خطر قریب هم

  )31/1/1396(رادیو فردا، 
از نگاه وزیر امور خارجه آمریکا، ایران اکنون در موقعیت هژمونیک در خاورمیانه 

در سـخنانی  » ونتیلرسـ «قرار دارد و آمریکا قصد دارد که با این هژمونی مقابله کند. 
ایـران  «... گفـت:   24/3/1396در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در 

ثباتی در منطقه است و آمریکا علیه هژمونی ایران اقدام کرده است. سیاست  عامل بی
  )25/3/1396(سایت انتخاب،  ....»ما درباره ایران، پس زدن این هژمونی است 
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  علیه ایران و شناخت ابعاد آن  راهبرد جدید دولت ترامپ
دولت جدید آمریکا براي بررسی و تحلیل وضعیت ایـران و اقـدامات الزم بـراي    
تقابل با آن، راهبرد جدید این کشور دربـارة ایـران را اعـالم کـرد. پـیش از ایـن،       

هـا    مقابله با دشمنان از طریـق تحـریم  «مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به نام 
تصویب کرده بود. بخشی از این طـرح مربـوط   » روسیه و کره شمالیعلیه ایران، 

تهدیدهاي متعارف و نامتعـارف  «براي مقابله با » طرح جامع استراتژي آمریکا«به 
بود. تهیه این طرح نیز به صورت مشترك بـه  » ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا

یت اطالعـات ملـی   داري و مدیر وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه
در  1396شـهریور   17آمریکا واگذار شد. نهادهاي یاد شده، طـرح را تهیـه و در   

  )21/6/1396(خبرگزاري رویترز، جلسه شوراي امنیت ملی به ترامپ تحویل دادند. 
استراتژي جدید درباره ایران را اعالم کرد. کاخ سفید،  21/7/1396دونالد ترامپ در 

» استراتژي جدید دونالد جی. ترامپ دربارة ایـران «با عنوان  متن کامل این راهبرد را
گونه است که به شکل خـاص و ویـژه    این راهبرد، نخستین مورد از این 1منتشر کرد.

به بیان راهبرد آمریکا درباره ایران پرداخته است. پـیش از ایـن، راهبردهـاي آمریکـا     
ها  یا مواضع و اظهارات مقام درباره ایران در خالل راهبردهاي امنیت ملی، دفاع ملی

شد و جالب توجه این که اسـرائیل نیـز نقـش     و مسئوالن حکومتی آمریکا یافت می
، وزیر اطالعات اسرائیل به نقـش  »اسرائیل کاتز«سزایی در تدوین آن داشته است.  به

اسـرائیل در تعیـین   «این رژیم در تدوین این راهبرد اشاره و در این رابطه گفته بود: 
رد جدید امریکا سهیم بوده و مالقات ماه گذشته نتانیاهو با ترامپ در نیویورك، راهب
سال گذشته بـوده   10جمهور امریکا در  ترین مالقات یک رهبر اسرائیل با رئیس مهم

  )23/7/1396(خبرگزاري رویترز،  »است.
از نکات قابل توجه در این متن عدم اشاره یا تصریح درباره قصـد، امکـان یـا    

                                                                                                                                        
1 .President Donald J. tramp’s New Strategy on Iran    متن انگلیسی و ترجمه فارسی ایـن راهبـرد :

 در سایت سفارت مجازي آمریکا در ایران انتشار یافته است.
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محدود یا گسترده علیه سرزمین اصـلی  » عملیات نظامی«ال استفاده از گزینه احتم
تـوان ایـن    ایران یا علیه نیروهاي ایرانی است و به عبارت دیگر، از این راهبرد می

بینی نشده است. همچنین در  چنین برداشت کرد که احتمال جنگ دو کشور، پیش
وجـود نـدارد و بـه جـاي آن بـه      نیز » تغییر رژیم«راهبرد جدید اثري از اصطالح 

تسـلط بـر   «اشاره شده که منحصر به تغییر رفتار براي » تغییر رفتار رژیم«موضوع 
هـاي ایـن راهبـرد را از     تـوان ویژگـی   با این وصـف مـی  است. » تر خاورمیانه بزرگ

  منظرهاي مختلف، چنین تبیین نمود:  
  

  ـ تعریف ایران از نگاه آمریکا  1
حکومت ایران، یک سیاست ثابـت را بـراي گسـترش    : «در این راهبرد آمده است

المللــی و بســیاري از  یــک ایــدئولوژي انقالبــی، بــا هــدف تضــعیف نظــام بــین 
هاي دیگر، از طریق زور و خرابکاري دنبال کرده است. دشمن اصـلی و   حکومت

» شـیطان بـزرگ  «مرکز اعتراضاتش همواره ایاالت متحده آمریکا بـوده کـه آن را   
ار غیرمسئوالنه رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، خواند. رفت می

  » ترین تهدیدها علیه منافع و ثبات منطقه است. یکی از خطرناك
تـرین تهدیـدها علیـه     تعریف جدید از این نظر که ایران را یکـی از خطرنـاك  

  هاي قبلی آمریکا ندارد.  داند، تفاوتی با تعاریف دولت منافع آمریکا می
  

  ـ تمرکز بر شخص رهبري و سپاه پاسداران 2
در این راهبرد، حکومت ایران در شخص مقام معظـم رهبـري و سـپاه پاسـداران     

سـال   8سـال رهبـري و    28خالصه شده است و نظام جمهوري اسالمی، حاصل 
جمهوري مقام معظم رهبري دانسته شده که در قالب تصویر ایشان شـکل   ریاست

هاي رهبري در داخل و  اران نیز نهاد اصلی اجراي سیاستگرفته است. سپاه پاسد
رسد که افراط در تأکید بر نقـش رهبـري    خارج به حساب آمده است. به نظر می
ها و نهادهاي نظـام، رویکـردي طراحـی     سپاه و نادیده گرفتن تعمدي دیگر بخش



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

71
، پاییز 

1396
  

   
 

 

 130  

 

 

  افکنانه در داخل کشور است.  شده براي تأثیرگذاري تفرقه
  
  ه با سپاه پاسداران راهبرد مقابل -3

داند و اگـر   دولت آمریکا در این راهبرد، طرف اصلی مقابل خود را سپاه پاسداران می
سپاه این راهبرد را راهبرد مقابله با سپاه پاسداران بنامیم، مطابق با واقعیت خواهد بود. 

الملل ارزیابی شده اسـت.   المللی و براي نظام بین پاسداران، تهدیدي در سطح بین
هـدف اعـالم   «... ها درباره سپاه پاسداران در متن سند از این قرارند:  برخی گزاره

الملل است. قـدرت و نفـوذ سـپاه در طـول زمـان       شده سپاه، برانداختن نظام بین
سپاه پاسداران همـه کشـورها و اقتصـاد جهـان را تهدیـد      «و » افزایش یافته است

پرواي سـپاه   موافق هستند که رفتار بیالملل با ما  کند. شرکاي ما در جامعه بین می
  .» کند...  المللی را تهدید می پاسداران صلح و امنیت بین

در جاي دیگري، مترادف بودن راهبرد جامع آمریکا با راهبرد مقابله با سپاه با ایـن  
دولت ترامپ، این اهداف را از طریق راهبـردي بـه انجـام    «.... جمله بیان شده است: 

  »تهدیدات ایران به ویژه تهدیدات سپاه پاسداران را خنثی کند. خواهد رساند که
  

  ـ برجام 4
بینـی آینـده ایـن     مجموعه پرونده برجام و ارزیابی دولت ترامپ درباره آن و پیش

توافق در راهبرد جدید نیامده است و تنها چنـد جملـه دربـارة نحـوه اجـراي آن      
سی اماکن نظامی و تالش ایـران  توسط ایران ذکر شده که به مخالفت ایران با بازر

در پایان بخش کوتاه و  کند. هاي گریز در توافق، اشاره می برداري از راه براي بهره
مختصر مربوط به برجام در متن راهبرد، تصمیم دولت ترامپ دربارة ادامه اجراي 

توافـق بایـد بـا شـدت اجـرا شـود و سـازمان        «برنامه در این جمله آمده اسـت:  
  » انرژي اتمی باید به طور کامل از اختیارات بازرسی خود استفاده کند.المللی  بین

در واقع با وجود تکرار چندباره مخالفت ترامپ با اصل توافق برجام و اعـالم  



قه
نط
ت م

قعی
 مو

 بر
یکا

آمر
ید 

جد
ي 

اتژ
ستر

ر ا
أثی
ت

 
ان
ایر

ي 
ا

  
 

   

 131  

 

 

هاي دخلی دولت آمریکا ایـن   قصد برهم زدن و خروج امریکا از آن، برایند بحث
ن توافق خارج شود، زیـرا  تواند به صورت یکجانبه از ای بوده است که آمریکا نمی

هـاي   این توافق، دوطرفه نیست و یک توافق چندجانبه با مشـارکت همـه قـدرت   
ها خواهـان   جهان بوده که به تصویب شوراي امنیت نیز رسیده است و همه طرف

اعتباري این دولـت و تنهـا مانـدن آن در     حفظ آن هستند. خروج آمریکا سبب بی
المللی دیگـر در آینـده،    هاي بین این کشور با طرفشود و بر روابط  برابر ایران می

مانند چگونگی برخورد با کره شمالی تأثیر منفی خواهد داشت. بنـابراین آمریکـا   
گیري بیشتري به عمل آورده و  باید ضمن حفظ اصل برجام، در اجراي آن سخت

هـاي جدیـد خـارج از     ایران تحت فشارهاي بیشتر قرار بگیرد و با اعمال تحـریم 
جام، دستاوردهاي اقتصادي برجام براي ایران هرچـه بیشـتر محـدود شـود. تـا      بر

جایی که شاید ایران، خود مجبور به اعالم خروج از برجام شود. همچنین گزینـه  
مذاکره دوباره و اضافه کردن بندهاي جدید به برجام نیز به علت مخالفـت ایـران   

  امکان پیگیري نخواهد داشت. 
  

  ه دولت اوباما و مقصر دانستن آن . انتقاد از کارنام5
هاي ترامپ، راهبرد جدید آمریکا نیز دولت اوباما را مورد انتقـاد   همانند سخنرانی
بینی و ناتوانی آن را عامل افزایش قـدرت ایـران دانسـته اسـت.      قرار داده و کوته

مریکا بینانه دولت پیشین آ تمرکز کوتاه«تعابیر استفاده شده در این باره عبارتند از: 
اي ایران و کنار گذاشتن بسیاري دیگر از اقدامات مخـرب   هاي هسته روي فعالیت

سال گذشته،  15این رژیم، نفوذ ایران در منطقه را به باالترین حد خود رساند. در 
گراي سـنی   هاي افراط سیاست ایاالت متحده به طور مداوم، تهدید فوري سازمان

رد حمایت ایران اولویت داده است. دولـت  جویی مو را بر تهدید درازمدت ستیزه
  » ها را تکرار نخواهد کرد.ترامپ این اشتباه
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  هاي اتهامی جدید   ـ پرونده6
اي،  هـاي هسـته   هاي گذشته، سه پرونده سنتی علیه ایـران شـامل فعالیـت    در سال

حمایت از تروریسم و حقوق بشر وجـود داشـته اسـت، امـا در راهبـرد جدیـد،       
توان انتظار داشت  هاي باز شده علیه ایران ارایه شده که می پروندهفهرستی تازه از 

  ها عبارتند از:  هاي آینده در دستور پیگیري قرار گیرند. عناوین این پرونده در سال
  هاي بالستیک؛ ـ تولید و تکثیر موشک

  گرایی؛ ـ حمایت مالی و مادي از تروریسم و افراط
  دم سوریه؛ـ حمایت از جنایات رژیم اسد علیه مر

  ـ خصومت مداوم علیه اسرائیل؛
  ؛1هاي حیاتی و راهبردي خلیج فارس ـ تهدید مداوم دریانوردي آزاد به ویژه در آب

ـ حمالت سایبري علیه ایاالت متحده، اسـرائیل و دیگـر متحـدان و شـرکاي     
  آمریکا در خاورمیانه؛

  ـ نقض شدید حقوق بشر؛
جمله آمریکایی براساس اتهامات ـ بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی از 

  دروغ و بدون روند قانونی.
متن راهبرد بیشتر به ارایه تعاریف از نوع، سـطح و ماهیـت تهدیـدهاي ناشـی از     
ایران و اهداف کلی و کالن آمریکا در مقابله با آنها اختصاص دارد و راهکارها و 

وجـود نـدارد.   هاي اجرایی مورد نظر براي تحقق اهداف ذکـر شـده در آن    برنامه
هـاي چهارگانـه نظـامی، سیاسـی،      بدیهی است کـه نهادهـاي مسـئول در بخـش    

هـاي مربـوط بـه     اطالعاتی و تحریمی هر یک در راستاي اجراي راهبـرد، برنامـه  
کننـد. از ایـن رو بـرآورد     اند، اما آنها را محرمانه تلقی می حوزه خود را تهیه کرده

رسـد. لـذا ترتیبـات برخـی      بـه نظـر مـی   هاي احتمـالی الزم   بینی این برنامه پیش
کننـده   تواند براي فهم ایـن مسـاله کمـک    هاي مراکز تحقیقاتی آمریکا می پژوهش

                                                                                                                                        
 در متن سند برخالف سخنرانی ترامپ، نام خلیج فارس ذکر شده است. .1
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زیـر را بـه آمریکـا      گانـه  راهبردهاي پنج» شوراي آتالنتیک«باشند. به عنوان مثال 
  توصیه کرده است:

ـ      1مهار حداقلی: س از راهبرد مهار حداقلی؛ یعنی وضعیت موجـود کـه بـه ویـژه پ
به این طرف مورد انتقاد متحدان آمریکا در منطقـه قـرار گرفتـه     2015برجام در سال 

  شود.   است زیرا معتقدند این راهبرد، مانع رفتار تهاجمی ایران در غرب آسیا نمی
تر از مهار حداقلی که بـر جلـوگیري از تهـاجم     رویکرد قوي 2مهار تقویت شده:

اي  آمریکا، گذاشتن بار مقابله بـا نفـوذ منطقـه    اي نظامی ایران علیه متحدان منطقه
تر آمریکا براي کمـک بـه متحـدان     اي و تالش جدي ایران برعهده متحدان منطقه

اي در همـه   خود با فروش سالح و افزایش ساز و کار و روابط امنیتـی و مشـاوره  
  سطوح تاکید دارد. 

هـاي بـزرگ و بـه     از راه جلوگیري از دستیابی ایران بـه پیـروزي   3سازي: هزینه
دردسر انداختن تهران در نبردهاي فرسایشی در سراسر منطقه. هدف این راهبرد، 
تضعیف تدریجی ایران، کاهش قدرت اقتصادي، کنتـرل سیاسـی ایـران در قالـب     

هاي عـراق، ترکیـه، یمـن و حتـی      افزایش حمایت از معارضان در سوریه، دولت
ان، اعمال تحریم بیشـتر بـا هـدف    بحرین، جنگ سایبري سطح پایین مداوم با ایر

  کاهش درآمد است. 
سازي و به دنبال تضعیف چشمگیر نفـوذ   تر از هزینه اي قوي نسخه 4پس راندن:

اي ایران و در صورت امکان، حذف این نفوذ در برخی کشـورهاي منطقـه    منطقه
  تر آمریکا است.  است. این راهبرد، مستلزم دخالت مستقیم

توان آن را نادیده گرفت. طیفی در  پرخطر و پرفایده، اما نمی اي گزینه 5تغییر رژیم:

                                                                                                                                        
1.  Minimalist Containment 
2.  Enhanced Containment 
3.  Sandbagging  
4.  Push Back 
5.  Regime Change 
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کننـد.   مـی  انتهاي طیف راست در واشنگتن(راست افراطـی) از ایـن راهبـرد حمایـت    
آفرین خـود را در غـرب آسـیا تغییـر      منطق آنها این است که ایران هرگز رفتار مشکل

ک که به طـور جـدي   شان همین است. حکومتی ایدئولوژی نخواهد داد زیرا که هویت
  تواند مانند یک دولت عادي رفتار کند.   هاي خود است، نمی متعهد به صدور آرمان

هـا   که سال» مؤسسه واشنگتن براي خاور نزدیک«مایکل نایتس، پژوهشگر عضو 
در عراق فعالیت داشته و آثار مهمی در زمینه امور نظامی و امنیتی عـراق دارد، در  

  د آمریکا، راهکارهاي زیر را پیشنهاد داده است: راستاي اجراي راهبرد جدی
کند. این کشور،  ایران همواره خألها را پر میهاي کلیدي:  رقابت با ایران در حوزه

رنگ شـدن   ، کاهش اعتماد به نفس آمریکا و کم2013طلب است. از سال  فرصت
یکـا  نقش آمریکا در خاورمیانه، فرصتی بادآورده را نصیب تهران کرده اسـت. آمر 

این  تواند گسترش یابد، با آن رقابت کند. هایی که تهران می تک حوزه باید در تک
  عبارتند از: عراق، سوریه، یمن، لبنان، بحرین، عربستان و کویت. ها  حوزه

ایران، چهار دهه گذشته را صرف ایجاد متحـدان نظـامی    تشکیل یا بازسازي اتحادها:
نظامیان تحت امر خود کرده است. مـا اکنـون    ز شبهاهللا لبنان و طیفی ا خود مانند حزب

  اي مهار و عقب راندن ایران کنیم.   باید خود را متعهد به یک طرح چندین دهه
  باشد: می عناصر این طرح شامل موارد زیر

حمایت امریکا از متحدان خود یا حتی نیروهـاي خنثـی کـه ممکـن اسـت       ـ 
ران را هم دوست ندارند، مانند سازمان ضد اي به آمریکا نداشته باشند، اما ای عالقه

  تروریسم عراق که باید به شدت از آن حمایت شود. 
هاي شـوراي همکـاري خلـیج فـارس را      هاي قطر، آسیب با توجه به تحریمـ 

  جبران کنیم.
 حفظ همکاري اروپا در تأمین بودجه ضد تهدید، با خارج نشدن از برجام.ـ 

آمریکا بایـد از طریـق   آن، نه کمک به اتحاد آنها:   هاي نیابتیایجاد تفرقه میان ایران و نیرو
سر و صـدا، رونـد تـدریجی خلـع سـالح، انحـالل و انتقـال         المللی و بی ائتالف بین
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هـاي غیرنظـامی را پیگیـري کنـد. حمایـت آمریکـا از        نیروهاي حشد شعبی به بخش
و ترکیـه بایـد    تعامالت دولت عراق با عربستان سعودي، کویت، امارات، اردن، مصـر 

باید تحکـیم شـود تـا از     مورد حمایت جدي قرار گیرد. جایگاه عراق در جهان عرب
  آن به عنوان روشی عالی براي کاهش وابستگی عراق به ایران استفاده کرد.  

با پایان دادن به جنگ مخرب یمن، ریشـه نفـوذ ایـران را در یمـن و کشـورهاي      
تر شدن نفـوذ، اقـدام    و باید قبل از عمیق خلیج فارس که عمق کمتري دارد، خشکاند

ها براي پایان دادن به جنگ در یمـن   سریع انجام داد. دادن امتیازات منصفانه به حوثی
باشد. اعمال فشـار بـر    می اند) یکی از این اقدامات ها ده سال قربانی صنعا بوده (حوثی

ر بر کشـورهاي  سعودي براي کاهش ابعاد کثیف و تلفات جنگ در یمن و اعمال فشا
  خلیج فارس براي بهبود اوضاع شیعیان باید مورد توجه قرار گیرد.  

هاي ارتبـاطی هـوایی و دریـایی هـم بـه       باید دانست راه هاي ارتباطی ایران: بستن راه
نظامیان تحت امر مهـم هسـتند. راه زمینـی ایـن      هاي زمینی در ارتباط با شبه اندازه راه

 اهللا بدون ارتبـاط زمینـی بـوده اسـت.     ا حمایت از حزبکند، ام ارتباط را مستحکم می
هاي ارتباطی متمرکز شود که ایـن امـر، نیازمنـد ارتبـاط      امریکا باید روي بستن همه راه

امریکـا  قوي با دولت عراق و نیروهاي شورشی در جنوب و شمال شرق سوریه است. 
بـر کشـورهایی   مانع صدور تسلیحات ایران شـود. بایـد    2231باید براساس قطعنامه 

مانند عراق فشار آورد تا مانع شرکت شهروندان خود در عملیات نظامی در خـارج از  
  کشور شوند یا در مراکز آموزشی حشد شعبی حضور یابند.

اسـرائیل، ورود سـالح جدیـدي بـه      ترسیم و اعمال خطوط قرمز دردناك علیه ایـران: 
دهد. ایران هم به  ات انجام میسوریه و لبنان یا ساخت آن را خط قرمز دانسته و عملی

دهد. آمریکا هم باید خطوط قرمزي ترسیم کنـد و بـه    این رویکرد اسرائیل اهمیت می
اي از  روشنی به ایران انتقال دهد. این کار، نیازمند شناسایی جزئیات و اطالعات لحظه

کی، هـاي بـان   نظامیان مرتبط با ایـران، حسـاب   اهللا، شبه مستشاران ایرانی، عوامل حزب
هاي اطالعاتی و ... است. اعتبار این تهدید با عمل به آن  هاي تسلیحاتی، پایگاه سیستم
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  شود.   و تکرار مداوم حاصل می
در آمریکـا،   نظامیـان ایـران:   انتخاب یک مسئول در آمریکا براي مهار و عقب رانـدن شـبه  

یـک  هاي دیپلماتیک، اطالعـاتی، عملیـات ویـژه و تحریمـی وجـود دارد، امـا        بخش
ها را در قالب یک برنامه منسجم در کنار هم قرار دهد تـا   مسئول باید همه این بخش

از تمام ابزارهاي قدرت ملی استفاده کند. (با اشاره به نقش سردار سلیمانی در ایران و 
کننـده   جمهـور و هماهنـگ   همچنین موفقیت برت مک گورگ به عنوان نماینده رئیس

  عملیات علیه داعش)
  

  یمانان آمریکا در اجراي راهبرد جدید  پ نقش هم
این کشورها با نظر دولت آمریکا در مورد برجام مخالف هستند، اما  کشورهاي اروپایی:

هاي بالستیک با آمریکـا دیـدگاه مشـترك     اي ایران و موشک هاي منطقه دربارة فعالیت
رة ایـران،  دارند. سران سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس پس از سخنرانی ترامپ دربا

جمهـور   گیري رئـیس  اي مشترك، نگرانی خود را از پیامدهاي احتمالی موضع در بیانیه
سال تـالش دیپلماتیـک خواندنـد. آنهـا بـا       13آمریکا ابراز کردند و برجام را حاصل 

هـاي   برنامـه موشـک  «وجود تأکید بر تعهد خود نسبت به برجام، نگرانـی خـود را از   
» مغایر با مصالح امنیتـی اروپـا  «اي ایران در منطقه که آن را ه و فعالیت» بالستیک ایران

اند در این زمینه، همکاري نزدیکـی بـا آمریکـا     اند، بیان و اعالم کردند که آماده دانسته
  )DW ،13/10/2017(رادیو صداي آلمان  داشته باشند.

وزیر انگلیس و صدر اعظـم آلمـان، ضـمن بیـان تعهـد       ، نخست1396مهر 23در 
اي با ایران، اعالم کردند دو کشور توافـق دارنـد    کشور بر حفظ توافق هسته جدي دو

کننـده ایـران    ثبات هاي بی که جامعه جهانی باید اقدامات خود را براي مقابله با فعالیت
هـایی را بـراي برطـرف کـردن نگرانـی از برنامـه موشـکی         در منطقه ادامه دهد و راه

  بالستیکی ایران در نظر بگیرد.  
از میان کشورهاي عربی، عربستان سعودي، امـارات متحـده    یمانان عرب آمریکا:پ هم
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عربی، بحرین و مصر از راهبرد جدید آمریکا علیه ایران، استقبال کردند. در این میـان،  
استقبال عربستان با اشتیاق بیشتري همراه بـوده اسـت. اسـناد متعـدد انتشـار یافتـه و       

آن است کـه سـران سـعودي بارهـا طـی سـالیان       اظهارات مسئوالن آمریکا حاکی از 
اند که علیه ایران وارد جنگ مستقیم نظامی شود و به تازگی  گذشته از آمریکا خواسته

کري، وزیر امور خارجه دولت اوباما گفتـه اسـت کـه عربسـتان، اسـرائیل و       هم جان 
م. خواستند که علیـه ایـران وارد عملیـات نظـامی شـوی      مصر (دولت مبارك) از ما می

  اولویت عربستان در ضدیت با ایران، یمن است و از این نظر با اسرائیل تفاوت دارد.  
اهللا لبنان است. این  اولویت کنونی اسرائیل در ضدیت با ایران، سوریه و حزب اسرائیل:

رو  رژیم که تاکنون در غرب و شمال با جبهه دشمنان فلسـطینی و لبنـانی خـود روبـه    
اي جدیـد را در   سوریه، در شمال شرق خـود نیـز جبهـه    بوده است، پس از تحوالت

بیند. حضور نظـامی ایـران و نیروهـاي متحـد بـا ایـران در سـوریه،         حال پیدایش می
پیمانـان یکـدیگر    تـرین هـم   ترین تهدید اسرائیل است. اسرائیل و آمریکا نزدیـک  مهم

همیشـه یکسـان    ، ها و اهداف راهبردي هستند، اما درك آنها از تهدیدها و نیز اولویت
نیست و انطباق کامل ندارد. ویژگی اسرائیل، حضور در منطقـه و نداشـتن وسـعت و    
عمق جغرافیایی است و تهدیدهاي موجـود در منطقـه علیـه آن، تهدیـد وجـودي و      

انـدازد، نـه موجودیـت     حیاتی است، اما این تهدیدها، تنها منافع آمریکا را به خطر می
تواند متفاوت باشد و همچنـین از آنجـا کـه     اسرائیل می هاي آن را. از این رو، واکنش

هاي محدودي در منطقه دارد، براي مقابله با تهدیدها، نیازمنـد کمـک    اسرائیل، توانایی
باشد و از آمریکـا توقـع و انتظـار فـراوان دارد. از سـوي دیگـر،        و حضور آمریکا می
هـاي   انجام همه خواسـته ها و مقدورات خود را دارد و آمادگی  آمریکا نیز محدودیت

اسرائیل را ندارد. در نتیجه و به ناچار، اسرائیل برخـی اقـدامات را بـه تنهـایی انجـام      
  خواهد داد.  

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی در حاشیۀ سفر تازه خود به ژاپـن  » اسرائیل کاتز«
 هـاي  هرگاه تالش دونالد ترامپ در جلوگیري از دسـتیابی ایـران بـه قابلیـت    «گفت: 
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اي، نتایج الزم را به بار نیاورد، ما به طور مستقل به شکل نظامی عمـل خـواهیم    هسته
ساله بـراي   15کرد. اسرائیل به دنبال تجدیدنظر در برجام به منظور حذف بازه زمانی 

ســازي اورانیــوم و ذخــایر اورانیــوم و همچنــین مقــررات   محــدودیت میــزان غنــی
سـازي   سـانتریفیوژهاي جدیـد بـراي غنـی     اي براي جلوگیري از توسعه محدودکننده

اورانیوم است. به عالوه ما خواهان تحریم علیه ایران براي ممانعـت از تبـدیل کـردن    
هـاي   سوریه به پایگاهی نظامی علیـه اسـرائیل و ممانعـت از توسـعه برنامـه موشـک      

ی، دهیم ایران، سوریه را تبـدیل بـه پایگـاه هـوای     بالستیکی ایران هستیم. ما اجازه نمی
  )4/8/1396(خبرگزاري رویترز،  »نظامیان شیعه کند. دریایی یا پایگاه شبه

 
  گیري   نتیجه

، »تهدید امنیـت ملـی و منـافع آمریکـا    «در راهبرد جدید آمریکا همانند گذشته، ایران، 
است، اما در این راهبـرد،  » ثباتی در منطقه عامل اصلی بی«و » المللی مخالف نظام بین«

براي مقابله با ایران و تشدید این مقابله تأکید شـده اسـت. لحـن و    بر جدیت آمریکا 
  تر است.   ادبیات به کار رفته نیز همانند متن سخنرانی ترامپ، تندتر و گستاخانه

در دشمنی و ضدیت واقعی و جدي ترامپ و تیم سیاسی و امنیتـی او؛ یعنـی   
لـت آمریکـا بـا    مسئوالن نهادهاي اصلی نظامی، اطالعاتی، سیاسی و اقتصادي دو

نظام جمهوري اسالمی ایران، تردیدي وجود ندارد و قصد و نیت آنها براي انجام 
اهمیـت   اقدام مؤثر علیه ایران، جدي و واقعی است و نبایـد آن را تکـراري و بـی   

  توجهی کرد.  دانست و بی
هـا   ها است کـه از ایـن نـوع حـرف     ها سال آمریکایی«عباراتی از قبیل این که 

یا محدود کردن نظام حکومتی آمریکا و تضـاد  » کنند تهدید توخالی می زنند و می
سرانه ترامپ و تحلیل تقابل تاریخی و راهبـردي   اساسی آن با ایران به رفتار سبک

  دو نظام به اخالق مذموم ترامپ، درست نخواهد بود. 
و اصـول مقابلـه بـا ایـران، داراي     » تعریـف کلـی از ایـران   «هاي آمریکا در  دولت
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شـتراك نظــر هســتند، امــا در رویکردهــا و نــوع مقابلــه و شــدت آن و نیــز نســبت  ا
هایی دارند کـه فهـم درسـت     تهدیدهاي ناشی از ایران با دیگر تهدیدها، با هم تفاوت

  ها براي طراحی اقدام متقابل، ضروري است.   این تفاوت
  از:  هاي قبلی عبارتند  هاي عمده نگرش و موقعیت دولت ترامپ با دولت تفاوت

 وگو: شایان ذکـر اسـت کـه ایـن     . حذف رویکرد تعامل با ایران و پذیرش گفت1
  رویکرد تا امروز بوده و ممکن است در آینده تغییر کند.  

. اولویت و ارجحیـت دادن بـه تهدیـدهاي ناشـی از ایـران و شـیعه نسـبت بـه         2
مریکا بـا  گري) و لزوم درگیر شدن آ (تروریسم و افراط تهدیدهاي ناشی از اهل سنت

  اهل شیعی جهان اسالم به جاي اهل سنت آن.  
اي به سود ایران و رسـیدن   . پذیرش و اذعان به برهم خوردن توازن قواي منطقه3

  اي ایران به باالترین حد و ضرورت مقابله با آن.   نفوذ منطقه
هاي خـود را بـه    هاي آمریکا این است که تقصیر ناکامی ویژگی مشترك دولت

اندازند. دولت ترامپ نیز به جاي درك واقعیات منطقـه،   اي قبل میه گردن دولت
فکري و ناتوانی دولت اوباما را باعث گسترش حضور و نفوذ ایران در منطقه  کوته
  داند.  می

تمرکز این راهبرد بر شخص مقام معظم رهبري و سپاه پاسداران اسـت و اگـر آن   
، درست خواهد بود. تالش آمریکا در ایـن  بنامیم» راهبرد و مقابله با سپاه پاسداران«را 

راهبرد بر این است که مردم را از نظام جدا کند و در نظام نیز تنها رهبـري و سـپاه را   
عامل و محور دشمنی خود نشان دهد. اما در واقع و در عمل، همه مردم و همه نظـام  

  و تمام کشور هدف این راهبرد هستند.  
یکا است و اکنون این هدف بیش از هر زمـانی در  خواسته آرمانی آمر» تغییر نظام«

گذشته، دور از دسترس اسـت. آنچـه دربـارة قصـد حمایـت آمریکـا از مخالفـان و        
دانند که به نتیجه رسیدن  شود، صحیح است، اما خود آنها نیز می صداهاي نو گفته می

دي تحقـق  توان انتظـار داشـت بـه زو    طلبد و نمی می این برنامه، زمان بسیار زیادي را
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گونه که در متن راهبرد جدید به صراحت بیان شـده، هـدف    رو و همان یابد. از همین
  است.  » تغییر رفتار ایران در منطقه«تر آمریکا،  گرایانه به نسبت واقع

عیار سرزمینی و اشغال کشور، اکنون و پس از  ؛ یعنی جنگ تمام»گزینه نظامی«
عف اقتصادي آمریکا و احتمـال قـوي   پایان جنگ عراق، به علل متعددي مانند ض

ناکام ماندن این عملیات، از راهبرد نظامی آمریکا حـذف شـده اسـت و عملیـات     
محدود هوایی و موشکی نیز تنها در مقطعی از زمان گذشته در ارتبـاط بـا مراکـز    

اي مطرح بود که آن هم در چند سال قبل از برجام در واقع حذف شده بود.  هسته
ایران وجود نـدارد.  » ی براي چنین عملیاتی علیه مسرزمین اصلیو زمینه و توجیه

بینی نشـده   اما این وضعیت به این معنی نیست که در صورت وقوع حوادث پیش
و برخوردهاي تصادفی، نیروهاي نظامی آمریکا از درگیري پرهیز کنند یا گریـزان  

ت کشـورهاي  احتمال استفاده آمریکا از نیروهـاي نظـامی در تحـوال   باشند. همچنین 
ها و شرایط الزم و حتی به طور مستقیم علیه نیروهاي  منطقه، در صورت وجود زمینه

هـاي جغرافیـایی    پیمان ایران، منتفی نیست. آمریکا در همه حوزه ایرانی یا نیروهاي هم
که ایران در آنها داراي حضور یا نفـوذ باشـد، تـالش خـود را بـراي محدودسـازي،       

  این نفوذ انجام خواهد داد.  کاهش یا از میان بردن 
ترین ابزار این کشور براي ایجـاد تغییـر در رونـد     ترین و اصلی ارتش آمریکا، مهم

تحوالت سیاسی و امنیتی کشورها است، اما از ساز و کارهاي سیاسـی و دیپلماتیـک،   
اي و روانی نیز  هاي اقتصادي با حمایت جنگ رسانه اطالعاتی و عملیات ویژه و اهرم

  واهد گرفت.  بهره خ
کشورهاي خاورمیانه، عراق، سوریه، افغانستان، لبنان، فلسـطین و یمـن بـه علـت     

هـاي آمریکـا هسـتند.     هاي نظامی در معرض طرح اوضاع خاص و بحرانی و درگیري
ها، وزارت دفاع آمریکا ـ پنتاگون ـ مسـئول اصـلی      با توجه به ماهیت نظامی درگیري

قرارگاه منطقـه مرکـزي ـ    «از سوي این وزارت نیز  اي خواهد بود و هاي منطقه پرونده
  باشد.   مستقر در قطر، نهاد و مرکز اصلی فرماندهی و مدیریت آمریکا می» کام ـ سنت
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سو سبب شناخت ناکافی از عمق تحوالت  بیگانگی آمریکا با این منطقه از یک
یابـد  شود که نتواند راهکارهاي درسـتی را ب  شود و از سوي دیگر باعث می آن می

پیمـان خـود    یا براي اجراي این راهکاري، تعامل مناسبی با نیروهاي محلی و هـم 
براي مثال، نحوه برخورد وزیر امور خارجه آمریکـا بـا موضـوع حشـد     داشته باشد. 

هـا و   شعبی عراق در روزهـاي اخیـر، نمونـه خـوبی بـراي تعیـین کیفیـت سیاسـت        
کنند کـه ایـن نیروهـا     مریکا درك نمیهاي امریکا در منطقه است. او و دولت آ توانایی

گـاه   ها از عراق هیچ معنـا و مفهـومی نـدارد و هـیچ     مردم عراق هستند و خارج شدن
عملی نخواهد شد و تنها نتیجۀ طرح این درخواسـت، تضـعیف موقعیـت آمریکـا در     

  عراق و تزلزل رابطه آن با حکومت عراق خواهد شد.  
هاي گذشـته، رونـدي درازمـدت در آینـده      رویارویی آمریکا و ایران، همانند دهه

خواهد داشت و داراي ابعاد متعدد خواهد بود. محور راهبرد عملیاتی آمریکا، تقویـت  
و فرسـایش تـوان ایـران در    » سـازي  هزینـه «مهار و محدودسازي قدرت ملی ایران با 

هراسی در جهان و منطقه و تـالش بـراي جلـب     بلندمدت خواهد بود. سیاست ایران
هاي دیگر ادامه خواهد یافت. امید آمریکا بـه ایـن اسـت کـه روابـط       قدرت همکاري

اقتصادي ایران با جهان عادي نشود و دوستی براي ایران وجود نداشـته باشـد. ایـران    
نتواند به رشـد اقتصـادي، توسـعه و شـکوفایی برسـد و اراده و قـدرت سیاسـی آن        

ند و نتواند الگویی موفق از تضعیف شود و سرانجام در رقابت با همسایگان عقب بما
  خود براي کشورهاي دیگر ارایه دهد.  

خواهد به جاي لغو و خروج رسمی از آن و تحمـل   در موضوع برجام، آمریکا می
پیمانان اروپایی خود، این توافـق را در   اعتباري و مخالفت هم پیامدهاي آن در زمینه بی

قدامات خصـمانه علیـه ایـران و    هاي جدید و دیگر ا عمل نابود کند و با وضع تحریم
منـد نشـود یـا     این توافق اقدام کند و در نتیجه، ایران از نتایج مثبت اقتصادي آن بهـره 

هـا در دیگـر    مجبور به خروج از آن شود. همچنین آمریکا بتواند از همکاري اروپـایی 
  هاي مربوط به ایران استفاده کند.   پرونده
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  دي و نظامی جهان است، اما ابرقـدرت هر چند آمریکا هنوز قدرت نخست اقتصا
و قطب و پلیس جهان نیست. آمرکاي امروزي، یـک قـدرت جهـانی در کنـار دیگـر      

هاي جهانی است و روند قدرت اقتصـادي آن در برابـر رقبـاي جهـانی رو بـه       قدرت
پیمـانی بـا    کاهش است. اروپا اکنون به این نتیجه رسیده است که با وجود حفـظ هـم  

اي نیـز قـدرت    تواند امور خود را به آن بسـپارد. در رقابـت منطقـه    میامریکا، دیگر ن
  شود.   امریکا با دیگر بازیگران و عوامل محیطی محدود می

رصد مداوم و مستمر وضعیت امریکـا در سـطوح راهبـردي و عملیـاتی و اتخـاذ      
هـا و توسـعه روابـط     شـده در همـه زمینـه    راهبردهاي هوشمندانه و اقدامات حسـاب 

سـاز   هـا و برقـراري ثبـات در منطقـه، زمینـه      به با دیگر کشورها و حل بحرانجان همه
  توسعه پایدار ایران و ناکامی آمریکا خواهد شد.  
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