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 گزارش تحلیلی از

  جدید آمریکا در مقابل ایران وا کاوی راهبرد

 2018 اکتبر 

 مقدمه 

اسالمی در دستور از زمان شکل گیری انقالب که  علیه جمهوری اسالمی ایران آمریکا سیاست های خصمانه ی ایاالت متحده

کار دولتمردان و سیاستمداران این کشور قرار دارد، با روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور ایاالت متحده 

 ،توان به خروج یک جانبه این کشور از توافق بین المللی موسوم به برجام یم . از جملهه استآمریکا افزایش چشمگیری یافت

اشاره کرد. دولت آمریکا در این و متهم کردن ایران به حمایت از تروریست  ین اقتصادی علیه ایراناعمال تحریم های سنگ

 راستا تالش هایی را نیز به منظور همراهی سایرکشورها و ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران از سر گرفته است. 

تدوین و منتشر می نماید و همواره در این اسناد راهبرد  طبق  روند سالیانه ، سند استراتژی ملی و امنیتی را ایاالت متحده 

 راهبردی، دولت آمریکا از سند۹۷مهر  دفاعی و امنیتی ، جمهوری اسالمی ایران در کانون تمرکز آمریکا قرار دارد. این بار در

مریکا برای مبارزه با استراتژی ملی ایاالت متحده آ»جدید خود در مبارزه با تروریسم رونمایی کرد. این سند موسوم به 

های واشینگتن برای های مختلف سیاست، جنبه(توسط دولت باراک اوباما منتشر شده بود ۲۰۱۱تر سال )که مشابه آن پیش «تروریسم

های های بسیار، تفاوتمنتشر شدند، در عین شباهت به فاصله هفت سالکند. این دو سند که مقابله با تروریسم را بیان می

دولت ترامپ این اشتباهات را تکرار نخواهد کرد. سیاست دولت ":در این سند آمده است دارند. یکدیگربنیادینی نیز با 

در های مخرب حکومت ایران را در نظر گرفته و تالش خواهد کرد ترامپ درباره ایران، کلیت تهدیدهای ناشی از فعالیت

و اساس آمریکا علیه ایران تنظیم  پایهدر این سند که بیشتر بندهای آن بر اساس ادعاهای بی."رفتار رژیم ایران تغییر ایجاد کند
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ثبات کننده تهران و نفوذ این های بیسازی فعالیتاستراتژی جدید آمریکا درباره ایران بر خنثی»و تدوین شده، آمده است: 

 .نظامیان متمرکز استت از تروریسم و شبهکشور به ویژه در حمای

از خود در جهان معرفی نموده و مهمترین مانع بر سر راه سلطه همواره  ایران را   ایاالت متحدهبر همگان واضح است که 

های نظام را از طریق اقتصادی و پدید آوردن شرایط سخت معیشتی برای مردم، مسئوالن و سیاستفرهنگی،  طریق جنگ

-ها، راهبردها، تاکتیکهای دشمن، سیاستشناخت نقشهمی کند.بدون شک ، روانی عامل اصلی این وضعیت معرفی  عملیات

بندد از شروط الزم برای ناکام گذاشتن وی در رسیدن به هایی که او برای رسیدن به اهداف خود به کار میها و تکنیک

که موارد مطرح شده در سند راهبرد جدید آمریکا  مورد واکاوی  در این گزارش تحلیلی سعی بر این بوده است اهداف است.

 قرار گیرد. 

 علیه ایران آمریکا   راهبرد جدید ایاالت متحده
های خارجی و داخلی، تحت تاثیر سخنرانی ترامپ قرار گرفت علیه ایران در رسانهآمریکا   انتشار راهبرد جدید ایاالت متحده

اظهارات این سیاستمدار تاجر مسلک بود. به گونه ای که تالش ها بر سر این موضوع بود که ترامپ ها به سمت و بیشتر توجه

شخصیتی روان پریش دارد و اکثرا اظهاراتش در خصوص تحریف نام خلیج فارس و تروریست نامیدن ملت ایران، برجسته 

هم متن  .وشمند نسبت به ایران استشد. به صورت شفاف مشخص است که ترامپ در حال پیاده کردن استراتژی ای ه

استراتژی که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد و هم آن چه ترامپ در قسمتهایی از سخنان خود در بسط این استراتژی 

  .برشمرد را بایستی در منطق کلی سیاست ورزی ترامپ نسبت به ایران قلمداد کرد

عنوان شده و « حامی اول تروریسم»یسم آمریکا چندین بار دولت ایران شایان ذکر است، در راهبرد جدید مقابله با ترور

ترین دولت حامی تروریسم، تهدیدهایی متوجه آمریکا و مثابه مهم تحلیلگران بر این باورند در این سند ادعا شده که ایران به

عنوان  کا در مقدمه این سند از آن بهکند و وعده داده شده که آمریکا با این تهدیدها و آنچه رئیس جمهور آمریجهان می

را به تشدید مناقشه ها در خاورمیانه و تالش برای تضعیف  ایران و دنام برده، مقابله خواهد کر« یرانتروریستی جهانی ا شبکه»

وشمندانه، و این نکته بسیار مهمی است که جمهوری اسالمی ایران باید نگاه  و عمل ه .دولت ها در این منطقه متهم کرده است

 دقیق به این اتهامات در صحنه کنونی داشته باشد.

 در سند جدید  محورهای راهبردی ایاالت متحده آمریکا
کنند. ما ]دقیقاً بر خالف کند که کشور ما را تهدید میهایی محافظت میاز آمریکا در برابر همه تروریست راهبرد این

هایی مقابله خواهیم روریستت استراتژی ضدتروریستی دولت اوباما[ بر یک سازمان واحد، متمرکز نخواهیم شد، بلکه با تمام

 .دان ما، و منافع ما در خارج از کشور را دارندکرد که توان و قصد آسیب رساندن به آمریکا، شهرون

گرا، نیست. ما برای مبارزه با تروریسم رادیکال اسالم« تنها، آمریکا»به معنای « اول، آمریکا»البته اذعان دارد که  راهبرداین 

اهیم داد، شرکای آمیز، گستره شرکای خود را افزایش خوگرایی خشونتسایر اشکال افراطتروریسم تحت حمایت ایران، و 

تر در اقدامات ضدتروریستی تشویق خواهیم کرد، و به شرکای دیگرمان کمک مان را به ایفای نقش بزرگدارای ظرفیت

 .خواهیم نمود تا نهایتاً بتوانند به طور مستقل، با تهدیدات تروریستی مقابله کنند

نقاط قوت توان کند. ما دشمنانمان را با تمام وریسم استفاده می، از تمام ابزارهای قدرت آمریکا برای مقابله با ترراهبرد ینا 

 .آمریکا شکست خواهیم داد
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 مقابله با تروریسم راهبردمحورها و اقدامات دولت ترامپ در قالب 
 .شودمی« اقدامات اولویتی»محور اصلی دارد که هرکدام شامل چندین  ۶جدید دولت آمریکا برای مقابله با تروریسم،  راهبرد

 تعقیب تهدیدات تروریستی تا مبدأشان محور اول:
 :اقدامات اولویتی

 های تروریستی کلیدیها و گروههدف قرار دادن تروریست 

 (ها را نداردجازه حضور فیزیکی در آنا که آمریکا امکان)ممنوعه  یمرزتقویت نفوذ در مناطق برون  

  به عنوان یک ابزار مبارزه با تروریسم« قانون درگیری نظامی»استفاده کارآمد از بازداشت تحت 

  اشتراک اطالعات در سطوح فدرال، ایالتی و محلی بیشترسازی یکپارچه 

 های ضدتروریستی با استفاده از ارتباطات استراتژیکتقویت تأثیر عملیات 

 شانها با منابع حمایتی اقتصادی، مالی و لجستیکیقطع ارتباط تروریستمحور دوم: 
 :تیاقدامات اولوی

 هاهای شناسایی و اخالل در سفر تروریستتقویت عملیات 

 های موجود و در حال ظهور برای تأمین بودجه تروریسممقابله با روش 

 های تهاجمیها[ به ظرفیتیابی ]تروریستجلوگیری از ایجاد و دست 

 افشا و مقابله با حمایت دولتی از تروریسم 

تری از ابزارها و اختیارات آمریکا برای مبارزه مجموعه گسترده کپارچه سازیسازی و یمدرنمحور سوم: 

 با تروریسم و حفاظت از میهن
 :اقدامات اولویتی

 سازی مرزهای آمریکا در مقابل تهدیدات تروریستیایمن 

  مأموران[ فدرال مبارزه با تروریسم در سطح محلی یکپارچهاعزام و استفاده از جامعه[ 

 هامربوطه[ برای پردازش داده ها ]یاستفاده از فناوری 

 (از جمله با استفاده از فناوری بیومتریک)ها از هویت تروریست لیایجاد تصویری ک 

  هاهای داخلی و همتایان خارجی آناطالعات مرتبط با تروریستیکپارچه سازی تحقیق درباره و 

 های مبارزه با تروریسمبروزرسانی سیاست 

 های آمریکا و تقویت آمادگیزیرساختحفاظت از محور چهارم: 
 :اقدامات اولویتی

 (از جمله در فضای سایبری)تقویت اقدامات دفاعی در زمینه اهداف زیرساختی و نرم  

  های حیاتی آمریکادرباره تهدید تروریستی علیه زیرساخت (بخش خصوصی و شرکای خارجی واشینگتن)گسترش آگاهی 

  (برای مقابله با تهدیدات تروریستی)تقویت آمادگی و ترویج تدارک 

 (با هدف آموزش عمومی مردم) ایجاد یک استراتژی در زمینه ارتباطات عمومی 

 ۱۸ای در غزه که یک زن باردار و یک کودک یکی از جنایات متحدان آمریکا: حمله رژیم صهیونیستی به خانه 

 ماهه در آن کشته شدند 



6 
 

 هاگرایی و استخدام تروریستافراطمقابله با ترویج محور پنجم: 
 :اقدامات اولویتی

 و جلوگیری از رفتن افراد مستعد به سوی )سازی تروریسم گیرانه برای خنثیرسمیت بخشیدن به یک ساختار پیش

 (گراییافراط

 گرایانه خشنهای افراطمبارزه با ایدئولوژی 

 (ارتباط عمومی و دیپلماسی در داخل و خارج از آمریکا از طریق)گیری از تروریسم افزایش نقش جامعه مدنی در پیش 

 هایشان در جامعه های سابق و خانوادهو پذیرش دوباره تروریست)گیری، بازپیوند حمایت از اقدامات در زمینه پیش

 (مبدأ[، و مقابله با تکرار جرم ]و بازگشت افراد به سوی تروریسم

 تها در فضای اینترنمبارزه با نفوذ تروریست 

 (های داخلی و خارجیبا استفاده از جامعه مدنی و رسانه)گرایی از طریق برقراری ارتباطات استراتژیک مقابله با ترویج افراط 

 المللیهای ضدتروریستی شرکای بینتقویت ظرفیت محور ششم:
 :اقدامات اولویتی

 های ضدتروریستیتری از شراکتایجاد طیف گسترده 

 ضدتروریستی شرکای خارجی کلیدیهای حمایت از ظرفیت 

  (از جمله اطالعات بیومتریک و موقعیتی تهدیدها)گسترش اشتراک اطالعات با شرکا 

 های جامعه مدنی در کشورهای از طریق همکاری با گروه)گیری از تروریسم حمایت از اقدامات با محوریت محلی برای پیش

 (دیگر

 در مقابله با ایرانجدید آمریکا راهبرد 
« از رؤیایی آمریکایی محافظت خواهیم کرد»ای مانند ملی مبارزه با تروریسم آمریکا اگرچه با جمالتی کلیشهراهبردی سند

که کارشناسان المللی را باید کامالً جدی گرفت. این سند، چنانرسد، اما انتشار این سند در فضای کنونی بینبه پایان می

برای . های واقعاً تروریستی استضحی از تمرکز دولت آمریکا روی ایران به جای گروهاند، نشانه واآمریکایی تأکید کرده

تر این مسئله، ابتدا باید اهداف نهایی دولت آمریکا از استراتژی جدید ضدتروریستی خود را بدانیم. این اهداف بررسی دقیق

  :اندگونه ذکر شدهضدتروریستی کاخ سفید این راهبردیدر سند

 ها برای انجام حمله در آمریکا و علیه منافع حیاتی این کشور در خارج از مرزهاگیر ظرفیت تروریستکاهش چشم 

 ها وابسته هستندهایی که به آنقطع ارتباط منابع قدرت و حمایت با تروریست 

 ر آمریکایج افراد با هدف اقدام به خشونت دتهیگرایی، استخدام و ها برای ترویج افراطکاهش توانایی تروریست 

 ها در مقابل حمالت تروریستی در این کشور، از جمله از طریق تضمین امنیت مرزی و آمادگی و ایمنی آمریکایی

 قانون اعمال  اقدام در جهت

 های کشتار جمعی، از جمله تسلیحات شیمیایی، بیولوژیک، ها از سالحیا استفاده تروریست دستیابیجلوگیری از

 رفتهسایر تسلیحات پیش ای، ورادیولوژیک و هسته

 گیری و مقابله با تروریسمتر شرکای بخش عمومی، بخش خصوصی، و خارجی آمریکا در پیشایفای نقش گسترده 
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اش منحصراً علیه جدید ضدتروریستیراهبرد  ای از اقدامات و اهداف آمریکا دربر همین اساس، بدیهی است که بخش عمده

یابی آمریکا در شرایط حساس کنونی، باید توجه داشت که اتخاذ هر سیاستی که بتواند به دستاند. بنابراین ایران طراحی شده

به اهدافش منجر شود، قطعاً در تضاد با منافع ملی کشور خواهد بود. در همین راستا، تصمیم درباره مسائل مهمی مانند پیوستن 

وراندیشی اتخاذ شود تا وضعیت برجام و روابط با کشورهای باید با نهایت دقت و د (FATF) کارگروه اقدام مالی»ایران به 

سند رسمی دولت آمریکا که در این گزارش به آن اشاره شد، به .المللی، از این بدتر نشوددیگر امضاکننده این توافق بین

داند و به اعتراف می« های تروریستیگروه»اهلل لبنان و حماس را هایی مانند حزبدهد که دولت ترامپ گروهصراحت نشان می

ایش همین سند، قطعاً از تمام ابزارهای موجود از جمله کارگروه اقدام مالی برای سد کردن حمایت ایران از متحدان منطقه

اثر تواند مؤثرترین راه برای عبور از تنگنای کنونی و بیاستفاده خواهد نمود. بنابراین اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه و دقیق، می

 .های ضدایرانی کاخ سفید باشدقدامات و استراتژیکردن ا

 دستور در را «ایران تهدیدهای کلیت» با مقابله واشنگتن جدید سیاست دولت ترامپ در بخشی از این سند، خاطرنشان کرده

اگزماینر واشنگتنها، از جمله اسپوتنیک و در سندی که رسانه .بود خواهد «ایران حکومت رفتار تغییر» دنبال به و داده قرار کار

 :آمریکا علیه ایران به شرح زیر اعالم شده است دولت جدید راهبرد بنیادی اصول اند،کرده منتشر به نقل از کاخ سفید

 کننده ایران و مهار رویکرد تهاجمی آن به ویژه حمایت این ثباتسازی نفوذ بیراهبرد جدید آمریکا در قبال ایران، بر خنثی

 .نظامی استوار استهای شبهگروه کشور از تروریسم و

 هایائتالف دیگر بار منطقه در استوار قوای ما به منظور ایجاد سدی در برابر اقدامات خرابکارانه ایران و احیای یک موازنه 

 کرد. خواهیم احیا را خود ایمنطقه هایشراکت و سنتی

 صرف مخرب اقدامات برای که - ایران اسالمی انقالب نپاسدارا سپاه ویژه به و - ایران حکومت مالی منابع قطع ما برای 

 کرد. خواهیم مخالفت کنند،می اخاذی را ایران مردم ثروت که های سپاهالیتفع با و کرد خواهیم تالش شوندمی

 کرد. خواهیم مقابله متحدانمان و متحده ایاالت علیه های نامتقارنهای بالستیک و سایر سالحما با تهدیدهای ناشی از موشک 

 المللی را برای محکوم کردن اقدامات سپاه در نقض فاحش حقوق بشر و بازداشت غیرعادالنه شهروندان ما جامعه بین

 کرد. خواهیم همراه صوری اتهامات ها بر اساسآمریکایی و سایر خارجی

 کردای را قطع خواهیم های هستهتر از همه، ما تمامی مسیرهای رژیم ایران به سالحمهم. 

 راهبرد جدید و برنامه هسته ای ایران

 :)برجام( در این سند آمده است 5+۱ای ایران و گروه در بخش مربوط به توافق هسته

 صلح و امنیت' حیث از 'مشترک اقدام جامع برنامه'های حکومت ایران، تمامی تأثیرات مثبتی که قرار بود فعالیت 

 اند.برده بین از را بیاورند بار به 'المللیبین

 ای نشان داده و به دنبال سوءاستفاده از مفرهای این حتی درباره خود برجام، حکومت ایران الگوی رفتاری آشفته

 .است بوده المللیبین جامعه عزم زدن محک و توافق
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 نظامی این کشور های المللی انرژی اتمی از سایتاند که اجازه بازرسی آژانس بینسران نظامی ایران علناً اعالم کرده

لحاقی قرار دارند. همین ا پروتکل و برجام ذیل ایران تعهدات را نخواهند داد. این اظهارات، در تقابل آشکار با

 .های نظامی پنهان کردندای را در سایتای نه چندان دور تأسیسات هستهها در گذشتهسازمان

 به دقت اجرا شود و آژانس بایستی از اختیاراتش برای ای بایستی توان تحمل کرد؛ توافق هستهاین رفتار را نمی

 .بازرسی استفاده کند

 علیه ایران  راهبرد جدید آمریکامباحث اقتصادی در 
رسد با خروج آمریکا از برجام راهبرد جدید آمریکا جنگ اقتصادی علیه ایران است که وارد محله نوینی شده که به نظر می

، اندیشکده بروکینگز، به ارتباط معنایی میان زمینهها و البی آنها در آمریکا همراه شده است. در همین با مشارکت صهیونیست

نمایش تلویزیونی نتانیاهو و اعالم ترامپ درباره خروج از برجام اشاره کرده است. بروکینگز معتقد است هدف اصلی نخست 

ای است. نتانیاهو تالش کرد که نشان دهد، در زمینه توافق هستهوزیر رژیم صهیونیستی از این نمایش، تقویت موضع ترامپ 

گوید، درست است و برجام همان طور که ترامپ گفته، بدترین توافق تاریخ برای آمریکا آنچه ترامپ درباره برجام می

کند تا نشان کند، تالش میاست.در واقع، نتانیاهو با ارائه مدارک و شواهدی که بروکینگز نیز آنها را چندان موثق قلمداد نمی

دهد تا ایران به برجام پایبند نبوده و آن را نقض کرده است. خروجی این نمایش تبلیغاتی این بوده که ایران یک کشور غیر 

 ای این کشور را محدود کند.های هستهقابل اعتماد است و برجام نتوانسته رفتار

ها تقویت کند. در حالی که ین اقدام، تالش کرد تا ترامپ را در برابر دمکراتکارشناسان بروکینگز معتقد هستند، نتانیاهو با ا

کردند و معتقد بودند با این اوباما و تیم پیشین سیاست خارجی و امنیتی آمریکا، برجام را یک دستاورد تاریخی عنوان می

دهد، ایران نه تنها رفتار ک موجود نشان میای ایران را مهار کنند، اما اسناد و مداررشد هستهتوافق توانستند قدرت روبه

حرکت است.بنابراین فشارهای رژیم  ای در حالگذشته خود را اصالح نکرده، بلکه به شدت به سمت تولید تسلیحات هسته

 توان از آن چشم پوشید و لذا رژیمای است که نمیصهیونیستی و البی یهودیان در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا مسئله

ای ایران را در صدر دستور کار خود قرار داده است.به دنبال مذاکرات رژیم صهیونیستی با رهبران صهیونیستی موضوع هسته

ای ایران به مسئله اصلی تبدیل شده است. البی یهودیان در کنگره سنا و بسیاری از نهادهای سیاسی، اقتصادی جهان مسئله هسته

ع دارد. واقعیت آن است که روسای جمهوری آمریکا در برابر فشارهای البی یهودیان در و تسلیحاتی آمریکا نفوذ بالمناز

ایاالت متحده ناتوان هستند. بنابراین آمریکا در برخورد با موضوعاتی که مربوط به جمهوری اسالمی ایران است، از فرمول 

 کند.یروی میتهدیدهای اقتصادی و حتی نظامی با هدف اطمینان دهی به رژیم صهیونیستی پ

اند که جنگ های اعمالی و اعالمی داشتهدهد که کشورهای آغازگر جنگ هدفها نشان میبررسی همه جنگ به هر حال

برای نیل به آنها راه انداخته شد. دشمن با ابزارهای اقتصادی مانند پول، بانک، تحریم، محاصره اقتصادی، جنگ روانی و 

ول و سرمایه که با هدف تضعیف و کاهش توان اقتصاد و مقاومت ملی تغییر رفتار یا رژیم را گرایانه در بازار پعملیات اخالل

 کند.دنبال می

جنگ هنگامی آغاز می شود که دولتی نیت خود را برای توسل »اندیشمند غربی در این خصوص می گوید: « کوینسی رایت»

جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران از طریق مواضع  روانینصر دقیقاً ع« دارد.االجل اعالم میبه آن، از طریق جنگ یا ضرب

ترامپ آشکار شده است. اقدامات آمریکا علیه ایران به وضوح اراده و انگیزه قطعی و نیت دشمنان این کشور برای جنگ 

 اقتصادی علیه ایران را نشان می دهد.
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ان به تسلیم اصالحات مورد نظر کاخ سفید در برجام اهداف اعالمی آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران، وادار کردن ایر

است، اما تحلیلگران سیاسی با رصد و رمزگشایی مواضع و عملکرد دولتمردان آمریکا، هدف اعمالی جنگ اقتصادی را تغییر 

 اند.رژیم ایران دانسته

بازار جهانی و عدم دریافت پول از سوی آمریکا موجب خارج شدن نفت ایران از  ۲۰۱3تا  ۲۰۰۶های سال های اعمال تحریم

المللی)سوئیفت( و فشارهایی بر بازرگانان ایرانی شد. همچنین بعد از خروج ترامپ از فروزش نفت و قطعی شبکه بانکی بین

اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران به راه انداخت و از این رهگذر به بهانه حمایت  -برجام، کنگره آمریکا جنگ قضایی

 تروریسم اموال ایران در آمریکا را مصادره کرده است.ایران از 

ها یکی از المللی شدن تحریماند. بینها طراحی کردهتحریم اقتصادی مدرن، جدیدترین جنگ اقتصادی است که آمریکایی

زار برای ترین ابکه مهم های متمایز جنگ اقتصادی مدرن با گذشته است. آمریکا در هه اخیر به این نتیجه رسیدهشاخص

داری آمریکا بر نظارت نظام بانکی برخورد با کشورها استفاده از ابزار مالی است، لذا بیشترین تمرکز وزارت خارجه و خزانه

اند که دالر را به سالحی اقتصادی برای تحمیل دانند و به طور رسمی اعالم کردهکشورهاست. آنها نقطه قوت خود را دالر می

 اند.تبدیل کردهاراده خود به کشورها 

ترامپ از همان ابتدای ورود به کاخ سفید، برخالف اوباما نشان داد که قصد دارد جنگ اقتصادی را به صورت آشکارتر و 

تر وارد مرحله جدیدی کند و انتشار سند راهبرد امنیت ملی ترامپ و بازتولید جنگ اقتصادی علیه ایران که در آن از علنی

و رقیب اولیه برای منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا نام برده شده است. ترامپ برای توجیه « اغیدولت ی»ایران به عنوان 

از « قانون کاتسا»ای را یکی از بدترین قراردادهایی دانست که آمریکا تاکنون امضاء و تصویب جنگ اقتصای توافق هسته

د که جنگ اقتصادی علیه ایران توهم نیست. ضمن این سوی کنگره و سنای آمریکا با رأی اجماعی و امضای ترامپ نشان دا

ها ها ائتالف کرده و سعودیشورهای عربی با محور سعودیککه آمریکا در این جنگ اقتصادی با رژیم صهیونیستی و برخی 

 ستون مالی این جنگ را برعهده دارند. 

 همراهی برخی کشورهای عربی منطقه با آمریکا

متحده عربی که از مهمترین متحدان خاورمیانه ای آمریکا به حساب می آیند، از جمله اصلی ترین  عربستان سعودی و امارات

دنبال کنندگان سیاست های ضد ایرانی آمریکا هستند. این دو کشور عالوه بر تامین مالی و پرداخت وجوهات به برخی 

قبیل حمایت های ایران از دولت سوریه و کمک های  کشورها برای پیوستن به اجماع جهانی علیه ایران، با طرح ادعاهایی از

نظامی به حوثی های یمن، در صدد کمک به ایاالت متحده در ایجاد اجماع مذکور هستند. به عبارت دیگر می توان گفت 

 حمایت از»، «توسعه برنامه موشکی»مهمترین ادعاهایی که جبهه مذکور در قبال ایران مطرح می کنند موضوعاتی از قبیل 

وزیر « مایک پامپئو»هستند که در شروط دوازده گانه « حمایت از یمن»و « حمایت از بشار اسد»، «حزب ا... و جبهه مقاومت

 امور خارجه آمریکا برای دستیابی به توافق جدید با ایران نیز بدان اشاره شده است.

موید همین موضوع است. وی اظهار کرده بود که آمریکا  -سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا-« هدر نائورت»اظهارات 

در حال تالش برای تدوین یک برنامه علیه ایران است. او مدعی شده بود هدف از تشکیل این ائتالف در مقابل سیاست های 

هارات این مقام آمریکایی گفته شده بود که وزارت منطقه ای ایران، دستیابی به جبهه ای متحد خواهد بود. در بخشی از اظ

دیپلمات از کشورهای دیگر برای تشریح اهداف کاخ سفید برگزار  ۲۰۰امور خارجه ایاالت متحده دیدارهایی را با حدود 

 کرده و دالیل خروج ترامپ از برجام را برای آن ها توضیح داده است.
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  :فرجام سخن و توصیه های راهبردی
فاده ابزاری دولت های مختلف آمریکا در ایجاد، تقویت، حمایت و گسیل گروه های تروریستی به مناطق مختلف سیاست است

جهان به منظور پیشبرد راهبردهای کالن این کشور در بی ثبات کردن کشورهای دیگر، سابقه ای بس طوالنی دارد و انتشار 

افکنانه با هدف تطهیر خود و متهم کردن دیگران است، نشان دهنده اینگونه گزارش های ساالنه که بیش از هر چیز اقدامی فر

 سیاست ها و رویکردهای دوگانه و متناقض این کشور در طول دهه های گذشته است.

 و و اعمال تهدیدها با که است باور این آمریکا  بر ایاالت متحدهبا توجه به موارد یاد شده باید بر این نکته اذعان داشت که  

شور و ک اقتصاد نجات برای اسالمی جمهوری آنکه نخست. ندارد اختیار در گزینه دو از بیش ایران، علیه فزاینده های تحریم

 به و گشت خواهد باز مذاکره میز به شود، می آمریکا های خواست از ای عمده ممانعت از فروپاشی اقتصادی، تسلیم بخش 

 راهبردی هایمؤلفه تمامی از  ایران اسالمی حاکمیت شرایطی، چنین در. گذاشت خواهد گردن ای تازه گسترده و جامع توافق

 جمهوری آنکه دوم. شود می ساختار سیاسی در ایران به صورت ساده تری محقق  و رفتار در تغییر و شده تهی قدرتش

 تحریم افزایش  با تا است امیدوار آمریکا شرایطی، چنین در. کند می رد را آمریکا های خواست و کند می مقاومت اسالمی

مردم را ایجاد کند. در همین حال  و اسالمی نظام حاکمیت بین عمیق شکاف و ایران در اقتصادی فشارهای تشدید زمینه ها،

فشار افکار عمومی برای تغییر سیاست های حاکمیت افزایش خواهد یافت و ایران ناچار خواهد شد که به سر میز مذاکره باز 

 گشته و این بار به اکثریت خواست های آمریکا جواب مثبت دهد.

کند از هر فرصتی برای ر حداکثری علیه ایران، تالش میدر چارچوب کارزار فشا آمریکا باید بر این نکته توجه داشت که

های کنند. لیست دولتکردن تهدید جمهوری اسالمی ایران و القاء ضرورت برخورد با چنین تهدیدی استفاده میبرجسته

عنوان ابزاری حامی تروریسم آمریکا بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، همیشه موضوعی سیاسی بوده و همواره از آن به 

های اعضای تیم تحریمی دولت با توجه به صحبتضمن اینکه .برای فشار بر کشورهای مخالف آمریکا استفاده شده است

بندی رسید توان به این جمعچنین رصد روند تحوالت از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون، میقبلی و کنونی آمریکا و هم

ای وجود دارد. از طرف دیگر دولت آمریکا متوجه این گانههای سهآمریکا چالش ندههای فلج کنکه در اعمال تحریم

 .توان ارزیابی کرددر همین راستا می را  ها شده است و تشکیل گروه ویژه اقدام علیه ایران به ریاست برایان هوک چالش

برای این گروه ذکر کرد که این دو ماموریت تشکیل گروه اقدام ایران، دو ماموریت اصلی  معارفه برایان هوک در جلسه

چنین رایزنی دیپلماتیک و هماهنگی با شرکای های درون دولت آمریکا و همعبارت است از: سازماندهی و هماهنگی سازمان

بردی خود بنابراین دولت آمریکا با در نظر داشتن این مسئله به دنبال به نتیجه رساندن بازی راه .های ایرانخارجی برای تحریم

به همین دلیل الزم است دولت ایران سعی کند با صبر راهبردی و  .است( ۹۷های نفتی )آبان ماه تا قبل از بازگشت تحریم

های استفاده موثر از توان دیپلماسی خویش و به کارگیری ابزارهای آزموده شده جهانی برای بی اثرکردن تحریم ها، از چالش

 .ها را کُند و بدون اثر کندکرده و تیغ تحریمها استفاده موجود در تحریم

افزایی مردم بدون تردید دشمن میدان کارزاری را برای غلبه بر جمهوری اسالمی ایران مهیا کرده است و روشنگری و بصیرت

 مپتراها و استراتژهای راه غلبه دشمن در این جنگ تما عیار و ترکیبی را مسدود خواهد نمود. در واقع، همه طراحی

آمریکایی، هرچند با بکارگیری همه ابزارهای فشار اعم از تحریم، تهدید، مذاکره و... کلید خورده است، اما دشمن از فهم 

این حقیقت ناتوان است که سنت الهی بر پیروزی جبهه حق بر باطل بنا نهاده شده است و ملت مسلمان ایران اعتقاد راسخ 

 ، وعده نصرت الهی محقق خواهد شد و مکر دشمنان ناکام خواهد ماند.دارد که با تدبیر و بصیرت و استقامت
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 :توصیه های راهبردی

 متحدههوشیاری و آمادگی جمهوری اسالمی جهت تقابل با هرگونه تهدید از سوی ایاالت .۱

 در شرایط کنونی سازان جمهوری اسالمیگیران و تصمیملزوم آگاهی و بصیرت تصمیم .۲

 اتاق های فکر و هیئت های اندیشه ورز سیاسی جهت اقدام موثر و مقابله صحیح و به موقع  و تقویت آمادگی .3

برای جلوگیری از هر گونه بهانه آمریکا اطالعاتی کشور  -های اجرایی، تقنینی، قضایی و نظامی دستگاههماهنگی  .4

 علیه ایران

 های آمریکابرای مقابله باحربه  تمامی نهادهای ملی ایران وحدت نظر در میان  .5

 اش های بشردوستانهکمکتاکید بر حضور و نقش  ایران در یمن، سوریه و عراق بر حسن نیت و  .۶

 و ایرانای در راستای منافع کشورهای منطقه های منطقهگسترش همکاری .۷

 دستگاه دیپلماسی ایران  با کشورهای قدرتمند و تاثیرگذار دنیا افزایش ارتباط  .۸

 در راستای تبیین سیاست ایرانان با مسئوالن و افکارعمومی محل ماموریت سفرای ایرافزایش ارتباط  .۹

 برنامه ریزی مناسب دولتمردان و تصمیم سازان ایرانی در جهت منافع ملی کشور .۱۰

 تقویت ارتباط با برخی شرکای تجاری و شکستن اجماع مورد نظر آمریکایی ها .۱۱

دامات روانی دشمن و افزایش قدرت پیش بینی، تشکیل و تقویت کمیته های عملیات روانی برای شناخت اق .۱۲

 پیشگیری و پاسخگویی

 تقویت قدرت عملیات روانی در ایران برای  اهداف مورد نظر .۱3

 به خصوص دیپلماسی دفاعی  و دیپلماسی فرهنگیتقویت و توسعه دیپلماسی همه جانبه عمومی و رسمی  .۱4

 گفتمان سازی راهبردی در عرصه بین الملل .۱5

 قدرت و اراده از ایرانپیام رست نمایش و انعکاس د .۱۶

 مهار آمریکا در استمرار ایران حامی تروریست .۱۷

 جلوگیری از فرسایشی شدن جنگ اقتصادی با آمریکا و تحمیل شکست بر آمریکا در زمینه تحریم اقتصادی .۱۸

 مقاومت و پایداری هوشمندانه در تمامی عرصه های منطقه ای .۱۹

 طراحی به منظور صیانت راهبردی از گفتمان های رهبری  .۲۰

 

گان و کارشناسان رگامی خواهیم بود  رصدخاهن روابط بین الملل مجمع جهانی صلح اسالمی    .منتظر اراهی نظرات و پیشنهادات تکمیلی شما نخب


