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 چکيده
هذا در وذ ل   گذاار  در ایذز یمینذه   سخت و ترکیبی و نیز سرمایهاقدامات آمریکا در اشکال جنگ نرم، 

امنیتذی،   هذا  رذراوان سیاسذی،   ج.ا.ایران را با تهدیدها  اساسذی و هزینذه  ها  پس ای انقالب اسالمی، سال

ت اند کمک شذایانی در   نی آمریکا میدار دولت کنتبییز سناری ها  اول یتو...روبرو کرده است.  اقتصاد 

ها  سخت احتمذالی آن کوذ ر در برابذر ج.ا.ایذران بنمایذد       جهت جل گیر  ای غارلگیر  در برابر سیاست

سذت   .ایران ان علیه ج.ابنابرایز هدف اصلی ایز تحقیق، تبییز و تحلیل راهبردها  آمریکا در دورۀ ج  باید

گردیذده و بذا اسذتفاده ای     حلیلی انجامت-ا  است و به روش ت صیفیای ن ع کاربرد  و ت سعه ایز پژوهش

انذد. نتذای    ها  به دست آمده تحلیل شذده دادهوراحی جداولی تحلیلی ناظر بر شرایط کاربست هر راهبرد، 

  یم با ایران نیست  بلکذه مذ ارد  دنبال اقدام نظامی مستقدهند که آمریکا به حاصل ای ایز پژوهش نوان می

 ها و مانند تداوم تحریم اقتصاد ، امنیتی کذردن م وذ ع ایذران، کذاهش موذروعیت دا.لذی و... ای سذناری       

 . اهد ب د. 2022راهبردها  محتمل آمریکا علیه ج.ا.ایران در سال 
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 مقدمه و بيان مسئله

 سذای سرن شذت  ةواقعذ  بذه  ایذران .ا.ج و آمریکذا  ۀمتحذد ایاالت .ص مت و دشمنی ةسابق

 را . د ا منطقه متحد تریزاصلی آمریکا آن، ةواسطبه که گرددبایمی 1357 اسالمی انقالب

شذده  ا  ای پیش تنظذیم  معادالت منطقه تنها نه که گررت کو ر  را آن جا  و داد دست ای

ا  تبذدیل  ررته .ذ د را بذه قذدرتی منطقذه    ریخت  بلکه ررته  ابرقدرت غرب یمان را به هم

سذال گاشذته،    40شذده در وذ ل بذیش ای    کذار گررتذه   هذا  بذه  نم د تا جایی که تمام اهرم

مذری ، جنذگ    ةهذا  جداولبانذ  وو ح نوان دادنذد: ایجذاد درگیذر    ناکارآمد  . د را به 

 متحد ملل سایمان آمریکا، س   ای اقتصاد  ةجانبها  شدید و همهساله، تحریم 8یلی تحم

پایان محابا و بیها  بیارکنیاتهام هم آن ای پس و سال 13 ای بیش مدت به اروپا ةاتحادی و

در سه رأس مثلث تهدیدات با عناویز حمایت ای تروریسم، عدم رعایت حقذ ق بوذر و در   

ا  کذه البتذه در گذزارش منتوذر شذده ای سذ         دستیابی به سالح هسته نهایت تالش برا 

رئیس پیویز گروه اقدام علیه ایران، رأس دیگذر  ای ایذز تهدیذد بذا عنذ ان      « برایان ه ک»

« مربع تهدیذدات »ایران را به « مثلث تهدید»نیز به آن اواره شد و « محیطیتهدیدات ییست»

 تبدیل کرد.  

یدات اعمالی ای س   آمریکا علیه ج.ا.ایران تضذعی  نوذده و   در تمام ادوار گاشته تهد

مرور شدت هم یارته است و تنها تفاوت آن را باید در نذ ع  ت ان اذعان داشت که بهحتی می

 تغییرات ایز عط  ةنقطسای  ایز تهدیدات در نظر گررت. ها  اتخاذ  برا  پیادهسیاست

 ایران.ا.ج با ا هسته ة د که به امضا  ت ارقناماراک اوباما بب جمه ر  ریاست ةسال 8 دوران

 هذا  وعذده  پیرو و نپایید چند  ترامپ دونالد آمدن کار رو  با ت ارق ایز انجامید ( برجام)

 جذ   ۀدور در .شذد  .ذارج  آن ای نامید «تاریخ ت ارق بدتریز» را ت ارق ایز که . د انتخاباتی

 احتمذالی  بر.ذ رد  کذه  است ایز محقق ةدغدغ   لاااوت کردتف اندکی اوواع ظاهر به بایدن

 ب د؟ . اهد چگ نه ایران.ا.ج با اروپا ها بدعهد  و برجام ای آمریکا .روج ای پس آمریکا

 دریارذت  تذ ان مذی  آن نتای  به حص ل با که است اهمیت دارا  جهت ایز ای حاور تحقیق
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ج.ا.ایران بر. اهد گزید یذا   و نظامی را با سخت بر. رد رأساً بایدن ۀدور در آمریکا آیا که

اینکه شرایط جدید سیاسی حاکم بر آمریکا و ای ورف دیگر عدم اول یت داشتز بر. رد بذا  

ا ، احتماالً باعث . اهد شد تا بایدن همچنان بر اهرم روار و تحریم اقتصذاد   ایران هسته

م و صذحی  در  پاروار  نماید  ایز آگاهی در اتخاذ سیاسذت الی « روار حداکثر »با عن ان 

رو  مسل لیز دسذتگاه  ا ، مسیر روشنی را پیشویژه در مااکرات هستهبر. رد با آمریکا به

کذه عذدم   تحقیق ای ایز جهت است  انجامسیاست .ارجی کو ر قرار . اهد داد. ورورت 

ممکز است کو ر را در مسیر  قرار دهد تا به امید گوذایش  ت جه و پردا.تز به ایز مهم، 

ها قذرار داده و  تمرکز اصلی را بر رو  مفاهمه با آمریکا و یا اذناب آندر مااکرات، سیاسی 

منذارع و امنیذت ملذی     ت انذد در صذ رت وقذ ع،   ای ت جه به اقدامات سخت و نظامی که می

ناپذایر  را م جذ    غفلت نماید که .سارات جبذران  کو ر را م رد تهدید جد  قرار دهد

ها  کالن و عملیاتی صلی تحقیق حاور تبییز راهبردها و نقوهرو هدف ا. اهد شد  ایایز

 و وابسذته  متغیرها  تأثیرات دنبالبه محقق و است ایران.ا.ج علیه بایدن ج  ۀآمریکا در دور

 سذاال  و هذدف  و نم ده . ددار  ررویه ةارای ای محقق بنابرایز نیست  یکدیگر بر مستقل

 دنبذال  را ایذران .ا.ج علیذه  بایذدن  جذ   ۀدور هذا  آمریکذا در  راهبرد چیسذتی  یعنذی  پژوهش

 .نمایدمی

 

  ادبيات و مباني نظری تحقيق

 تحقیق ۀپیشین

ثیر آن بر امنیذت  تأتهاجم نظامی آمریکا به عراق و »ا  با عن ان ( در مقاله1396سهرابی )

جمهذ ر  رئذیس  : جرج بذ ش است ن شته عراق به آمریکا ةدر بیان علت حمل«ملی ج.ا.ایران

که بذه یعذم و    « مح ر شرارت»ای  1381 ماهد  در کنگره به . د «اتحاد ةبیانی»در  آمریکا

اند سخز به میان آورد و اعالم نم د که توکیل شده شمالی ۀکر عراق و ،ایران ای کو رها 

را بذه مذدت یذک دهذه      ها  اتمذی سالح و ی.مسیاه و گای اعصاب رژیم عراق ورح ت لید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
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او احتمال داد که بذرا  برانذدای  دولذت عذراق ای یور اسذتفاده      همچنیز است   دنبال کرده

 . اهد کرد.

 اشذاره  ترامذپ  ۀدور در منطقذه  در آمریکا اتحادها  پارادایم به( 1395) آه یی ةدر مقال

 بذر  را آن هذا  هزینذه  و منطقذه  امنیت حفظ اصلی بار . اهدمی ترامپ: ن یسدمی و کندمی

حفذظ حضذ ر نظذامی .ذ د در      عذیز  در آمریکا لاا دهد  قرار آمریکا سنتی متحدیز دوش

.لی  رارس ای درگیر  مستقیم بذا ایذران .ذ ددار  کذرده و در عذ ت بذه ت انمندسذای         

 پرداید.متحدیز . د می

هذا  ترامذپ در منطقذه علیذه ایذران پردا.تذه و       ( به سیاسذت 1399برین نی و ررهاد  )

یذابتی علیذه ایذران شذده و بارهذا م اوذع       آغایگر جنگذی ن  2018ن یسند: ترامپ ای سال می

بذا دسذت ر مسذتقیم     2020ژان یذه   3در ها  مقاومت را م رد تهاجم قذرار داده اسذت.   گروه

 اب مهذد   و سذلیمانی  شهید ترور ۀپروژ ترامپ نیروها  آمریکایی با بمباران ررودگاه بغداد،

 .کردند عملیاتی را المهندس

سذناری ها   »( بذه  1399) دراعی پژوهیآینده ةنوری احسان کیانی و ابراهیم حاجیانی در

آمریکذذا بذذا اسذذتفاده ای روش   2020ا  ایذذران پذذس ای انتخابذذات  محتمذذل ت ارذذق هسذذته 

که ایز پژوهش تصمیم دارد به راهبردهذا  رئذیس   حالیدراند  پردا.ته« سناری ن یسی لمپ

 سخت بپرداید.م یا نیمهنرجمه ر جدید آمریکا علیه ج.ا.ایران در سه شکل بر. رد سخت، 

( وی یادداشذتی بلنذد در   1399ابراهیم متقی نیز در تارنما  مرکز اسناد انقالب اسالمی )

هذا بعذد ای جنذگ دوم جهذانی ای چذه الگذ  و       دمکرات»مقام پاسخ به ایز سل ال برآمده که 

هت بذا  کذه البتذه در مقطعذی ای یمذان موذاب     « اند؟سایوکار  در بر. رد با ایران بهره گررته

 صذرراً  پذژوهش،  ایذز  کذه حالی در رسد می پایان به اوباما ۀتحقیق حاور را دارد  اما با دور

 در امذروی   ایذران  کذه  هذایی ویژگی با هم آن دارد، نظر مد را آمریکا کن نی دولت عملکرد

 .است داده نوان . د ای آمریکا برابر

هذایی  گزارش« وال استریت ژورنال»و « آسیانی ی م نیت ر»دو تارنما   در نوریات .ارجی،

 ةایذران اگذر تمایذل بذه مذااکره دارد بایسذتی ای ادامذ       »اند در مذ رد اینکذه   را به چاپ رسانیده
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یذا    (.Asia News Monitor; Bangkok 22 Feb 2021)« کنذد  .ذ ددار   منطقه در . د اشتباهات

ها  سذایمان ملذل را محتذرم    هبایدن اگر قصد بایگوت به برجام را دارد بایستی قطعنام»اینکه 

هذا  ایذران را   بایدن تحریم»  یا اینکه (.Asia News Monitor; Bangkok 19 Nov 2020)« بومارد

و یا گزارش دیگر  کذه بذه   ( .Asia News Monitor; Bangkok  09 Feb 2021)« لغ  نخ اهد کرد

 ;Asia News Monitor).«اسذت  پردا.تذه  س ریه به ایران ةهودار بایدن به تهران در م رد حمل»

Bangkok 01 Mar 2021.)  و (El-Fekki, Amira; Sune Engel Rasmussen.Wall Street Journal; 

New York, 26 Feb 2021.)     که اگرچه ای لحاظ محت ایی تا حدود  به م و ع ایذز پذژوهش

  مذرتبط بذا   هذا ها  غربی را مطرح سذا.ته و راقذد تحلیذل   اما صرراً دیدگاهباشد  نزدیک می

 پژوهانه به م و ع دارد.مح ر و آیندهکه ایز پژوهش نگاهی تحلیلباشد در حالیم و ع می

 

 مفهوم شناسي تحقیق

  راهبردـ 

گیرنذد.  ها  ممکنی هستند که در وی مراحل مختل  ص رت میتصاویر آیندهراهبردها 

 هذا آن بینیپیش در پیچیدگی اب آینده، ۀراهبردها به سب  گ ناگ نی ع امل و نیروها  سایند

 تذا  هسذتیم  تالش در واقع در کنیممی راهبرد ای صحبت که هنگامی هستیم  م اجه آینده در

 .ذ د  اهذداف  تحقذق  بذرا   کذه  امکاناتی و سیاسی عامالن تعییز و مطالعه برا  که م ارد 

 .(265: 1390حاجیانی،) کنیم موخص دارند اول یت کنندمی دنبال

 

 تحقیق مباني نظری

  المللراهبردهای مقابله در روابط بینـ 

مهذار دوجانبذه و   » ها  راهبرد  برا  مقابله با دیگر باییگران عبارتند ای:تریز گزینهمهم

 و ررهنگی ةبا تأکید بر قدرت نرم و براندای  نرم و استحال« تحری »  راهبرد «سای منزو 

رگذاار  بذر ارکذار عمذ می و آشذ ب      بذا هذدف تأثی  « آشذ ب  و بحذران » راهبرد اجتماعی،
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تحذریم اقتصذاد ،   )سیاسذی،  « جنگ ترکیبی»  و راهبرد «روار حداکثر »اجتماعی   راهبرد 

 سایبر  و اوالعاتی(شنا.تی،  نظامی،

 

 امکان سنجي راهبردهای دولت جو بايدن  ـ 

 الف: راهبرد مهار دوجانبه و منزوی سازی

هذا   ررد باییگر عامل در اسذتفاده ای وذع   حصر بهها  منایز راهبرد مستند به ت انایی

نسبت به تسذلیم  ها  هدف، باییگر هدف وراحی شده و در نهایت ای وریق بستز دسترسی

ها  اصلی ایز راهبرد به شرح جذدول ییذر   مالفهنماید. و یا رروپاشی ای درون آن اقدام می

 است:
 )محققان( سازیمنزوی و انبهدوج مهار راهبرد اصلي هایمؤلفه ـ( 1) ۀجدول شمار

رد
اهب
ر

 «
 
سای
  
زو
 من
 و
نبه
جا
دو
ار 
مه

»
 

 هدف راهبرد
شرایط ناظر بر بازیگر 

 عامل

شرایط ناظر بر بازیگر 

 هدف
 شرایط محيطي

ا.تالل در روابط با  -

ا  و ها  منطقهقدرت

 جهانی

ا.تالل در روابط با  -

 همسایگان

 ا.تالرات ةت سع -

 ق میتی

انسداد مجار   -

 اقتصاد 

مهار نف ذ باییگر  -

 هدف

حمایت ای .1

ها  .ارج ای اپ ییسی ن

 کو ر

محدودیت کو رها در .2

 همکار  با باییگر هدف

ت ان تعری  و انتوار .3

 ها  جدیدلیستبلک

 

عدم همکار  با دیگر .4

 کو رها

کاهش مراودات با .5

 همسایگان

 ةاتالف انرژ  سامان.6

 با مقابله برا  امنیتی

 ها میتق

ارزایش هزینه )دور .7

 یدن محدودیت(
 

بی اعتبار  باییگر .8

هدف در نظام 

 المللبیز

 در عامل ةسلط.9

 تح الت کنترل

 محیطی

شا.ص در چهار محذ ر   9کاربست ایز راهبرد من ط به وج د با ت جه به جدول ر ق، 

 اصلی به شرح ییر است:

 کا(:تحلیل شرايط بازيگر عامل )آمريمحور اول، 

 های خارج از کشورحمايت از اپوزيسیون(، 1شاخص )
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راه » رئیس جمه ر کن نی آمریکا در یادداشتی در پایگاه سی.ان.ان با عنذ ان  «ج  بایدن»

 ۀمز هذی  تردیذد  دربذار   »ن شت: « تر  برا  سخت گررتز بر ایران وج د دارده شمندانه

 مذردم  بر و ما شرکا  و دوستان آمریکا، امنیتی منارع بر ایران رژیم که موکالتی و هاچالش

راه  همزمذان گ نذه کذه راه ترامذپ وجذ د دارد،     امذا همذان    نذدارم  کنذد، می تحمیل . دش

ما بذا متحذدانمان   گیر  علیه ایران هست  ه شمندانه و حساب شده دیگر  نیز برا  سخت

هذا  به دیگر نگرانذی ا  کار . اهیم کرد و همزمان برا  تق یت و گسترش مفاد ت ارق هسته

 .  (www.mashreghnews.ir)« نیز ت جه . اهیم کرد

 

 محدوديت کشورها در همکاری با ج.ا.ايران (،2شاخص )

ا  و حل پایان دادن به تهدیدات تسذلیحاتی ذ هسذته    ج  بایدن و وررداران و  تنها راه

 داننذد تصذاد  مذی  بست راهبذرد  و .فگذی اق  ا  ایران را قرار دادن ایز کو ر در بزمنطقه

 .(1399 ). شکار،

 

 های جديد.توان تعريف و انتشار بلک لیست(، 3شاخص )

دو رهرست دارد: رهرسذتی   آمریکا برا  موخص کردن نهادها و ارراد مرتبط با تروریسم

 ةش د و رهرستی که ت سط ویارت ام ر .ارجذ دار  آمریکا تهیه میکه ت سط ویارت .زانه

هذا   اکن ن رهرسذت تذ  آمریکذا . شذ د می تهیه آمریکا ملیت و مهاجرت قان ن وبق و آمریکا

هذا  دا.لذی و .ذارجی    ها و شذرکت گروهمتفاوتی را ت سط ایز دو سایمان علیه مقامات، 

ها تالش داشته تا روذار انذزوا را بذر اقتصذاد     وابسته به ج.ا.ایران منتور کرده و در تمامی آن

 .(1398ان،)منتظرکو ر بیش ای پیش ارزایش دهد 

 

 محور دوم، تحلیل شرايط بازيگر هدف )ج.ا.ايران(

 عدم همکاری با ديگر کشورها (،4شاخص )
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بذه  منارع و نیز تذأمیز امنیذت .ذ د،     بر.ی ای کو رها  منطقه برا  دستیابی به اهداف،

سای  روابط . د بذا رژیذم   ش ند و یا در پی عاد ا  مت سل میها  بزرگ ررامنطقهقدرت

ررت در شمار میتریز تهدید کو رها  عرب منطقه بهاصلینیستی که تا پیش ای ایز، صهی 

 جذ   ارذزایش  یکدیگر، با منطقه ها دولت روابط در تنش ایجاد سیاست، ایز ةنتیجآیند. می

 .(334: 1379مجتهدیاده،) است بیگانه عامل رراگیر د.الت و اعتماد بی

 

 همسايگانکاهش مراودات با (. 5شاخص )

 آسذیا،  غذرب  ةمنطقذ  شذرق  در ویذژه بذه  1980 ةیکی ای اهداف استراتژیک آمریکا ای ده

 ای راسذتا  ایذز  در و بذ ده  .ذ د  همسذایه  کو رها  با ایران انزوا  و مهار استراتژ  اعمال

 .است برده بهره «هراسی شیعه» و «هراسی ایران» همچ ن ابزارهایی

 

 هاقومیت با مقابله برای منیتيا ۀاتالف انرژی سامان (.6شاخص )

هذا   پان ترکیسم و پذان ایرانیسذم و ت ولذه   ظه ر ارکار ناسی نالیستی مانند پان عربیسم، 

وذع  رهبذران در   ولبان با ایجاد تفرقه میان مذااه  مختلذ  اسذالمی،    بیگانگان و منفعت

 کوذ رها   در موذروعیت  بحذران  اقتذدارگرا،  ها حک مت بر.ی وج د جامعه، ام ر ۀادار

هذا  سیاسذی و مذاهبی درون    درگیذر  .ذ اهی،  دمکراسی تأثیرتحت بیدار  م ج و عربی

. اهی ای جملذه  ها  آیاد ثباتی سیاسی در اثر جنبشها  اجتماعی و بیناآرامیا ، منطقه

 .(75: 1384)امیراحمد ، پایر  کو رها  منطقه ای جمله ج.ا.ایران استع امل آسی 

 

 افزايش هزينه )دور زدن محدوديت(  (، 7شاخص )

تذذاکن ن درگیذذر  1359رذذروردیز  20ج.ا.ایذذران ای بذذدو یمذذان قطذذع ارتبذذاط آمریکذذا در 

تحذریم  »به  2013هایی که در سال تحریمها  ووع شده ای س   آمریکا ب ده است  تحریم

 گزاری ةهزینانجامید و مسل لیز کو ر را وادار سا.ت تا بیش ای گاشته، « نظام بانکی ایران

 400تذا   300بیز سال ا.یر،  16ها وی دور یدن تحریم .بپردایند هاتحریم یدن دور برا  را
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میلیارد دالر هزینه بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و در نتیجه باعث شکل گررتز رساد بزرگذی  

 .(1400)آرتاب یزد،دارد « نفعان جد ذ »شده که 

 

 تحلیل شرايط محیطيمحور سوم.

 المللاعتباری ج.ا.ايران در نظام بینبي(، 8شاخص )

تغییرناپایر  رویکرد مخرب واشنگتز در قبال ج.ا.ایران پس ای به قذدرت رسذیدن   

 24( کاخ سفید سذند   2021جار  ) س م مارس سالبایدن نیز به تدری  ظه ر یارت. 

ر نم د که بایتاب ا  را با عن ان راهنما  راهبرد  م قت امنیت ملی آمریکا منتوصفحه

 در «ایذران » ةچهار مرتبه ای کلمنگاه تیم سیاست .ارجی و امنیت ملی بایدن و در آن، 

 و هذا ظرریت پیگیر  کهاست  شده برده نام ا منطقه باییگران عن انبه شمالی ۀکر کنار

 .(www.basirat.ir)دهندمی ادامه را بای  ۀتغییردهند ها تکن ل ژ 

 

 الملليهای بیننسازما کنترل در عامل ۀسلط(، 9شاخص )

رغذم  علذی با تغییر دولت اوباما در آمریکا و بذر اسذاس سیاسذت .ذارجی ترامذپ       

المللی انرژ  اتمی مبنی بر اجرا  کامل تعهدات برجذامی  ها  مکرر آژانس بیزگزارش

أ.یر، تذ بدعهد ، ا  ای نقض، کارشکنی در ایز ت ارق با ایجاد مجم عهای س   ایران، 

تعلل و تخطی ای اجرا  برجام بیش ای پیش در دست ر کار دولت ترامذپ قذرار گررذت    

.ذ ددار  و ای آن جهذت   نح   که آمریکا ای تأیید پایبند  ج.ا.ایران به مفاد برجام، به

ا  . انده شذد در  که نات انی ایز ت ارق در جل گیر  ای دسترسی ایران به سالح هسته

  اما آمریکا نه تنهذا بذه   (28: 1398.یراتی،)ارتخار ، ارق .ارج گردید ای ایز ت 18/02/1397

 جهان کو رها  دیگر همکار  ای مانع بلکه نماند  متعهد برجام المللیبیز ةنامم ارقت

 اقتصذاد   حیذات  تذداوم  به منجر که اقتصاد  همکار  هرگ نه انجام منظ ر به ایران با

هذا  ت ای ایران را نیز به آننف ةبوک یک حتی .رید ۀاجای کهجایی تا گردید ش د کو ر

 محقق ساید.« به صفر رساندن رروش نفت ایران»نداد تا بت اند شعار . د را مبنی بر 
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 ب: راهبرد تحريف

ایز راهبرد مستند به تص یرسای  غلط و رری  ادراکی است کذه دشذمز در یذک نبذرد     

سذ  و  عتباربخوذی بذه تهدیذد نظذامی ای یذک     یمان ای اگیر  همه شمند و ترکیبی و با بهره

ا  در مسذیر رریذ  ارکذار    با به راه اندا.تز نبذرد رسذانه  سای  اقتصاد کو ر هدف، شروی

 است: 2شماره ها  اصلی ایز راهبرد به شرح جدول مالفهکند  عم می عمل می
 

 )محققان( تحريف راهبرد اصلي هایمؤلفه ـ( 2) ۀجدول شمار

راهبرد 

 «تحری »

دف ه

 راهبرد
 شرایط ناظر بر بازیگر عامل

شرایط ناظر بر 

 بازیگر هدف
 شرایط محيطي

 ةاسذذذذتحال

 نظام

 

بذذذه ییذذذر سذذذل ال بذذذردن  .1

رویکردهذذذا  ایذذذدئ ل ژیک   

 باییگر هدف

ها و نظام ها،حمایت ای گروه.2

کوذذ رها  رقیذذ  بذذا بذذاییگر 

 هدف

 

کذذذاهش مقب لیذذذت .3

 ها  دا.لیرسانه

 باقی ماندن اقدامات.4

 دولت در حد شعار

تذذذرور شخصذذذیت  .5

مسذذذذل الن نظذذذذام و 

 دولتمردان

 وج د گسل بیز مااه .6

کذذذذارگیر  عذذذذدم بذذذذه.7

هذذا  متخصصذذیز در پسذذت

 مدیریتی کو ر

 

 

 

شذا.ص در چهذار    7کاربست ایز راهبرد من ط به وجذ د  ، 2شماره با ت جه به جدول 

 مح ر اصلی به شرح ییر است:

 

 زيگر عامل )آمريکا(:تحلیل شرايط بامحور اول، 

 به زير سئوال بردن رويکردهای ايدئولوژيک بازيگر هدف(، 1شاخص )

 شناسذانده  اسذالم  ود غرب «پندار  دیگر» راهبرد با بیوتر «هراسیاسالم» ۀاگرچه پروژ

رغم سستی علیاینکه چرا غرب در تبلیغ ایز دیدگاه  ایر است  انکارناپ واقعیتی که ش دمی

پرسش مهمی اسذت کذه ای منظذر راهبذرد      ای ت ریق نسبی بر. ردار است، ن مبانی عقلی آ

 متفذاوت  ۀهراسذی دارا  دو چهذر  اسالمپردا.تز به آن برا  باییگران مسلمان اهمیت دارد. 
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 ت ریقی عامل(. ایجابی) درونی ۀی( و دوم، چهرسلب) بیرونی ۀچهر اول، است  هم مکمل اما

 کذه  اسذت  اسذالم  جهان ۀگستر در آن ایجابی ةگ ن شدن دارپدی و سلبی هراسیاسالم نسبی

 .ذ یش  دعذاو   مستندسذای   بذرا   سلبی هراسیاسالم عامالن به را الیم مایدات و یمینه

 .(30: 1388ارتخار ،) است کرده ارایه اسالم جهان و وداسالم

 

 ها و کشورهای رقیب با بازيگر هدفنظامها، حمايت از گروه(، 2شاخص )

 اسذت  هراسذی اسذالم  ةواقع حاصل تص ر غلط پیویز شکل گررته در مرحلستیز   درماسال

 نوذان  هذراس  ای ناشذی  آمیز.و نت عملی ص رتبه را . د ستیز اسالم به گاار ةمرحل در که

بذروی بحذران مذالی و     ها  ارراوی و متعص  مسلمان،ا  گروههاقدام ا.یر ها سال در دهد می

گیذر  و تق یذت   در شذکل ر  رزاینده که به ایجاد ج  مهاجرستیز  منجر شده  و بیکاتبعات آن 

 .(117ذ  118: 1389)کریمذی،تیز  نقش بسیار ماثر  داشته است سجریان اسالم

 

 یل شرايط بازيگر هدف )ج.ا.ايران(تحلمحور دوم، 

 های داخليکاهش مقبولیت رسانه(، 3شاخص )

ها  اجتماعی و ررهنگی سعی در کنترل و پیوگیر  یز ربیوتر کو رها ای وریق برنامه

 بذه  رسذیدن  برا  مناسبی ةها  اجتماعی دارند و رادی  و تل یزی ن وسیلها و انحرافآسی 

ت اننذد  هذا  جمعذی مذی   هرسذان  دیگر س   ای است  ررهنگی و اجتماعی ها برنامه اهداف

دیدار  و  ها  مکت ب،ان اع رسانه. (1397)دهقان،ها  اجتماعی باشند . د عامل بروی آسی 

گیذر  ارکذار عمذ می تذأثیر گااشذته       ت انند بر ن ع شکلاینترنتی و دیجیتالی میشنیدار ، 

وسذ   .ذاه هذدایت کننذد و بذا      روندها  سیاسی و اجتماعی هذر جامعذه را بذه سذمت    

 نذرم  گجن ةها  .اه . د به منبعی برا  تهدید علیه امنیت ملی کو رها در عرصظرریت

 (.162 ذ 163: 1389،پیوانیانماه) ش ند تبدیل
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 باقي ماندن اقدامات دولت در حد شعار(.4شاخص )

 ،«شذعار  کذان نی  »بذا تعیذیز    العالی()مدظله مقام معظم رهبر در آغای هر سال جدید، 

کارهذا   راه، گذاار  دقیذق  کنند تا با هذدف مسیر  را پیش رو  کو ر و دولت وراحی می

پیوذررتی  اما نه تنها در اقدامات دولت، الیم برا  دستیابی به ایز اهداف را موخص نمایند  

ووذعیت در همذان حذ یه،    بلکه گ یی با ن عی کارشکنی، در ایز یمینه قابل رؤیت نیست  

تذ ان هذم ناشذی ای سذ       بدتر نیز شده است که ایز امر را مذی تر ای آن، نسبت به سال قبل

ارکنی در روند پیوررت کو ر و البته تخریذ  جایگذاه   ست و هم ن عی ا.تاللمدیریت دان

بذه معنذی رذراهم    و ر حتم ایز ووذعیت   بهعن ان حکمران اصلی کو ر  عظما  رهبر  به

آررینی معاندیز نظام بذرا  بذه انحذراف کوذانیدن ارکذار      آوردن ررصت مناس  جهت نقش

که شعارها  تعییز شده ای سذ   مقذام معظذم    عم می جامعه و انتوار ایز معنا  نادرست 

سای  حل موکالت کوذ ر را نذدارد و هذدف ای ایذز     ت انایی چاره، العالی()مدظله رهبر 

دامز یدن و شدت بخویدن به ج ّ ناروایتی ایجاد شده در جامعه و البته تالش برا  اقدام، 

 د.باشنظام مخالفیز و ناراویان جمه ر  اسالمی میارزودن پیاده

 

 ترور شخصیت مسئوالن نظام و دولتمردان(، 5شاخص )

ترورها  مسلحانه کذه بذا انجذام س  قصذد بذه بسذیار  ای       ای بعد ای انقالب اسالمی تاکن ن  

 میذزان  تنهذا  نذه  اقدامات  ایز که داد نوان است  شده انجام لوگر  و کو ر  ةرتبمقامات عالی

انذد بیوذتر   ها  تروریستی کذه عم مذاً ای منذارقیز بذ ده    تنفر مردم و جامعه را نسبت به ایز گروه

سذاید   ها بیش ای گاشته ارذزون مذی  بلکه حس همگرایی را در میان مردم علیه ایز گروهکند  می

به ترور شخصیت تبذدیل شذده و   ها  ا.یر شاهد ب دیم که ایز اقدام با تغییر رویکرد لاا در سال

میذزان اعتمذاد مردمذی را    یز نظام و نسبت دادن اتهامات ناروا، تالش دارد تا با بدنام کردن مسل ل

الگذ یی کذه در   ریذز  نماینذد    نسبت به آنان کاهش داده و ایز اعتماد را در جبهذه دشذمز پایذه   

هذا  غربذی و بذا شذدت تمذام انجذام       انتخابات ا.یر ریاست جمه ر  کو رمان با تالش رسانه
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مذانع ای م رقیذت آنذان    العذالی(  )مدظلذه ظم انقالب بخوی رهبر معگررت  اما بصیرت و آگاهی

 گردید.

 تحلیل شرايط محیطي:محور سوم، 

 وجود گسل بین مذاهب(، 6شاخص )

امذا بذا   باشذد   عن ان یکی ای نقاط ق ت کو ر مفروت میآیاد  مااه  در ج.ا.ایران به

باشذند کذه   مذی  ت جه به آمایش ق میتی و ماهبی در کو ر که عمدتاً همج ار با کوذ رهایی 

م جذ  شذده تذا تمرکذز و ت جذه      باشد  ا  و جهانی نیز میها  منطقهمحل حض ر قدرت

کو رها  متخاصم با ج.ا.ایران را به . د جلذ  و تذالش نماینذد تذا بذا تحریذک مذااه         

ها شده و کوذ ر را بذا   مانع ای همگرایی و اتحاد میان آنویژه میان شیعه و سنی بهگ ناگ ن 

هذا در  هذا  م لذ    ها  آن را در بر.ی سذخنرانی امنیتی م اجه نمایند که نم نهر.دادها  

 ایم.نویز شاهد ب دهها  سنیاستان

 

 های مديريتي کشورکارگیری متخصصین در پستعدم به(، 7شاخص )

نسل ج ان کو ر در ویژه موروعیت نظام ج.ا.ایران در پیوگاه ارکار عم می جامعه و به

 مسذلمان  کوذ رها   دیگر با رقابتی رضا  در اگر ایران.ا.ج. ب د . اهد نظام کارآمد  ةسای

 کند، حل را مردم اساسی معضالت نت اند و بماند عق ... و اندونز  مالز ، همچ ن جهان 

م جذ   م اجه . اهد شد که در ص رت پدیدار شدن، « بحران موروعیت»نام  به بحرانی با

کذه  یک ورف و روایت مردم ای ورف دیگر ای دست برود  گردد تا حک مت بر مردم ایمی

 نظام ییر سل ال . اهد ررت.« کارآمد »مردم ناراوی . اهند شد و در ایز ص رت 

 

 «بحران و آشوب»پ: راهبرد 

تأثیر نیروها  اجتماعی گریذز  ایز راهبرد متکی به محیط دا.لی است  محیطی که تحت

هذا  ییذاد    ها را با دش ار بی نیروها  نهاد  و دولتیاای مرکز قرار داشته و امکان نقش

 است: 3شماره ها  اصلی ایز راهبرد به شرح جدول مالفهساید  رو میروبه
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 )محققان( اهبرد بحران و آشوبر اصلي هایمؤلفه ـ( 3) ۀجدول شمار

بحران و »راهبرد 

 «آش ب

با هدف 

تأثیرگاار  بر 

 ارکار عم می

 و آش ب اجتماعی

 هبردهدف را
شرایط ناظر بر 

 بازیگر عامل

شرایط ناظر بر بازیگر 

 هدف
 شرایط محيطي

 .رابکار  ةت سع -

آسذذذذذی  بذذذذذه   -

 هاییرسا.ت

 ناررمذذانی ةت سذذع -

 مدنی

برآورد ت ان کو ر  -

 در مهار بحران

احصذا  .ههذذا    -

 امنیتی

 مالی منابع ۀگستر.1

 ای حمایذذت  بذذرا  

 .رابکار 

ها  وج د مو ق.2

  شذذذهروند  بذذذرا

 آش بگران

کنتذذرل مجذذامع و .3

هذذذذذا  دادگذذذذذاه

 المللیبیز

گذاه  عدم وج د تنفس.4

و عذذدم رسذذیدگی بذذه   

 هاناروایتی

 امنیتذی  ةوج د سذامان .5

 آش ب مهار در ق  

هذذذذذا  جنبذذذذذه.6

تهدیذذذذذذذذذذدمح ر 

 ها  اجتماعیشبکه

توریک ناروذایتی  .7

 بیز بستگان .اویان

شا.ص در چهار محذ ر   7 ط به وج د کاربست ایز راهبرد منبا ت جه به جدول ر ق، 

 اصلی به شرح ییر است:

 

 تحلیل شرايط بازيگر عامل )آمريکا(:محور اول، 

 خرابکاری از حمايت برای مالي منابع ۀگستر(، 1شاخص )

 در «آمریکذا  ۀسذایمان تحقیقذات کنگذر   »تحلیلگر ارشذد مسذائل ایذران در    « کنث کزمان»

 گردآور  به «آمریکا سیاست و بور حق ق ها،یاستس: ایران» عن ان با . د گزارش آ.ریز

هذا  مختلذ  آمریکذا و    ها  دسذتگاه در قال  برنامه 2004ایی پردا.ته که ای سال هب دجه

 و آمریکذا  ۀدهد که کنگربرا  براندای  نرم در ایران به تص ی  کنگره درآمده و ت وی  می

 وریذق  ای ایذران  در سیاسذی  تغییرات ایجاد» هدف با را هاب دجه ایز کو ر  ایز ها دولت

ا  کذه در  ها  مخفیانذه ومز اینکه ایز جدول به هزینهاند  کرده تص ی  «دمکراسی ارتقا 

 ةها  مختل  آمریکا برا  ناآرام کردن ایران صرف شده و معم أل در سندها  سذاالن دولت

 .کندنمی ا اشاره ش ندنمی آورده هاب دجه
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 های شهروندی برای آشوبگرانقوجود مشو(، 2شاخص )

راهبرد آش ب در ج.ا.ایران ای آن جهت برا  آمریکا حائز اهمیت اسذت کذه رهبذران ایذز     

ا  و با اظهذار  با کمتریز هزینهها  رراوان، جا  صرف هزینهکو ر را قادر . اهد سا.ت به 

یارت . اهند کذرد،  ویزا  ورود به آمریکا و کارت اقامت شهروند  را در به اینکه آش بگران،

ها  جمعی را به سمت اهذداف  وسیلة رسانهشده بهها  اجتماعی هدایتاغتواشات و آش ب

ها و تأثیرگذاار   لاا آمریکا تالش . اهد کرد با تودید تحریمم ردنظر آمریکا هدایت نماید  

باشد و مذردم   هادنبال ایجاد ناامید  در آنها  اجتماعی بهبر روان و ذهز مردم و ایجاد ش ک

هذا  سذال   در جریان ح ادث و نذاآرامی ها مقابل یکدیگر قرار دهد  و نظام را در ک  .یابان

صذراحت حمایذت .ذ د را ای معتروذان و     رهبران آمریکا بارها به 1398و 1378،1388،1396

 .(9ذ  4: 1398)یارعی،ها اعالم داشتندها  .یابانی آنآش ب

 

 الملليهای بینو دادگاهکنترل مجامع (، 3شاخص )

بسذیار ییذاد اسذت،    المللی دارد، نف ذ  که آمریکا ای جهت قدرت در مراجع قضایی بیز

اسذت کذه   حالیایز درش ند  ص رت عادالنه اداره میالمللی بهت ان گفت محاکم بیزلاا نمی

مریکذا امذ ال   کننذد در کوذ رهایی کذه آ   ها  ایرانی علیه آمریکا صادر میاحکامی که دادگاه

هذا  آمریکذایی علیذه ایذران در بسذیار  ای      قابل شناسایی نیست ولی احکذام دادگذاه  دارد، 

 . (191: 1388)آقایی،باشد کو رها قابل اجرا می

 

 تحلیل شرايط بازيگر هدف )ج.ا.ايران(:محور دوم، 

 هاگاه و عدم رسیدگي به نارضايتيعدم وجود تنفس(، 4شاخص )

 ةیمینذ ها  مختل  جامعه بیوذتر شذ د،   روایتی در میان صن ف و بخشهرچه میزان نا

 بذه  اوالعذاتی  هذا  بررسی ب د  . اهد بیوتر سیاسی و مدنی اعتراوات به آن شدن کویده

 تریزکذ چک  کذه  اسذت  حذد   بذه  کوذ ر  دا.ذل  اجتمذاعی  شرایط که داده نوان آمده عمل

یل شدن بذه یذک بحذران    تبد یتقابل رسیدگی، عدم ص رت در اقتصاد ، و صنفی اعترات
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و  1396هذا   ها  .یابانی سالت ان در ش رشمصداق ایز ادعا را می بزرگ امنیتی را دارد 

امکان کنتذرل آن و عذدم ورود   ها  ییریز، مواهده نم د که در ص رت ت جه در الیه 1398

 وج د داشت.رد ها  کنترلی آن را برا  نظام باالتر بها  باالتر که هزینهبحران به الیه

 

 آشوب مهار در قوی امنیتي ۀوجود سامان(، 5شاخص )

 م جذ   1398 و 1396 ها سال معیوتی تجمعات و صنفی اعتراوات ای حاصل ةتجرب

 عنذ ان  بذا  را ا کمیتذه  کوذ ر  امنیت عالی ش را  ةمص ب اساس بر کو ر ویارت تا گردید

هذا  اوالعذاتی   حض ر دستگاه با کو ر امنیت تأمیز ةیمین در «عم می ها ناروایتی رصد»

سای برا  ها  موکلپیگیر  سریع پدیده»هدف ای توکیل ایز کمیته و امنیتی توکیل دهد  

تنهذا در تهذران   ایز کمیتذه نذه  عن ان شده است  « آمیزجل گیر  ای پیامدهایی تنش»و « مردم

ا نیز توذکیل شذده و اووذاع    هها و ررماندار ها و در سط  استاندار بلکه در تمامی استان

 کند.صنفی و سیاسی را بررسی میها  اجتماعی، ناروایتی

 

 :تحلیل شرايط محیطيمحور سوم، 

 های اجتماعيهای تهديدمحور شبکهجنبه(، 6شاخص )

 هذا، سذایت  اینترنتذی،  اجتمذاعی  هذا  شذبکه  امرویه که مجای  رضا  بیکران ۀدر گستر

ها انسان را در سراسذر  میلی ن« تلگرام»و « واتساپ»همراه مانند  ها  تلفزو برنامه هاوبالگ

دیپلماسی مجای  یا دیپلماسی ت ئیتر  )ت ئیپلماسی( جهان به یکدیگر متصل سا.ته است، 

ها و مقامات سیاسذی کوذ رها  مختلذ  ای    با شدتِ رو به تزاید  جریان دارد و دیپلمات

واسذطه بذا ارکذار عمذ می جهذانی اسذتفاده       بذی ها  عظیم آن برا  برقرار  ارتباط ظرریت

نصذی  مانذدن ای ررصذتی    کنند و غیبت دیپلماسی ج.ا.ایران در ایز عرصه به معنذا  بذی  می

ها  سیاسی در مقیاس جهانی . اهذد بذ د کذه هرگذز قابذل      آسان و اریان جهت انتقال پیام

میت معیارها  انتخاب ها نوان داده که اهبررسی. (124: 1397)سذعید ، پایرش و ت جیه نیست 

 مذدت  دوم، ةرتبذ  بذا  تهدیذد  شی ع سرعت اول، ةص رت پیچیدگی تهدید با رتبتهدیدات به
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 ترتیذ   بذه  نیز تهدیدات باشد می چهارم ةرتب با تهدید ةدامن و وسعت و س م ةرتب با تهدید

 ،تذرور ررهنگذی   ا ،منطقذه  و قذ می  ا.تالرذات  .یابذانی،  هذا  آشذ ب : ای عبارتنذد  اهمیت

 .(1394دوستدار،)اکبر ، رصد اوالعاتی جامعه و ویروس پراکنی پراکنی، شایعه

 

 تشريک نارضايتي بین بستگان خاطیان(، 7شاخص )

هذا   ها  ارراد  کذه در شذ رش  اقدامات به عمل آمده در کنترل ناروایتی میان .ان اده

انذد،  ی شذرکت داشذته  هذا  غربذی علیذه نظذام جمهذ ر  اسذالم      .یابانی و با هدایت رسانه

برا  مثذال در  تر ای کنترل آش ب دارد  م و عی است که در ن ع . د اهمیتی چه بسا مهم

نمذ د   تصذ ی   را سیاستی رهبر معظم انقالب با پیونهاد ش رایعالی امنیت ملی، 98آذر  13

هایی به دست ر رئیس جمه ر و ت سذط اسذتانداران در   مدت کمیتهدر ک تاهم ج  آن  که به

ایذز حادثذه اقذدام     با.تگانبند  جانسراسر کو ر توکیل شد تا نسبت به شناسایی و وبقه

« معتروان عذاد  »، «شهروندان عاد »با.تگان به سه دسته جانبر اساس ایز مص به نماید  

ایذز  بند  شدند  وبقهاند، و کسانی که در درگیر  مسلحانه با نیروها  حک متی کوته شده

شذده   و ر نا. استه درگیذر اغتواشذات  اقدام م ج  گردید تا هم آن دسته ای مردمی که به

گران به جدیت ها  اغتواشها پی ببرند و هم .ان ادهب دند به ماهیت نادرست ایز ش رش

 نظام در بر. رد با .اویان باور پیدا کنند.

 

 «فشار حداکثری»ت: راهبرد 

ایز راهبرد تأکید بر تغییر اساسی ررتار کو ر هدف با محروم کردن آن کوذ ر ای منذابع   

ها  اصلی ایذز راهبذرد   مالفهکو ر عاد  عمل کند.  نند یکدر دسترس . د را است تا ما

 است: 4شماره به شرح جدول 
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 )محققان( حداکثری فشار راهبرد اصلي هایمؤلفه ـ( 4) ۀجدول شمار

 راهبرد

روار »

 «حداکثر 

 هدف راهبرد
شرایط ناظر بر 

 بازیگر عامل

شرایط ناظر بر بازیگر 

 هدف
 شرایط محيطي

م اعتماد  مردبی -

 نسبت به نظام

اعتماد  مردم بی -

 نسبت به دولت

اعتماد  مردم بی -

 به مردم

گسذذذذذذذذذترش  -

 ناروایتی عم می

 در غرب آوایه ةر.ن.1

 جامعه عم می ارکار

چیرگذذذذذذی بذذذذذذر .2

المللی سا.تارها  بیز

 مالی

چیرگذذذذذذی بذذذذذذر .3

سذذا.تارها  سیاسذذی  

 جهان

یابی عمیذق  عدم ریوه.4

 م و عات بالق ه

عذذذذدم اومینذذذذان ای  .5

حمایذذذذذت شذذذذذرکا  

 راهبرد  کو ر

ررهنذذذذذگ شذذذذذدن  .6

 سا.تار  رساد ادار 

سذذای  علیذذه  ائذذتالف.7

 کو ر

ا.تالف راحش قیمذت  .8

 اری با واحد پ ل ملی

 

شا.ص در چهار محذ ر   8کاربست ایز راهبرد من ط به وج د با ت جه به جدول ر ق، 

 اصلی به شرح ییر است:

 

 ايط بازيگر عامل )آمريکا(:تحلیل شرمحور اول، 

 جامعه عمومي افکار در غرب ۀآواز ۀرخن(، 1شاخص )

برآینذد حرکذت انقذالب اسذالمی را ای     کنند با تغییر میدان بحذث   ها تالش مییدهغرب

هذا مطذرح   یدهتر  که ای سذ   غذرب  اما ادعا  جد جهات گ ناگ ن نام رق جل ه دهند  

 ةگذردد کذه در درون جامعذ   مدیریتی یا اقتصذاد  برمذی  ها  به موکالت و گررتار است، 

 نظذر  ای و دارد وجذ د  اسذالمی  انقذالب  مرکذز  عنذ ان بذه  ایذران  ةجامع .ص هبه اسالمی

ها  باری  ای ناکارآمد  نظام مدیریتی اسالم را به ها نوانهو گره موکالت ایز ها یدهغرب

 اشته و با هدف قرار دادن تفکر انقالب،ها پا را ای ایز هم رراتر گاآننمایش گااشته است  

هذا  ها را معل ل وع  و نات انی ذاتی تفکذر انقذالب بذرا  ررذع گررتذار      موکالت و گره

بست م هذ م را  تنها راه .ارج شدن ای ایز بزبست نمایی، کنند و لاا با ن عی بزمعرری می

 کنند.گرایی معرری میکنار گااشتز تفکر انقالب و برگوت به مسیر غرب
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 المللي ماليچیرگي بر ساختارهای بین(، 2شاخص )

ها  قبلی بسیار م رق ب دند و بذه همذیز دلیذل    ارییابی دولت بایدن ایز است که تحریم

 ها و تضعی  قدرت و تذ ان ملذی  روار حداکثر  ناشی ای تحریم حداقل در یک سال آینده

هذا  مذالی   ها و کانالدن تمامی روینهایران را برا  تداوم مااکرات و در راستا  مسدود کر

آمریکا تالش . اهد کرد ای یک ورف بذایار  کو ر در دست ر کار . د حفظ . اهد نم د. 

 اری  ةیمان هرگ نه کانال مبادلذ و ر همصادرات نفت ایران را ناب د کند و ای س   دیگر به

 مسذدود  نیذز  را دهذد می قرار کو ر ا.تیار در اری ها،تحریم یدن دور وریق ای که را ایران با

 (.اینترنتی منابع: 1398ایرانی، دیپلماسی) کند

 

 چیرگي بر ساختارهای سیاسي جهان(، 3شاخص )

دوران گذاار  را  پیش ای ورود به جهان چندقطبی یذا مرکذ ،   آنچه مسلم است نظام جهانی 

جملذه ج.ا.ایذران،   ای  به س   آشفتگی تجربه . اهذد کذرد  لذاا الیم اسذت کوذ رها  جهذان،      

درصدد ارزایش آمادگی . د برا  رویارویی با ان اع تهدیذدات جدیذد ناشذی ای ایذز ووذعیت      

 .(51: 1395حسینی، )آه یی، گرایی یکی ای بهتریز راهبردها در ایز رابطه . اهد ب د برآیند و منطقه

 

 تحلیل شرايط بازيگر هدف )ج.ا.ايران(:محور دوم، 

 يابي عمیق تهديدات بالقوههعدم ريش(، 4شاخص )

 تطذ ر  و گ نذاگ نی  ةج.ا.ایران با وی  وسیعی ای تهدیدات م اجه اسذت کذه بذه واسذط    

باره م رد بررسی قذرار داد و ت جذه   و ر یکها را بهت ان تمامی آننمی، پیچیدگی و ماهیت

تذریز  ی مهذم اهذا متمرکذز نمذ د     یمان بذر رو  آن و ر همنهادها  اوالعاتی و امنیتی را به

 بر ناظر تهدیدات اوالعاتی، و نظامی ۀت ان به تهدیدات سایبر  در ح یتهدیدات بالق ه می

ها  ناظر بر حاکمیذت  بحران کارآمد  نظام ادار  و اقتصاد ،نا بحران کالن، اقتصاد رضا 

بی، ها  ق میتی ذ مذاه   بحران بحران ه یت، ها  اجتماعی،آسی  وابستگی اقتصاد ، ملی،

ها  ناشذی ای  بحرانها و ررهنگ ناهنجار، بحران اریشبحران آب،  ذ ادار ،  رساد اقتصاد 
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 نذاظر  ها بحران ه ا، بحران رناور ، و علم ۀها  مرب ط به ح یبحرانها  جدید، رناور 

 .نم د اشاره تجدیدناپایر منابع بر ناظر ها بحران و عم می سالمت بر
 

 مینان از حمايت شرکای راهبردی کشورعدم اط(، 5شاخص )

هذا  امنیتذی در محذیط پیرامذ نی و     هرچند سیاست .ارجی ایذران در اجذرا  سیاسذت   

ا  . د عملکرد نسبتاً م رقی داشته  اما عمالً در استقرار نظم سیاسی مطل ب به چنذد  منطقه

و یذا در  وابستگی کو رها  همسذایه   -1دلیل در ایز محیط م رقیت چندانی نداشته است: 

رقدان اشتراک ایدئ ل ژیک رراملی ایران با دیگذر کوذ رها     -2ها  ووعیت یوال ب دن آن

 .(4: 1399القلم،)سریعها  سایمان ملل و کو رها  قدرتمند جهان علیه ایران ذ تحریم3منطقه  
 

 فرهنگ شدن ساختار فساد اداری(، 6شاخص )

ریه با رساد ادار  در کو ر وراحی شده و به اجذرا  ها  بسیار  برا  مباتا به امروی برنامه

اما به دالیل ییاد  در ایز رابطه م رقیت اندکی حاصل گردیده است: مجذایات  در آمده است  

کنندگان در رساد ادار   .ذ دررو.تگی ارذراد و مقامذات    کنندگان و شرکتنودن س  استفاده

باید ذ بذه اصذطالح ذ بذا رسذاد ادار          هایی ای سا.تار سیاسی و ادار  کهادار  در آن بخش

هذا  متنفذا و   مباریه کنند  وج د کذارکرد مثبذت رسذاد ادار  بذرا  نخبگذان ادار  و گذروه      

ص رت نهاد  بذرا  ت ییذع مجذدد درآمذدها بذه سذ د ایذز        قدرتمند اقتصاد  که در عمل به

هذا  دولتذی و   گاهها و نظارت دسذت مند نب دن و عدم استمرار برنامهکند  نظامنخبگان عمل می

ها  مختل  در رابطه با مباریه علیه رساد ادار   تأکید بر تنبیذه و مجذایات متخلفذان    حک مت

 .(36: 1398)قادر ،گیرانه ای بروی رساد ای جان  مسل الن ذیربط ها  پیشبه جا  تأکید بر رویه
 

 :تحلیل شرايط محیطيمحور سوم، 

 سازی علیه کشورائتالف(، 7شاخص )

هذا  قبلذی   هایش بذه همذان سیاسذت   دیدگاه ةرامپ رئیس جمه ر پیویز آمریکا با همت

 کذرد، هراسی را در همان مدار گاشته دنبال مذی تکیه کرده و بای  در سناری   ایران آمریکا
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ا  دولت بایدن رئیس جمه ر کنذ نی آمریکذا نیذز بذرا  رسذیدن بذه همذیز هذدف ای واژه        

 ایذز  ةشذکی نیسذت کذه هذدف ای همذ     تفاده کذرده اسذت،   اسذ « .طر ایران»سا.تگی به نام 

 .(83: 1399پ رحسز، )سیفی،به آمریکا ب ده است  منطقه کو رها  امنیت کردن وابسته تحرکات،
 

 اختالف فاحش قیمت ارز با واحد پول ملي (،8شاخص )

به  برا  تأمیز نیایها  وارداتی . دچنانچه کو ر  با کمب د ذ.ایر اری  م اجه ش د، 

لاا سیاست تعیذیز نذرخ اری،   ها  بیگانه وام بگیرد  کو رها یا بانکباید ای مجامع، ناچار می

 ایذز   (134: 1396حقیقت، یاده،حسیز) است ملی اقتصاد در اری .روج و ورود جریان ۀتنظیم کنند

 م ج  یمل پ ل با آن برابر  ا.تالف ارزایش و اری نرخ ۀباریک ارزایش که است حالی در

 .گردید کو ر در اقتصاد  شدید ها نابسامانی بروی و م اینه ایز . ردن برهم
 

 «جنگ ترکیبي»د: راهبرد 

حمالت سایبر  و ایجاد نظامی، سیاسی، ایز راهبرد متضمز اجرا  روارها  اقتصاد ، 

ی منظ ر تغییر نظام سیاسی و یا رروپاشی سذامان سیاسذ  جنگ در مناوق نف ذ کو ر هدف به

 است: 5شماره ها  اصلی ایز راهبرد به شرح جدول مالفهباشد  آن کو ر می
 )محققان( های اصلي راهبرد جنگ ترکیبيفهمؤل ـ( 5) ۀجدول شمار

 راهبرد

جنگ »

 «ترکیبی

 هدف راهبرد
شرایط ناظر بر 

 بازیگر عامل

شرایط ناظر بر بازیگر 

 هدف
 شرایط محيطي

 براندای  نظام -

 نظام ناب د  -

 اقتصاد  کو ر

نظام ناب د   -

 سیاسی کو ر

 ت ان ةاستحال -

 اوالعاتی سامانه

 .هها احصا   -

 مدیریت بحران

اعمال تحریم .1

 ت سط شرکا

قدرت .2

سای  ائتالف

 المللیبیز

چیرگی بر بستر .3

 جهانی وب

 

ها  عدم وج د پروژه.4

المنارع با راهبرد  موترک

 همسایگان

ات ق می به وج د ا.تالر.5

 عن ان بستر اصلی نف ذ

نیای به ایجاد وابستگی .6

 همسایگان به تأمیز انرژ 

وع  در .7

ها  ییرسا.ت

 مخابراتی

وع  در .8

 ها  مالیییرسا.ت
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شا.ص در چهار محذ ر   8کاربست ایز راهبرد من ط به وج د  با ت جه به جدول ر ق،

 اصلی به شرح ییر است:

 ط بازيگر عامل )آمريکا(:تحلیل شرايمحور اول، 

 اعمال تحريم توسط شرکا(، 1شاخص )

کارهذایی  ویکی ای سذای علیه ایران  اعمال تحریمگااران آمریکایی  ای نظر بر.ی سیاست

بذر مبنذا  سیاسذت    به اصالحِ ناپایررتنی ایذران بیانجامذد.   ها، ت اند به گمان آناست که می

ها  ایذران  قان ن مجایاتایاالت متحده علیه کو رها،  ها  ررتار اقتصاد تحریم و مجایات

  (125: 1396صل اتی، ).لیلی،به تص ی  رسید.  1996و لیبی )دامات ( در سال

تذریز و  مهذم  رسذاند،  تصذ ی   بذه  2012 ژان یذه  23 در اروپذا  ةهایی که اتحادیذ تحریم

ن عیذت واردات نفذت ای   مم ش د.ها  ایز اتحادیه علیه ایران محس ب میشدیدتریز تحریم

 ةهذا  اتحادیذ  تریز م ارد تحریمها  بانک مرکز  ایران ای مهمایران و مسدود کردن دارایی

 اعمذال  کذارایی  و اروپا ةاما واکاو  تأثیرات رژیم تحریم بر اتحادیباشد  می ایران علیه اروپا

و هم بر کو ر هدف ها هم بر کو رها  راعل ن نوان داد که رژیم تحریمایرا.ا.ج بر تحریم

در مذذ رد کوذذ ر هذذدف آنچذذه اهمیذذت دارد کذذارایی دارا  تبعذذات رراوانذذی بذذ ده اسذذت، 

 .(1394)جعفر ،هاستتحریم

 

 الملليسازی بینقدرت ائتالف (،2شاخص )

نیایمند حمایت و پوتیبانی ارکذار عمذ می،   با ت جه به اینکه اقدام نظامی علیه ج.ا.ایران، 

عنذ ان  رد  و حمایت ارکذار عمذ می جهذان در حملذه بذه ایذران بذه       همکار  متحدان راهب

ها به انحذا  مختلذ  تذالش نم دنذد تذا      لاا آمریکاییکو ر  م جد ناامنی در جهان است  

ا  . د را در برابر ایذران شذکل دهنذد  امذا بذا ت جذه بذه        ائتالری متوکل ای متحدیز منطقه

 ای اقذدامی  هرگ نذه  آمریکذا   سذ    ای تمذالی اح ةت انمند  نظامی ایران برا  مقابله با حمل

 در عیذار تمذام  جنگذی  گیذر  شکل باعث شک بدون آمریکایی ائتالف یا و کو ر ایز س  
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 برا  نیز بزرگی اقتصاد  مصائ  سیاسی، و امنیتی پیامدها  بر عالوه که شد . اهد منطقه

 .(67: 1386 ،)باونددار  با . د به همراه . اهد داشت اد سرمایهاقتص و آمریکا

 

 چیرگي بر بستر جهاني وب(، 3شاخص )

 «جار  .طر» ةراهبرد آمریکا در جنگ نرم بر اساس دیپلماسی سیاه بیوتر ای وریق ماسس

 در پذایرد  مذی  صذ رت  است، مخملی ها انقالب به دهیشکل دنبالبه که «ه ور» ةماسس و

ی را ساقط و حک مذت دیگذر    یپلماسی، دولت آمریکا بدون جنگ و . نریز ، حک متد ایز

ت کامالً عاد  است و روابط دیپلماتیذک بذدون   کند. روش اجرا  ایز سیاسرا جانویز آن می

گذردد و  گ نه تحریمی برقرار است  در چنیز شرایطی موکل به دا.ل کو ر بر میاعمال هی 

بذردار   رهدانند، روشی کذه بیوذتر مذ رد بهذ    مردم دولتمردان . د را عامل بروی ناروایتی می

 (311: 1399)صیاد، بزرگمهر، امینی، واهر ، گیرد. ها  آمریکا قرار میدمکرات

 

 محور دوم، تحلیل شرايط بازيگر هدف )ج.ا.ايران(:

 المنافع با همسايگانهای راهبردی مشترکعدم وجود پروژه(، 4شاخص )

م جذ   آورد، علیه کو رمان بذه اجذرا در   1397روار حداکثر  که ترامپ ای اردیبهوت 

 بذا  .ذارجی  روابذط  ۀهذا  اقتصذاد  و تجذار  تهذران در حذ ی     شد تا بسیار  ای ظرریذت 

 ای کذه  همسذایگان  و ایذران  میان تجار  مبادالت ظرریت و بگیرد قرار تأثیرتحت همسایگان

 میلیارد دالر در سذال بذرآورد شذده بذ د،     150تا بیش ای  40 بیز اقتصاد  کارشناسان س  

 ردد.غیرعملیاتی گ

 ای رذارس  .لذی   ۀبسیار  ای کارشناسان بر ایز باورند که ایران و کو رها  عربی ح ی

 نبذ د  در متأسفانه هستند  مندبهره روابط ترمیم و همکار  برا  باالیی پتانسیل و اشتراکات

گفتمذان امنیتذی اسذت و در همذیز راسذتا      گفتمان غال ،  تنها کارسای و ساینده گفتمان یک

شیه .لی  رارس هرگ نه تح ل در سیاست .ارجی ایذران را بذه وذرر .ذ د     کو رها  حا

 ارییابی می کنند.
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 عنوان بستر اصلي نفوذوجود اختالفات قومي به(، 5شاخص )

هذا  .ذارجی قذرار داشذته و ای     ها  ق می در ایران هم اره م رد ت جه قذدرت گرایش

ولبانه و یذا  ها  جداییل  بحراندر اغتریز ابزار اعمال روار بر حک مت ب ده است. اصلی

 کوذ ر  سرن شذت  در بیگانه نیروها  د.الت ةمایعالیق ق می دست گرایانه،ها  ق مچالش

 بذ ده  شذرقی  و غربذی  هذا  قذدرت  نفع به ق می ها گروه ت سط ملی حاکمیت تضعی  و

 یذک  عنذ ان بذه  هم اره سیاسی نظام یک ةدر راهبردها  رروپاشی و تجزی اق ام تن ع. است

 که جایی تا نب ده مستثنی قاعده ایز ای نیز ایرانی اق ام و شده واقع ت جه م رد کلید  ةمالف

 .کندمی معرری ایران( اسفندیار چوم) آشیل پاشنه را ق میت ةمسلل ر لر گراهام

 

 نیاز به ايجاد وابستگي در همسايگان به تأمین انرژی(، 6شاخص )

ژئ پلتیک و ژئ اک ن میک و با داشتز ذ.ایر عظیم نفذت  ایران با بر. ردار  ای م قعیت 

 در مناسذذ  جغراریذذایی م قعیذذت و انذذرژ  ۀحذذ ی در وذذ النی ةو گذذای در جهذذان و تجربذذ

 ای الگذ یی  پیگیذر   صذ رت  در مرکذز ،  آسیا  با همسایگی و .زر دریا  و رارس.لی 

 ت سذعه  حذال  در کو رها  رد آینده ۀویژه با نظر به بایارها  بالق ماسی انرژ  رعال بهدیپل

 آسذیایی،  کننذدگان مصذرف  ای متنذ عی  ویذ   با . د انرژ  منابع میان پی ند ایجاد امکان ای

 برق و گای نفتی، ها ررآورده صادرات با ایز، بر عالوه است  بر. ردار آرریقایی و اروپایی

اد یک دیپلماسی مقتدرانه ت اند وابستگی کو رها را به . د بیوتر کند و باعث ایجان میایر

 و قدرتمند در منطقه گردد.

 

 تحلیل شرايط محیطي:محور سوم، 

 های مخابراتي  ضعف در زيرساخت(، 7شاخص )

ا  کذه تعذداد   گ نذه بذه ا  داشذته   سذابقه کم ار ل مخابرات صنعت گاشته ةدر چهار ده

هذا هذم   ه ایز شرکتها  رعال به کمتر ای انگوتان دو دست رسیده است  ومز اینکشرکت

درصد تجهیذزات   70ها  ا.یر بیش ای  در سالنمایند. ها  نظامی رعالیت میغالباً در یمینه
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تذأمیز شذده اسذت کذه      هذا  چینذی  شرکت ها  .ارجی و غالباًمخابراتی کو ر ای شرکت

موذکالت  وذع  تحقیذق و ت سذعه،    اند: ا  را به ایز صنعت اواره نم دهموکالت عدیده

 .ت لید پاییز مقیاس و ت لیدکنندگان تعدد دا.لی، محدود بایارها  بر تکیه تأمیز، ۀینجیر

 

 های ماليضعف در زيرساخت(، 8شاخص )

سذ    ت اند ررایند حرکت بذه گاار  .ارجی که میبا وج د اهمیت و آثار مثبت سرمایه

  .ارجی بسیار ناچیز گاارای سرمایه ایران متأسفانه سهمرا تسریع کند،  اقتصاد شدنجهانی

گذاار   البته ت جه به ایز نکته ورور  است که تذأمیز مذالی ای مسذیر سذرمایه    ب ده است  

المللی و مزایا  همکار  با شذرکا   ها  بیزها ای عرصه.ارجی در شرایطی که کو ر سال

اعتمادسذای  در دو  نیایمنذد اقذداماتی بذرا  اعتمادسذای  اسذت       .ارجی دور مانده است، 

 ةمنظ ر جل  ت جه و ورود به اقتصاد و سپس حمایذت ای حضذ ر رعاالنذ   نخست به: مرحله

 و شذ د می اجرایی گاار قان ن و سیاسی مسیر ای نخست ةمرحل که .ارجی گاارانسرمایه

و  مسذذائل اقتصذذاد   بذذه ت جذذه اسذذت نخسذذت گذذام ای تذذرمهذذم کذذه دوم مرحلذذة در

 .حائز اهمیت است وکارکس  رضا 

 

 شناسي تحقيقروش

تحلیلذی  -اسذت و بذه روش ت صذیفی    « ا کذاربرد  و ت سذعه  »تحقیق حاوذر ای نذ ع   

گذردآور  اوالعذات م ردنیذای ای روش     بذرا    گردیذده اسذت   ا ( انجذام یمینذه  -)م رد 

بذیز ررمانذدهان،    ای پذژوهش  ایذز  آمذار   ةشده اسذت. جامعذ   ا  و میدانی استفادهکتابخانه

 ۀهذا  کوذ ر  در حذ ی   ان و پژوهوگران نیروهذا  مسذل  و سذایمان   نظرمدیران، صاح 

 م وذ ع  ب دن تخصصی به ت جه با و ب ده ملی امنیت و المللبیز روابط راهبرد ، مدیریت

 صذ رت بذه  تحقیذق،  م وذ ع  با مرتبط .بره و نظرصاح  ارراد وج د محدودیت و تحقیق

 نفذر  100 ای کمتر آمار  ةحجم جامع فر برآورد شده است. نظر به اینکهن 44 تعداد هدرمند

 شذده  انتخذاب  شذمار  تمذام  صذ رت به و آمار  ةجامع بر منطبق نم نه ةجامع بنابرایز ب ده 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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 تذا  بررذی  گل له و همگ ن هدرمند، ص رتبه کیفی ها داده برا  نم نه ةجامع حجم. است

ای روش تحلیذل   شذده و تحلیل اوالعات گردآور یه تجز برا  محقق. باشدمی نظر  اشباع

 وراحذی  بذه  نسذبت  م وذ ع،  .برگذان  با عمیق ةمحت ا و گفتمان استفاده و پس ای مصاحب

 شذرایط  تحلیلذی  روش با ادامه در و اقدام راهبرد هر کاربست شرایط بر نظر تحلیلی جداول

گیر  نم ده اسذت.  یجهنت نهایت در و کنترل بایدن دولت ها سیاست .ص ه در را مزب ر

، «مهذار دو جانبذه و منذزو  سذای     »دولت ج  بایذدن شذامل:    ش  پن  راهبرددر ایز پژوه

هذا   در قالذ  شذا.ص  « جنگ ترکیبذی »و « روار حداکثر »، «بحران و آش ب»، «تحری »

متعدد و در جداولی با مضامیز هدف راهبرد، شرایط ناظر بر باییگر عامل، شرایط نذاظر بذر   

 ید.سنجی گردباییگر هدف و شرایط محیطی امکان

 

 های تحقيق ها و یافتهو تحليل دادهتجزیه 

آمریکذا در  هذا  کذالن و عملیذاتی    ه، راهبردها و نقوذه ها  بررسی شدبا ت جه به گ یه

 : ب د . اهند ترتی بدیز احتماالً گیرند قرار استفاده م رد ایران.ا.ج علیه بایدن ج  ۀدور

شکسذتز مقاومذت مردمذی  ایذز      ا  و پی سته با هذدف ها  مرحلهاستمرار تحریمیک، 

تحریک مردم برا  مقابله بذا نظذام و تغییذر    هایی ای جمله .سته کردن مردم، هدف با روش

هذا وجذ د دارد   هذایی کذه بذرا  توذدید تحذریم     بهانه گیرد.محاسبات مسل لیز ص رت می

ر و نف ذ حض  سرک ب مخالفان،نقض حق ق بور، ا ، ها  هستهرعالیتعبارتند ای: برجام، 

پیامد ایز ها  م شکی  تهدید علیه امنیت سایبر  و رعالیتحمایت ای تروریسم، در منطقه، 

سذای  اعتراوذات   نهادینذه کوذ ر،  ا.ذتالل در پیوذررت   ناکارآمد نوذان دادن نظذام،   شی ه، 

هذا   ریذزش سذرمایه  ایجاد ا.ذتالل و شذکاف در سذط  جامعذه،     ص رت نفرت عم می، به

ت انمندسذای   هذا  اجتمذاعی،   بذاالررتز نذرخ آسذی    ها  مختل ، م در ح یهاجتماعی نظا

سذای  نظذام در سذط ح    سای  و حمایت مالی و امنیتنیروها  .وز نظام ای وریق اجماع

 المللی.دا.لی و بیز
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ثباتی سیاسذی و مذدیریت   بیاعتماد  مردم به مسل لیز با ایجاد آشفتگی سیاسی، بیدو، 

ایجذاد یذأس و ناامیذد ،     ی وریق ایجاد شذبهات محاسذباتی در مسذل لیز،   م اوع مسل لیز ا

هذا  مختلذ    تضعی  اقتدار و عزت ملذی در عرصذه   ناکارآمد نوان دادن نهادها  انقالبی،

 ها  دولتی.نظامی و امنیتی و اعالم نهادینه شدن رساد در دستگاهاقتصاد ، علمی ذ سیاسی، 

 مذردم،  ررهنگذی  ةار  منها  انقالب ای وریذق تغییذر ذائقذ   مداحیا  سک الریسم و دیزسه، 

 روحانیذت،  تخری  و گراییاباحه تروی  ا.تیار ، حجاب یندگی، سبک و غربی ررهنگ تروی 

 .مردم باورها  تضعی  و انقالب ةجبه مبانی و باورها تغییر و اعتقاد  رکر ، انحراف

تقابل اعتقذاد  و  »ای وریق تغییر  چهار، ورح مااکره و آشتی و سایش به جا  مقاومت

و ررسذایش  « گفتمذان سذایش  »بذه  « گفتمان مقاومذت »و تغییر « تقابل استراتژیک»به « مبانی

 ها  نظام.ظرریت

تضعی   یدایی ای وریق مفاهیم و اصطالحات مرب ط به منارع ملی و آیاد ،انقالبپن ، 

هذا و مقابلذه بذا    ن و حتذی شخصذیت  گاار  بر رو  مدیراهدف نهادها  برآمده ای انقالب،

 نف ذ معن   انقالب.

سای  در راستا  تقابل با دشمز با استفاده ای ابذزار انتخذابی   دوقطبی و چند قطبی شش،

 «.اسالمی یا ایرانی»و « گرایی یا اعتدالانقالب»، «استقالل یا ت سعه و پیوررت»

ها  ج: اپ ییسی ن بر.الف سالایجاد همبستگی بیز جریان مخالفیز در دا.ل و .ارهفت، 

درصذدد ایجذاد بحذران    هذا  بیگانذه،   با حمایذت سذرویس   ید،گاشته که به اغتواشات دامز می

 پیچیده و چندالیه و مرک  است و قصد دارد کار  کند تا نظام را ای دا.ل وادار به تغییر نماید.

 القا  ا.تالف بیز ق ا  سه گانه،هوت، 

 ای ترکیبذی  با آمریکا ا  هسته م و ع کنار در بور حق ق ای دراع ةگیر  ای حرببهرهنه، 

 بنذد  جمع ایز به را نظام تا نم د . اهد تالش ترکیبی ص رتبه و سخت و نرم ها شی ه

در ها را ندارد و باید پا  میز مذااکره بنوذیند.   در مقابل تحریم ایستادگی ت انایی که برساند

ظام و پی ند یدن ناروایتی و اعتراوات صذنفی بذه مسذائل    ص رت ا.تالل در نشکل نرم به

 . ...با ناامز کردن مریها وشکل سخت، امنیتی و در 
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 راهکارهای پیشنهادی در مقابله با تهديدات آمريکا

 اقتصاد  مالفه ۀکننداقدامات تق یت .ال 

 ها ا  برا  کنترل و مدیریت بحرانها  منطقهایجاد نظام 

  هذا   ها  نیروها  مسذل  ج.ا.ایذران بذرا  جهذاد دانوذگاهی     بایتعری  نیایمند

 صنعتی کو ر 

 ها  مختل  رنی، صنعتی و ...  ها  ن یز دا.لی در ح یهبردار  ای رناور بهره 

 ها  نظامی با تأکیذد بذر   تجهیزات و رناور  ۀبند  شرکا  تجار  در ح یاول یت

 کو رها  همس  در بُعد ایدئ ل ژیک.

 

   نظامی ذ امنیتی ةمالف ۀکنندیتاقدامات تق  .ب

  ارزایش قدرت بایدارندگی با تق یت ت ان ه ایی و م شکی 

 ها تحکیم پی ند میان نیروها  مسل  و جل گیر  ای بروی یا تعمیق شکاف میان آن 

 .ظم گردش نخبگان در سط ح مختل  ررماندهی من ةایجاد چر 

 کیذ  تذ ان و انذرژ  نیروهذا      ها  نیروها  مسل  ج.ا.ایران بذا تر ارزایش ت انایی

 ج ان و تجربه ررماندهان قدیمی 

  برقرار  اتحادها  دراعی و امنیتی با کو رها  منطقه 

 ها  موترک ه ایی و پدارند  براساس سناری ها  تهدید برگزار  ریمایش 

  اوالعاتی  آرند عملیات ةروی برا  ت سعها  بهدستیابی به تجهیزات و رناور 

 ها  ها  اوالعاتی کو ر جهت کو  و شناسایی پدیدهبه سامانهجانبه کمک همه

 امنیتی 

 همسایگان  با ویژه به دراعی دیپلماسی ةت سع 

 ها  اوالعاتی و سایبر  ارتقا  سط  ت انمند  تخصصی کارکنان در ح یه 

 تروریستی  اقدامات .طر ای کو ر ۀها  عمدحفظ امنیت ییرسا.ت 

 ر  و رصد مستمر و هدرمند رضا  سایبر .ها  سایبمدیریت منسجم رعالیت 
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 اجتماعی ذ سیاسی ةمالف ۀکننداقدامات تق یت. پ

  ت جه به الگ   پیوررت ایرانی ذ اسالمی 

 ارزایی و انسذجام سیاسذی   ها  تمدنی موترک ملت جهت همتق یت تاریخ و بنیان

 و اجتماعی 

 بر. ردار  رکمت و محروم مناوق ةهمکار  با سایر نهادها  مرتبط جهت ت سع 

 سای  نخبگان و . اه با تنظذیم یذک   توکیل کارگروه ویژه برا  انسجام و رعال

 راهبرد موخص.

 

 گيرینتيجه

دنبال اقدام نظامی مستقیم بذا ایذران نیسذت و بذه همذیز دلیذل آغذایگر جنذگ         آمریکا به

رایطی باشد دنبال شراستاسای  اروپا با اهداف . د ممکز است بهمنظ ر هماما بهباشد  نمی

دنبال آن است تا ج.ا.ایران آمریکا با اعمال محدویت و تحریم بهکه ایران جنگ را آغای کند. 

جنگ  اهلل،ها  نیابتی . د مانند حزبیا . د آغایگر جنگ باشد و یا حداقل ای وریق گروه

 اسذت   ارنذدگی باید بر مبتنی و تدارعی که ایران.ا.ج دراعی ةبا ت جه به رهنام را آغای نماید.

 نیذابتی  صذ رت به حتى رو پیش سال در ایران و آمریکا بیز نظامی سخت جنگ آغای امکان

در جمذع  العذالی(  )مدظلذه م معظذم رهبذر    مقذا  ررمایوذات  در هرچنذد  باشذد  نمی متص ر

ٌله تغییر ایز رویکرد بذه آرنذد  را   معظمبیان شد   97ررماندهان سپاه پاسداران که در آذرماه 

 .ندهد دشمز به را تعد  گ نههی  ۀایط ورور  م رد تأکید قرار دادند تا اجایدر شر

رضذا   سذایبر،  سیاسذت،  ررهنذگ،  هذا مثذل اقتصذاد،    در حال حاور در بر.ی ای ح یه

هذا جهذت کذاهش    اپ ییسذی ن هذا  واگذرا(    ها  تروریستی و اقلیتامنیتی )گروهمجای ، 

انذد   بیز آمریکا و ایران جنگ ترکیبی را آغای نم ده ،موروعیت نظام و ایجاد ناررمانی مدنی

رسذد ایذز   اما به نظذر مذی  سخت آمریکا با ایران آغای شده  عبارت دیگر جنگ نرم و نیمهبه

جنگ حداقل وی سال آینده در همیز سط  باقی . اهذد مانذد و بذه سذط  اقذدام نظذامی       

 نخ اهد رسید.
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 2022محتمذل آمریکذا علیذه ج.ا.ایذران در سذال      سذناری ها   اساس  راهبردها و بر ایز 

 ترتی  . اهد ب د:بدیز

هذا و  راهبرد اول ذ تداوم تحریم جنذگ اقتصذاد : قذرایز و شذ اهد آن اعمذال تحذریم       

هذا،  تداوم تحریمکننده که معیوت و رراه مردم را هدف قرار داده است. ها  رل محدودیت

یا  دا.لی ت جه اقتصاد درونا راه مباریه با آن، رک د و ت رم را بر کو ر حاکم نم ده و تنه

 سای  راهبردها  اقتصاد مقاومتی است.ای وریق رونق ت لید دا.لی و پیاده

ها  متذ اتر  کردن م و ع ایران: قرائز و ش اهد آن برگزار  نوستراهبرد دوم ذ امنیتی 

تق یت حض ر داعذش   ها  دولت مرکز  ارغانستان وبا سران والبان بدون ت جه به . استه

باشد که مانع ای ایجاد صل  رراگیر در ارغانستان شده و با ت جه به .ذروج  در ایز کو ر می

هذا  امنیتذی و   سذای  ج.ا.ایران را در شرق دچذار موذغ ل  نیروها  آمریکایی ای ایز کو ر 

 نظامی . اهد نم د.

ضذا  مجذای  بذه    راهبرد س م ذ کاهش موروعیت دا.لی نظام: دشمنان نظام ای وریق ر 

ها  سیاسی کو ر کذاهش دهنذد )انتخابذات    دنبال ایز هستند که حض ر مردم را در صحنه

 ا.ذتالف  ایجذاد  با ورری ای و( ب د ناکام تالش ایز ای باری  ةنم ن 1400ریاست جمه ر  

 اسذتحکام  کذاهش  باعذث  مسذل لیز،  بذه  نسذبت  مردم بدبینی ایجاد همچنیز و مسل لیز بیز

 .ش ند نظام وروعیتم کاهش و دا.لی

دنبال استمرار موکالت معیوتی و پی نذد  راهبرد چهارم ذ ایجاد ناررمانی مدنی: آمریکا به 

آمریکذا ای    1396 سال ح ادث با 1388 سال ةترکیبی ای رتنیدن آن با مسائل سیاسی است، 

-بذه دنبذال آن اسذت تذا مذردم و     ها  ظالمانذه بذه  وریق روارها  اقتصاد  و اعمال تحریم

 .ص ه قور وعی  جامعه را ای وریق ایجاد ناررمانی مدنی در مقابل نظام قرار دهد.

ها  واگرا: قرائز و ش اهد ایذز سذناری  آن   ها و اقلیتراهبرد پنجم ذ تق یت اپ ییسی ن 

اهلل را حذزب ها  تروریستی .ارج نمذ ده و در مقابذل،   است که منارقیز را ای رهرست گروه

آمریکا با ایجاد ا.تالرات ق می ذ مذاهبی    تروریستی قرار داده است.  ها در رهرست گروه

 در دا.ل مریها  ج.ا.ایران است.« جنگ ه یتی»دنبال اجرا  ها  واگرا بهو تق یت گروه
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع الف.

  ،ن: نوذر نسذل   تهرانقش و جایگاه ش را  امنیت در نظم ن یز جهانی، ، (1388داوود )سیدآقایی

 نیکان.

 ،ها  محتمل در تحلیلی بر راهبرد اتحادها  آمریکا در .اورمیانه و گزینه»(، 1395مهد  ) آه یی

 .23ش دورۀ اول، الملل، ها  روابط بیزرصلنامة پژوهش، «قبال ایران

  ،ظذام  ار ل هژمذ نی آمریکذا: معنذا  انتقذال قذدرت در ن     » (،1395)حسینی، دیاک  مهد   آه یی

 .20ش، 6دورۀ، گاار  عم میمطالعات راهبرد  سیاست، «گاار جهانی و الزامات سیاست

  ، رسذانه، ش  ، «هراسی  سلبی و ایجابی در تبلیغات غربدو چهرۀ اسالم» (،1388)اصغر ارتخار

79. 

 ، راهبردهذا  پسذابرجامی آمریکذا علیذه امنیذت ملذی       »(، 1398)عبذاس  .یراتذی،  اصغر   ارتخار

س رصلنامة امنیت ملی دانوگاه و پژوهوگاه عالی دراع ملذی و تحقیقذات راهبذرد ،    ، «ج.ا.ایران

 .33ش نهم، 

  ، اعی ها  اجتمذ بند  تهدیدات شبکهشناسایی و اول یت»(، 1394)محمد  دوستار،محسز  اکبر

 .90ش س بیست و س م، مجلة سیاست دراعی، ، «در عرصة امنیت ملی

  ، ترجمذة علیروذا   ، «ا  ایران )بخذش اول( سیاست .ارجی منطقه»(، 1384)ه شنگ امیراحمد

 .11-12ش اوالعات سیاسی ذ اقتصاد ، س هفتم، وی ، 

 ،رصلنامة مطالعات ، «هاها و چالشها  آمریکا: ررصتایران در چنبرۀ بحران» ،(1386داود ) باوند

 .1س نهم شا ، منطقه

 ( 1399برین نی، محمدعلی  ررهاد ، ررشید ،)«پژوهی راهبردها  آمریکذا بذرا  مقابلذه بذا     آینده

 . 46، رصلنامة آراق امنیت، ش پیاپی«سناری ن یسیایران بر پایة 

 ، پژوهوی ورود شذمال  ، شرکت«یرانسیاست تحریم اتحادیة اروپا علیه ا»(، 1394)جعفر  جعفر

 (. IECEUS01المللی اقتصاد در شرایط تحریم )، کنفرانس بیزسی یلیکا با حمایت

  ،انتوارات دانوگاه امام ها  آیندۀ پژوهی، تهران: اص ل و روش(، مبانی، 1391)ابراهیم حاجیانی

 صادق)ع(.

 اثر سیاست پ لی بر نرخ اری در ایذران  »(، 1396)علی  حقیقت،سیدمجتبی   آباد،ی س یادهحسیز

 .25ش ، 7دورۀرصلنامة اقتصاد مالی، ، «با استفاده ای الگ   . د همبسته با وقفة ت ییع شده

https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=6877
https://civilica.com/
https://civilica.com/
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 ،بنیذان  هذا علیذه ایذران،    سای  و استمرار تحریمگسترده»(، 1396)راومه  صل اتی، محسز  .لیلی

رصلنامة مطالعات اقتصاد  سیاسذی  ، «المللییرنظر  سایوکار تحریم/ت این در سا.تار نظام بیزی

 الملل، ش اول.بیز

 ،هذا  اجتمذاعی  اعتماد  اجتماعی به رسانه و نقش آن در بروی آسی بی» (،1397)یاسر  دهقان »

(NCPSH01مجتمع آم یش عالی رنی و مهندسی اسفرایز ،) اولیز کنگرۀ ، سی یلیکا با حمایت

 ها  اجتماعی.پیوگیر  ای آسی 

 ،مجلذة پاسذدار   ، «واکاو  رتنة اغتواشات ا.یر و حکمت ورود رهبر » (،1398سعداهلل ) یارعی

 .454و 453شاسالم. 

 ی نظذر  و پذارادایم   سیاست .ارجی جمه ر  اسالمی ایران: بایبین(، 1399)محم د  القلم،سریع

 مرکز تحقیقات استراتژیک.ائتالف، تهران: 

 ، چرایی ظهذ ر دیپلماسذی نذ یز در بسذتر متحذ ل نظذام جهذانی       » (،1397)االمیز روحسعید» ،

 .37ش ، 10دورۀالملل، رصلنامة علمی مطالعات روابط بیز

 ،بذر امنیذت ملذی ج.ا.ایذران    ثیذر آن  تأتهاجم نظامی آمریکا به عراق و » (،1396محمد ) سهرابی» ،

 .38ش  دورۀ دهم،الملل، رصلنامة علمی مطالعات بیز

  ،سای  عربستان سذع د   جانبه و ائتالفم اینة همه»(، 1399)ناصر  پ رحسز،عبدالمجید  سیفی

 .26ش ، 8دورۀالمللی، تحقیقات سیاسی و بیز، «در قبال ج.ا.ایران

 تهدیدها  سایبر  »، (1399ی  امینی، آرمیز  واهر ، اب القاسم )صیاد، محمدکاظم  بزرگمهر، عل

و اقدامات امنیتی در رضا  مجای   بررسذی رویکردهذا  ایذاالت متحذدۀ آمریکذا و جمهذ ر        

س رصلنامة امنیت ملی دانوگاه و پژوهوگاه عالی دراع ملی و تحقیقات راهبرد ، ، «اسالمی ایران

 .38ش دهم،

 راهبردپژوهی سیاست مهار ایران در رویکرد دونالد ترامپ و جذ   »(، 1399). شکار، امیر عباسی

 ، تارنما  پژوهوکدۀ تحقیقات راهبرد  مجمع توخیص مصلحت نظام.«بایدن

  ، پژوهوگاه عل م انسانی و  ،«شنا.تیرساد ادار  در ایران  تحلیلی جامعه» (،1398) مهد قادر

 .138ش مطالعات ررهنگی،

 ،سپتامبر: علل، روندها 11هراسی پس ای مجم عة مقاالت همایش اسالم (،1389غالمروا )کریمی

 ، تهران، پژوهوگاه ررهنگ هنر و ارتباوات.هاحلو راه

 با جمه ر  اسالمی ایران ا  آمریکا در جنگ نرمها  رسانهسالح» ،(1389مهسا )پیوانیان، ماه»، 

 .27ش رصلنامة مطالعات عملیات روانی، 
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https://csr.ir/fa/news/1091/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://csr.ir/fa/news/1091/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://www.gisoom.com/book/1936025/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-11-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-14-%D9%88-15-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-1388/
https://www.gisoom.com/book/1936025/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-11-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-14-%D9%88-15-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-1388/
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 ،هذا  ایرانذی مطالعذة روابذط جغراریذا و      ها  ژئ پلتیک و واقعیتایده(، 1379) پیروی مجتهدیاده

 نور نی. ش نده، چ اول، تهران:سیاست در جهان دگرگ ن

  ،هذا   مرکذز بررسذی  ، «المللی تروریستی نامیذدن سذپاه  آثار حق قی بیز» (،1398)جاوید منتظران

 .3300802مسلسلاستراتژیک ریاست جمه ر ، ش 
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 https://www.El-Fekki, Amira; (26 Feb 2021).Sune Engel Rasmussen.Wall Street 
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