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مقدمه

بعد از انقالب اسالمی ایران تاکنون ایاالت متحده آمریکا تمام تالش خود را کرده تا 

علیه ایران از تمام گزینه ها استفاده کند. عالوه بر این درصدد بوده تا به جهانیان این پیغام را 

منتقل کند که اگر آمریکا در مواردی مانند تحریم و اجماع سازی علیه ایران موفق نشود، هنوز 

می تواند از گزینه نظامی روی میز استفاده کند. در این یادداشت پژوهشی، تالش بر این است تا 

همه گزینه هایی که آمریکا مدعی است که می تواند بر علیه ایران استفاده کند اعتبارسنجی شوند.

گزینه  های روی میز آمریکا علیه ایران

ایاالت  یعنی  ایران،  ایران، بزرگترین دشمن  انقالب اسالمی  از  بعد  در طول چهل ساله 

متحده از راه های مختلفی جهت فشار، تهدید و حتی سرنگونی ایران استفاده نموده است. واقعه 

طبس، همکاری در کودتای نوژه، همکاری در جنگ عراق علیه ایران، ترور دانشمندان هسته ای، 

تحریم های سیاسی، اقتصادی در دوره های مختلف، کمک به فتنه سال ۸۸، خروج از برجام، تحمیل 

معاهدات بر ایران )سند ۲۰۳۰، پالرمو، FATF و …(، مخالفت با برنامه موشکی و هسته ای ایران، 

کمک به دشمنان ایران در منطقه به ویژه محور مقاومت، دعوت به مذاکره همراه با پیش شرط های 

تهدیدمحور و… از جمله اقدامات خصمانه ای است که آمریکا بعد از انقالب علیه ایران انجام 

داده است. اما همواره در طول تاریخ گزینه های جنگ و تجاور نظامی، اجماع سازی و تحریم سه 

گزینه ای هستند که آمریکا به ویژه آمریکای زمان ترامپ، از آن به عنوان گزینه های روی میز بر 

علیه ایران استفاده می کند. ایاالت متحده غالبًا در کنار توطئه ها و دسیسه ها همواره از ابزار تحریم 

جهت تهدید و فشار بر علیه ایران استفاده می کند و یا با تحمیل معاهده هایی مانند )سند ۲۰۳۰، 
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پالرمو، FATF و …(، بر علیه ایران این اجماع را ایجاد می کند که ایران حقوق بشر را نقض 

می کند، تالش برای  دستیابی به سالح اتمی را دارد، و یا حامی تروریسم و… است. این اجماع 

ضد ایرانی درواقع نوع دیگری از ابزار فشاری است بر ایران جهت حمایت از جهانیان برای تحریم 

و تضعیف ایران. با این حال، آمریکا با توجه به بی اثر ماندن تمام گزینه ها و تاکتیک ها از تهدید 

گزینه جنگ و تجاوز نظامی به عنوان حربه آخر علیه ایران استفاده می کند تا شاید بتواند از این 

طریق ایران را تحت فشار قرار دهد تا به اهدافش برسد.

اهداف آمریکا از طرح گزینه  های مختلف علیه ایران

بعد از خروج ترامپ از برجام، آمریکا از تمام توان خود بر علیه ایران استفاده می کند تا 

ایران را تحت فشار و تهدید قرار دهد. ایجاد تحریم های شدید، مخالفت با برنامه موشکی ایران، 

تحمیل برخی از معاهدات بین المللی، اصرار و وادار کردن ایران به مذاکره، خود گواه این است 

که ترامپ در تحت فشار قرار دادن ایران ناتوان مانده و عماًل گزینه دیگری برای تحت فشار 

قرار دادن ایران ندارد. اهداف آمریکا از طرح گزینه های مختلف علیه ایران را می توان به دو دسته 

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرد:

آمریکا با تحریم های سیاسی و اقتصادی ایران درصدد فشار بر ایران است تا در کوتاه 

مدت ایران را با خواسته های خود همراه سازد و از ایران در جهت منافع خود امتیاز بگیرد. آمریکا 

با تحریم های سخت درصدد است تا فشار اقتصادی و اوضاع داخلی ایران را ناآرام سازد و به نوعی 

بی اعتمادی را بین مردم و مسئوالن افزایش دهد تا به هدف بلند مدت خود یعنی تغییر نظام دست 

یابد. از طرف دیگر، با خروج از برجام و اعمال تحریم علیه ایران، قصد دارد ایران را در منطقه 
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تضعیف نماید و با اجماع سازی علیه ایران، ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه سازد. 

از طرف دیگر، جمهوری اسالمی ایران از لحاظ فکری و معنوی به عنوان قطب اصلی جهان اسالم، 

نقش مهمی در منطقه و جهان اسالم دارد که تضعیف و یا تغییر رژیم آن برای ایاالت متحده نه تنها 

امکان پذیر نیست بلکه هزینه بسیاری دربر دارد بر همین اساس، آمریکا در طول این چهل سال 

نتوانسته حمله نظامی به ایران را داشته باشد و نیز نخواهد توانست. از ابتدای انقالب همه دولت های 

آمریکا با ساز و روش های متفاوت به نوعی درصدد تضعیف و یا سرنگونی جمهوری اسالمی ایران 

بوده  اند. بعضی از دولت ها متوجه شده اند که جمهوری اسالمی به این راحتی سرنگون نمی شود و 

به همین دلیل بدنبال گرفتن اهرم های قدرت ایران بودند که اوباما از آن جمله بود و می خواست 

اهرم هسته ای را از ایران بگیرد اکنون ترامپ هم تفکر سرنگونی حکومت را به شکل دیگری 

دنبال می کند. )۱( به طور کلی اهداف آمریکا از طرح گزینه های مختلف علیه ایران عبارتند از:

- تهدید و فشار بر ایران؛

- ایجاد مشکالت اقتصادی در داخل کشور؛

- تضعیف و یا سرنگونی رژیم ایران؛

- تضعیف ایران در منطقه؛

- تضعیف محور مقاومت و قدرتمند ساختن اسرائیل در منطقه؛

- تضعیف نهضت بیداری اسالمی؛

- نشان دادن غیرقابل اعتماد بودن ایران،
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- جلوگیری از سرمایه گذاری روی گاز ایران، تولید و صادرات آن به اروپا؛

- مخالفت و توقف برنامه موشکی ایران؛

- مخالفت با انرژی هسته ای ایران؛

- اجرای استراتژی سلطه آمریکا بر انرژی جهان و کنترل آن بر تامین نفت جهان؛

- تالش برای ایجاد شکاف در ایران بر ادامه »برنامه تامین امنیت دفاعی ایران«؛

- شکست توسعه ایده همگرایی با غرب؛

از  جدیدی  دور  به  تهران  ورود  برای  ایران  به  اقتصادی  و  روانی  فشار های  افزایش   -

مذاکرات.

روش های اعتبار دادن آمریکا به گزینه  های مطرح شده

آمریکا برای متهم ساختن ایران در مجامع بین المللی از هر اقدامی فروگذار نیست. بعد 

از خروج آمریکا از برجام، ترامپ بر این بود تا با تحت فشار قرار دادن ایران، آن را به خروج 

یکجانبه از برجام وادار سازد. برای این اقدام از طرح جدید »قانون مقابله با دشمنان آمریکا از 

طریق تحریم« که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، برای اعتبار بخشی به اقدام خود استفاده 

کرد. آمریکا مبنای این تحریم ها را برنامه موشک های بالستیک ایران، اتهام حمایت از اقدامات 

تروریستی بین المللی و نقض حقوق بشر و ساخت بمب اتم از سوی ایران دانست. ایاالت متحده 

برای اجماع سازی جهانیان با خود، دیگر کشورها را نیز مورد تحریم و یا تحت فشار قرار می دهد، 
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از  نفت خریداری می کنند.  ایران  از  علیه کشورهایی که  ثانویه آمریکا  تحریم های  نمونه آن 

طرف دیگر، ایاالت متحده برای تحریم ایران درصدد کاهش ابزارهای قدرت ایران است. کاهش 

صادرات نفت ایران، برهم زدن توافق هسته ای و … از جمله اقداماتی است که آمریکا از طریق 

فرآیند  ایران،  تحریم  افزایش  با  تا  هستند  درصدد  آنها  می دهد.  قرار  فشار  تحت  را  ایران  آن 

مذاکره مستقیم را بر ایران تحمیل نمایند و به جهانیان این را بقبوالنند که برای حل تنش با ایران 

خواستار مذاکره هستیم. این درحالی است که مذاکره فقط سرپوشی است برای اعتبار بخشیدن به 

گزینه هایی چون تحریم و جنگ نظامی با ایران. چرا که اساسًا هدف سیاست خارجی مذاکره یا 

عدم مذاکره نیست بلکه از بین بردن فشار و تحریم است.

در رابطه با جنگ نظامی نیز باید گفت که از زمان دولت بوش، آمریکایی ها قصد حمله 

نظامی به ایران را داشته اند اما این قصد فقط در حرف ماند. آمریکایی ها تهدید نظامی معتبر را 

مکمل سیاست فشار خود می بینند؛ یعنی آنها االن به این نتیجه رسیدند سیاست فشار اقتصادی و 

تحریم حداکثری اگرچه به ایران آسیب رسانده اما نه تنها منجر به تغییر رژیم و آشوب داخلی 

نشده بلکه حمایت مردم از نظام را هم افزایش داده است. بنابراین، سیاست مورد نظر آنها منجر به 

تغییر محاسبه نشده است و امریکا را به این نتیجه رساند که برای شکاندن این مقاومت داخلی ایران 

الزم است یک مولفه بر مولفه های فشار امریکا افزوده شود. )۲( در تهدید نظامی آمریکایی ها 

معتقدند برای اثرگذاری محاسبات جنگ باید آن را به ایران بقوبوالند تا ایران جنگ و درگیری 

نظامی را باور کند. بنابراین برای اثرپذیری ایران از تحریم ها، باید ایران را به گونه ای تحریم کرد 

که حس کند در صورت به آخر رسیدن تحریم ها، مورد حمله نظامی قرار می گیرد. آمریکایی ها 

برای تکمیل پروژه فشار خود بر ایران و باورسازی به جنگ، مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران 

را مورد تحریم قرار دادند و یا با ارسال پهباد بر فراز خطوط هوایی ایران شروع به زمینه سازی این 
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تفکر شدند که قصد حمله نظامی را دارند. اما معتبر نشان دادن تهدید نظامی آمریکا علیه ایران 

با سرنگونی پهباد آمریکایی که از حریم هوایی ایران عبور کرده بود، کاماًل بی اساس ماند چرا 

که آمریکا در مقابل سرنگونی پهباد آمریکایی، تنها کاری که انجام داد تهدید نظامی نبود بلکه 

افزایش فشار و تحریم بود. بنابراین، تهدید نظامی را نیز می توان ابزاری برای اعتبار بخشیدن به 

مذاکره، تحریم و فشار بر ایران دانست.

میزان اعتبار گزینه  های مطرح شده آمریکا

همان طور که بیان شد از زمان پیروزی انقالب اسالمی، ایران توسط ایاالت متحده مورد 

تحریم و فشار اقتصادی بوده است. اما این اقدام آمریکا هیچ گاه منجر به شکستن مقاومت ایران 

در برابر آمریکا نشده و آمریکا نتوانسته به اهداف خود برسد. ایاالت متحده برای گسترش تحریم 

و حتی درگیری نظامی با ایران، نیاز به اجماع سازی گسترده دارد چرا که این بار جامعه  بین المللی 

با آمریکا همراه نیست. چرا که کشورهای قدرتمندی مثل چین، هند، کره جنوبی و کشورهای 

قدرتمند اروپایی واردکننده گان عمده نفت ایران هستند و نمی توانند نسبت به تحریم نفتی ایران 

سکوت اختیار کنند. درواقع، ایران روابط اقتصادی عمیق تری با بقیه  کشورها نسبت به آمریکا 

دارد. تحریم ها همیشه زمانی موثرتر خواهند بود که توسط کشورهای زیادی اجرایی شوند. در 

نتیجه، تحریم دیگر کشورها به خاطر ایران منجر به  انزوای روز افزون آمریکا از متحدان قدیمی 

می شود که می تواند زیان آورتر هم شود.در صورتی که ایاالت متحده می تواند در تحریم ایران به 

ویژه در حوزه انرژی موفق شود که بتواند به طور چشم گیری سرمایه گذاری در دیپلماسی انرژی 

برای همراستا کردن متحدین آمریکا با این تحریم ها را بیشتر کند. که این امر نیز با توجه به 
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نیازهای داخلی خود امکان پذیر نخواهد بود. بحث بعدی دور زدن تحریم های مالی آمریکا علیه 

ایران است. راهکارهای موثر استفاده از فناورهای مالی نوین مانند بالک چین و سیستم پیام رسان 

مالی مستقل و پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه برای بی نیاز شدن از ارز و سیستم پیام رسان 

مالی آمریکا است و همین موارد بزرگ ترین چالش ها برای کارآمدی تحریم های ترامپ به شمار 

این معنا است که آمریکا  به  بعد از سرنگونی پهباد آمریکایی،  ایران  می روند. )۳(تحریم های 

جنگ و درگیری نظامی را منتفی می داند. قاعدتًا اگر آمریکایی ها این توان را در خود می دیدند، 

تهدیدات خود را عملی می کردند. اما دالیل متعددی آنها را از این کار باز می دارد: ۱- باال بودن 

توان نظامی ایران؛ ۲- هزینه بردار بودن جنگ با ایران؛ ۳- گسترده شدن جنگ با ایران به دلیل 

وجود هم پیمانان منطقه ای ایران؛ ۴- جنگ و درگیری نظامی با ایران، نمی تواند آمریکا را به 

اهداف خود برساند؛ 5- عدم کنترل پیامدها و دامنه اقدام خود در منطقه و جهان؛ )به ویژه این که 

حمله به نفتکش ها در دریای عمان و بندر فجیره امارات بدون شناخت مسبب آن نشان از غیرقابل 

پیش بینی بودن اتفاقات نظامی علیه ایران است( 6- از طرف دیگر، ترامپ برای انتخابات شدن در 

انتخابات بعدی نیازمند هزینه و امکانات تبلیغی است که آن را با جنگ و درگیری نظامی از بین 

نخواهد برد. 7- از دست رفتن حضور آمریکا در منطقه در صورت جنگ با ایران مانند آن چه که 

در سوریه برایش اتفاق افتاد. ۸- درگیر بودن متحد آمریکا یعنی عربستان سعودی در جنگ با 

یمن؛ 9- نقش فعال و قدرتمند ایران در عملیات مقاومت در درگیری های تکفیری عراق و سوریه 

و باز پس گرفتن سرزمین ها )نیروهای تکفیری که توسط خود دشمنان ایران من جمله آمریکا 

شکل گرفته بودند(

با توجه به این شرایط می توان گفت که خود مقامات آمریکا دچار یک نوع سردرگمی 

سیاسی هستند به طوری که برخی از مقامات جنگ را راه حل آخر می داند و برخی دیگر، تحریم 
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و فشار برای مذاکره را راه حل کاهش تنش بین ایران و آمریکا می دانند. ایران همواره بر این 

نکته تاکید دارد که »نه جنگ خواهد شد و نه مذاکره می کنیم«. این سیاست ایران، منجر به 

سردرگمی بیشتر آمریکایی ها شده، به طوری که در مذاکره، محتمل ترین شخص برای مذاکره 

وزیرامور خارجه ایران است که آن هم نیز توسط آمریکایی مورد تحریم قرار گرفته شده است.

ــی  ــد اعتبارزدای ــران در فراین ــوری اســالمی ای ــردی جمه ــات راهب الزام
گزینــه  هــای آمریــکا

با توجه به سردرگمی سیاست ایاالت متحده به ویژه در مطرح کردن گزینه ها، این ایران 

است که می بایست به صورت قاطع و شفاف در برابر گزینه های آمریکا که بیشتر جنبه ابزاری 

و انفعالی دارند موضع گیری نماید. بیشتر، هدف آمریکا در مطرح کردن ترکیب گزینه ها )از 

یک سو، تحریم و مذاکره و از سوی دیگر جنگ و درگیری نظامی( استراتژی جنگ روانی علیه 

ایران است که می تواند با به وجود آوردن شرایط آشفته اتخاذ استراتژی مناسب را از ایران بگیرد. 

دشمن این کار را از طریق نبرد اطالعاتی یا همان اجماع سازی علیه ایران صورت می دهد. در این 

شرایط، آمریکایی ها بر این باورند که اگر ایران را در سیاست خارجی با »گزینه های دشوار« 

مواجه کنند، آن وقت نه تنها قادر به تصمیم گیری درباره آن نخواهد بود بلکه اختالفات درونی اش 

شدیدتر هم می شود. )۴( با توجه به این شرایط، جمهوری اسالمی ایران می بایست تهدیدهای 

دشمن را به فرصت تبدیل نماید. یا از فرصت هایی که به دست می آید آنها را علیه دشمن تبدیل 

به تهدید نماید. این عمل از طریق گسترش قدرت ملی امکان پذیر خواهد بود. افزایش قدرت ملی 

برابر تحریم ها و فشارها  تا در  ایران می دهد  به  این توان را  انقالب اسالمی  زیر سایه گفتمان 

ایستادگی نماید. چرا که هدف آمریکایی تغیر رژیم ایران است و زمانی به ایران حمله می کنند 
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که مطمئن هستند قادر به تغییر نظام اسالمی هستند. از این رو، آنها آنقدر به تحریم و فشار بر ایران 

ادامه خواهند داد تا ایران را از داخل تضعیف کنند تا پروژه تغییر نظام یک زمانی اتفاق بیفتد. بر 

این اساس، وضع داخلی ایران در درجه اول، موضوع تعیین کننده برای وحدت و انسجام در برابر 

آمریکا یا تسلیم شدن در برابر خواسته های آمریکاست. استراتژی ایران، استراتژی ایستادگی و 

مقاومت در برابر آمریکاست که این استراتژی از طریق بازدارندگی قابل تحقق است. سرنگونی 

پهباد آمریکایی نمونه یک عمل مبتنی بر بازدارندگی است. ایران سالیان زیادی شاهد استراتژی و 

تاکتیک ایاالت متحده در اطراف خود )عراق، افغانستان( بوده است و به آسانی توانسته تاکتیک 

و استراتژی آمریکا را از سرزمین خود رصد کند. بنابراین، ما می توانیم از طریق گسترش قدرت 

ملی، وحدت و انسجام داخلی قدرت بازداندگی خود را در برابر دشمنان احیا کنیم. استراتژی 

مقاومت و ایستادگی در ایران پس از انقالب اسالمی به خوبی توانسته در برابر دشمن عملیاتی شود 

و حتی ایران نیز در بسیاری از عرصه ها توانسته پیشرفت کند و به استقالل برسد.
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سناریوها و یا گزینه هایی که ایاالت متحده آمریکا به ویژه در زمان ترامپ در مقابل ایران 

اتخاذ کرده، عالوه بر این که نشان از شفاف نبودن سیاست دولت آمریکاست نشان از بی تأثیری 

این گزینه ها در مقابل ایران است. اما باید هر زمان در مقابل رفتار پیش بینی نشده آمریکا آماده 

بود. ترامپ از ایران قدرتمند در منطقه احساس خطر می کند به ویژه اینکه توافق هسته ای را راهی 

برای قدرت بیشتر ایران می داند. از این رو، آمریکای زمان ترامپ تالش بر این دارد تا با کمک 

اجماع جهانی ایران را از برجام خارج سازد و نشان دهد که ایران غیر قابل اعتماد است. اعمال 

فشار و تحریم فزاینده در جهت تغییر موضع ایران از موضع فعلی خود است. با این هدف که 

ایران را از سر اجبار به مذاکره بکشاند یا منتظر رویارویی بیشتر شود. اما استراتژی ایران کاماًل 

مشخص است نه مذاکره خواهد کرد و نه جنگ خواهد کرد. ایران برای حفظ این هدف، همانند 

سال های گذشته استراتژی مقاومت و بازدارندگی را در پیش گرفته است. ایران در طول سالیان 

بعد از انقالب نشان داده به خوبی توانسته در برابر شدیدترین تحریم ها ایستادگی کند و از طرف 

دیگر، ایران هیچ گاه آغازگر جنگ و درگیری نیست ولی به خوبی می تواند در برابر تهدیدات 

نظامی پاسخ متقابل دهد. از طرف دیگر آمریکا می داند که هر گونه مداخله در مناطق تحت نفوذ 

ایران منجر به تحریک ایران و پاسخ متقابل ایران می شود، بنابراین، سعی می کند از طریق تقویت 

کشورهایی مثل اسرائیل و عربستان، ایران را درگیر حوزه های مقاومت کند. اما ایران با درایت 

توانسته از درگیری مستقیم پرهیز کند و یا با راهبردهای جنگ نیابتی و نامتقارن از افتادن در تله 

نظامی آمریکا و یا اسرائیل خود را دور سازد.
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