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مقدمه

 دولت ترامپ با خروج از برجام و وضع تحریم های شدید و ایجاد سایر موانع اقتصادی و 

سیاسی علیه جمهوری اسالمی ایران، کارزار فشار حداکثری علیه ایران را راه اندازی کرد. مذاکره ی 

مجدد با ایران و محدود کردن برنامه ی موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران و تامین امنیت رژیم 

صهیونیستی از اهداف اصلی این کشور در اتخاذ این مسیر بوده است. ایاالت متحده از ابزارهای 

مختلفی برای اعمال این فشار حداکثری استفاده کرده است که با در نظر داشتن وضعیت فعلی، 

جمهوری اسالمی ایران باید راهبردها و سیاست های دقیقی را با توجه به ظرفیت های سیاسی و 

اقتصادی داخلی و شرایط سرزمینی خود اتخاذ نماید.  

الف( علل خروج آمریکا از برجام

آمریکا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توافق هسته ای بین ایران و پنج قدرت جهانی موسوم 

به برجام را به صورت یکجانبه ترک کرد. دالیل متعدی در خروج آمریکا از برجام وجود دارد 

که به بررسی آن ها می پردازیم:

حمالت دونالد ترامپ به برجام از دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱6 

آغاز شد، جاییکه وی متن این توافق را بسیار بد دانست و معتقد بود ماهیت برجام به گونه ای 

است که هیچ گونه منفعتی را از نظر اقتصادی و تجاری برای آمریکا در بر نداشته است و این از 

دیدگاه شخصی مانند ترامپ که تاجر مسلک است، یک نقص جدی بود. از این رو توافق هسته ای 

به موضوعی حیثیتی و شخصی برای دونالد ترامپ تبدیل شده بود و به همین دلیل وی دائم برجام 
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را بدترین توافق آمریکا توصیف می کرد. بنابراین ناچار بود در قبال چنین موضوعی واکنش نشان 

دهد و جز تصمیم به خروج از برجام نمی توانست برای حامیان خود تصویری از یک فرد مقتدر 

ارائه دهد.انتقاد اصلی آمریکایی ها به متن برجام همیشگی نبودن و مدت دار بودن محدودیت های 

اعمالی آن علیه ایران است به نحوی که تحریم های تسلیحاتی بعد از 5 سال و محدودیت استفاده 

از سانتریفیوژهای جدید نیز بعد از ده سال به پایان می رسد، این مسائل از جمله مواردی بودند که 

آمریکایی ها بر لزوم تغییر این بخش تاکید داشتند.]۱[

جدای از این مسائل در خارج از متن برجام نیز آمریکایی های دالیلی برای خروج خود از 

برجام بیان داشته اند که مهم ترین آن جامع نبودن برجام و در نظر نگرفتن برنامه موشکی ایران 

و نداشتن بندهایی برای محدود کردن برنامه موشکی ایران بوده و همچنین عدم توانایی برجام در 

مقابله با تحرکات و نفوذ منطقه ای ایران نیز به عنوان عامل دیگر به شمار می رود.

مسئله دیگر که برای آمریکا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، امنیت رژیم اشغالگر 

قدس است. ترامپ برجام را عاملی بر افزایش توان هسته ای ایران می دانست که این مسئله موجب 

ایجاد تهدیدی جدی علیه امنیت رژیم صهیونیستی می گشت. رژیم صهیونستی تنها قدرت هسته ای 

منطقه غرب آسیا به شمار می رود و از این رو به خطر افتادن این یگانگی برای این رژیم و متحد 

اصلی اش آمریکا قابل پذیرش نبوده است.علیرغم اینکه جمهوری اسالمی ایران بارها با استناد به 

فتوای رهبر معظم انقالب تالش برای دستیابی به ابعاد نظامی فعالیت های هسته ای را قویا تکذیب 

کرده است، با این حال، آمریکا، این موضوع را نیز به عنوان یکی از دالیل خروج از برجام در 

نظر داشته است.]۲[
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سفیر بریتانیا در واشنگتن سرکیم دروک نیز در تلگرام های ارسالی به لندن، دلیل خروج 

رئیس جمهور آمریکا از معاهده هسته ای با ایران را به خاطر بدخواهی اش نسبت به باراک اوباما 

رئیس جمهور سابق آمریکا می داند و معتقد است که ترامپ از توافق با ایران به دالیل شخصی  و 

به این علت که باراک اوباما آن را امضا کرده بود خارج شده است.]۳[

ب( اهــداف کارزار فشــار حداکثــری آمریــکا علیــه جمهــوری اســالمی 
ایــران

ایاالت متحده آمریکا با خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، دوازده شرط برای رهایی 

ایران از تحریم ها و مذاکره مجدد با ایران اعالم کرد. دوازده شرط آمریکا شامل خاتمه بخشی کامل 

غنی سازی اورانیوم، توقف توسعه سیستم های موشک بالستیک قابل حمل کالهک اتمی، توقف 

حمایت از سازمان های به زعم خود تروریستی در منطقه و جهان، احترام به حاکمیت عراق، خروج 

نیروهای تحت فرمانش از سوریه و توقف تهدید دولت های منطقه و .. می شد.]۴[

نظیر فشار  نظام های تحریمی و کارزارهایی  از طراحی  اساسی آمریکا  هدف اصلی و 

حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران، فروپاشی و سرنگونی سیاسی و سرزمینی ایران است. از 

آنجایی که در نیل به این هدف سالیان درازی است که آمریکا به نتیجه نمی رسد این بار با پیگیری 

سیاست فشار حداکثری خواهان مذاکره از دل این فشار و حصول توافقی برای محدودسازی ایران 

است تا بتواند فعالیت های جمهوری اسالمی ایران را محدود نماید.]5[

هدف اصلی تصمیم دولت ترامپ از تحمیل تحریم های شدید و راه اندازی کارزار فشار 

حداکثری، بازگشت ایران به میز مذاکره و ایجاد تغییر در متن برجام و رسیدن به یک توافق جدید 
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است. اما این بار خواهان مذاکرات پیچیده با طیف گسترده ای از مسائل است که در آن ایران 

نیز می تواند احتماال در ازای انجام خواسته ها در حوزه هسته ای، امتیازاتی را درخواست کند.]6[

جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید که یکی از ضد ایرانی ترین مقام های دولت 

آمریکا بود، در توییتی اهداف فشار حداکثری بر جمهوری اسالمی ایران را تغییر رفتارهای مخرب 

ایران، حفظ و احترام به حقوق مردم ایران و در نهایت بازگرداندن تهران به میز مذاکره دانست.]۷[

ج( ابزارهای آمریکا در اعمال فشار حداکثری علیه ایران

آمریکا در راه رسیدن به اهداف خود در راه اندازی کارزار فشار حداکثری علیه ایران بیش 

از هر چیز متوسل به ابزار تحریم شده است.

واشنگتن با تحریم صنایع پتروشیمی و نفت ایران که آن را یکی از منابع مهم درآمدهای 

دولت ایران می دانست، به دنبال به صفر رساندن صادرات نفت ایران بوده و در راه تحقق این 

هدف، معافیت های تحریمی که در ابتدای اعمال تحریم، به برخی کشورها اعطا نموده بود را نیز 

لغو کرد.]۸[ تحریم مقامات عالی جمهوری اسالمی ایران با هدف جلوگیری از فعالیت گسترده 

بین المللی و محدود نمودن ابعاد سفر وزیر امور خارجه ایران به نیویورک از دیگر تدابیر آمریکا در 

این راه بوده است. تهدید و هشدار آمریکا به کشورها و نهادهای مختلف که مایل به تجارت با 

ایران بوده اند نیز یکی دیگر از ابزارهای آمریکا در اعمال فشار حداکثری بر این است.]۹[

ایاالت متحده آمریکا چندین بار تالش نمود از مجرای سازمان های بین المللی و کنفرانس های 

چندجانبه کارزار فشار حداکثری علیه ایران را تقویت نماید که در این راه با شکست رو به رو 
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شد. این کشور با برگزاری کنفرانس ورشو در بهمن ماه سال ۹۷ به دنبال ایجاد اجماع علیه برنامه 

موشکی ایران و فعالیت های دفاعی جمهوری اسالمی ایران بود که به هدف خود دست پیدا نکرد. 

همچنین در تاریخ ۱۷ تیر ۹۸ شورای حکام آژانس بین المللی انرِژی اتمی، به درخواست آمریکا 

جلسه ای برای بررسی وضعیت ایران برگزار کردند که در این کارزار نیز آمریکا توفیقی بدست 

نیاورد.]۱۰[در طرح دیگری آمریکا با راه اندازی ائتالفی دریایی بدنبال ایجاد یک اجماع جهانی در 

برابر فعالیت های دفاعی و امنیتی ایران در خلیج فارس بود که این طرح نیز با عدم استقبال جامعه 

جهانی به شکست انجامید.]۱۱[

اتهام زنی به ایران مبنی بر حمایت از انصاراهلل یمن در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو 

عربستان و سایر اقدامات پیش گیرانه و تالفی جویانه ی حوثی های یمن و استفاده از کشورهای 

عربستان و امارات برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی اقتصادی و امنیتی در ایران]۱۲[ از دیگر ابزارهایی 

است که ایاالت متحده علیه ایران به کار می گیرد.

د( نقاط ضعف و قوت کارزار فشار حداکثری علیه ایران

همه جانبه و چندبعدی بودن تحریم های آمریکا علیه ایران و اعمال محدودیت بر سر 

صادرات نفت و پتروشیمی و همچنین تحت تاثیر قراردادن مراودات تجاری ایران با شرکای 

منطقه ای و بین المللی خود، موجب ایجاد دردسرهای مختلف برای اقتصاد ایران و همچنین تعامالت 

تجاری این کشور با جامعه بین المللی شد که از جمله ی نقاط قوت فشار حداکثری آمریکا علیه 

ایران است. ایاالت متحده از وابستگی اقتصادی اروپا و شرکت های اروپایی به آمریکا نهایت 

استفاده را می برد و اجازه ی برقراری روابط تجاری و استفاده از کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به 
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اینستکس را به کشورها نمی دهد.

ناتوانی آمریکا در ایجاد اجماع جهانی و همسو کردن سایر کشورهای جهان با کارزار 

فشار حداکثری علیه ایران و یکجانبه بودن این اقدامات و نداشتن مقبولیت جهانی از جمله نقاط 

ضعف این کارزار به حساب می آید.

ایران  ترامپ،  ندارد که کارزار”فشارحداکثری”  نشانه ای وجود  تاکنون هیچ  از طرفی 

را تحت تاثیر قرارداده و فعالیت ها و حمایت های ایران از متحدان خود در منطقه را خاتمه و یا 

محدود کرده باشد. حضور و مشارکت فعال ایران در منطقه و حمایت ایران از محور مقاومت و 

سایر شرکای منطقه ای خود نشان دهنده ی عدم توفیق آمریکا در دستیابی به اهدافش بوده است.

 دونالد ترامپ همچنین با کنار گذاشتن مشاور امنیت ملی خود، جان بولتون از دولت، یکی 

از ابزارهای خود که تهدید ایران به جنگ بود و می توانست امیدوار باشد که ایران به واسطه ی 

آن به میز مذاکره بازگردد را از دست داد. تصمیم ترامپ مبنی بر اخراج بولتون را می توان به 

عنوان پذیرش شکست تلقی نمود. به عبارت دیگر، حذف ناگهانی جان بولتون ایران را در کارایی 

استراتژی “مقاومت حداکثری” خود متقاعد ساخته است.]۱۳[

تاکید افراطی آمریکا بر اعمال تحریم های جدید علیه ایران در بادی امر این مهم را نتیجه 

می دهد که آمریکا از تحریم های قبلی خود به نتایج مورد نظر خود نرسیده است و عدم توانایی 

این کشور در به صفر رساندن صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی ایران نشان دهنده ی این 

ناتوانی است.]۱۴[
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ناتوانی آمریکا در دیدار با مقامات جمهوری اسالمی ایران علیرغم تالش فراوان در اجالس 

اخیر سران گروه جی ۷ در فرانسه]۱5[ و همچنین در حاشیه ی ۷۴ امین نشست مجمع عمومی 

سازمان ملل حکایت از این مهم دارد که آمریکا نتوانسته است به هدف خود مبنی بر مذاکره مجدد 

با ایران ولو حداقلی نیز دست پیدا کند.

ه( الزامات راهبردی پیش روی جمهوری اسالمی ایران

جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با کارزار فشار حداکثری آمریکا، راهکارها و الزاماتی 

را پیش روی دارد که به بررسی آن ها می پردازیم:

هدف اصلی این کارزار کشاندن ایران به پای میز مذاکره و اصالح برجام و انعقاد یک 

موافقت نامه ی جدید با ایران است که در بادی امر از تحقق این هدف باید جلوگیری و از هرگونه 

بطور یکجانبه خارج شده است  برجام  توافق  از  این کشور  با آمریکا در شرایطی که  مذاکره 

خودداری کرد. بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های 

آنان بر جمهوری اسالمی، و همچنین نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا.]۱6[تنها با 

بازگشت این کشور به برجام و برداشتن همه ی تحریم ها و در کنار سایر اعضای این موافقت نامه 

مذاکره با این کشور امکان پذیر است.

تقویت روابط اقتصادی و تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه که دارای مرز زمینی 

مشترک با جمهوری اسالمی ایران هستند می توانند موجب رشد صادرات و افزایش ذخایر ارزی 

کشور شوند. در این بین کشور افغانستان و همچنین عراق به عنوان کشورهای همسایه ایران 

بیش از همیشه می توانند مورد توجه اقتصاد ایران قرار بگیرند. در عین حال مذاکره با کشورهای 
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اروپایی با هدف جلوگیری از شکل گیری اجماع جهانی علیه ایران در این مقطع زمانی و نه تمرکز 

صرف بر برقراری روابط اقتصادی با اروپا می بایست مورد توجه قرار بگیرد. دیپلماسی فعال و 

نگاه به شرق و گسترش روابط با کشورهای جهان شرق باید مورد توجه سیاستمداران ایران در 

این وضعیت قرار بگیرد.

ادامه ی حضور فعال در عرصه ی بین المللی و منطقه ای، و تقویت محور مقاومت و حمایت 

از کشورهای عراق و سوریه و مردم یمن می تواند نمایشگر واضحی از بی تاثیری کارزار فشار 

حداکثری بر سیاست های جمهوری اسالمی ایران باشد. حضور مقتدرانه در آب های خلیج فارس 

و پی گیری طرح امنیت هرمز از سوی ایران می تواند بر اعمال نقش منطقه ای جمهوری اسالمی 

ایران تاثیر بسزایی داشته باشد.
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نتیجه گیری

با روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایاالت متحده آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ از برجام 

خارج شد. پایان پذیر بودن محدودیت های اعمالی بر برنامه هسته ای ایران و عدم پوشش برنامه 

موشکی و برد سالح های متعارف ایران از دالیل اصلی ادعایی آمریکا در خروج از برجام بوده 

است. اعمال تحریم  و محدودیت های اقتصادی و تجاری بر ایران بالفاصله با خروج آمریکا از 

برجام شدت یافت و هدف اصلی آمریکا در راه اندازی کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری 

اسالمی ایران، وادار کردن ایران به مذاکره با آمریکا و اصالح مفاد برجام و محدود کردن نقش 

ایران در منطقه بود. اعمال تحریم های تکراری و پی در پی و اخراج ناگهانی جان بولتون مشاور 

امنیت ملی امریکا که از حامیان اصلی کارزار فشارحداکثری و جنگ علیه ایران بود، توسط ترامپ 

نشان دهنده عدم حصول موفقیت در اعمال فشار حداکثری علیه ایران است. از طرفی عدم توفیق 

آمریکا در مذاکره با مقامات ایران در اجالس های بین المللی اخیر بر این مهم صحه می گذارد. 

در این شرایط جمهوری اسالمی با اتخاذ سیاست های اقتصادی فعال و پویا و استفاده از ظرفیت 

کشورهای همسایه ی خود می تواند ضمن پیشبرد اهداف اقتصادی بر گسترش روابط سیاسی با 

کشورهای منطقه تمرکز نموده و همچنین با عدم مذاکره ی مستقیم با آمریکا این کشور را از 

حصول به هدف اصلی خود در راه اندازی کارزار فشار حداکثری علیه ایران ناامید نماید.
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