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       چكیده
• با توجه به تقابل جدی جمهوری اسالمی با سیاستهای ایاالت متحده در خاورمیانه از ابتدای انقالب سال 7531، آمریکا به 	

دنبال منزوی ساختن و مهار ایران بوده است. 

• با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، سیاستهای جدیدی در قبال ایران اتخاذ شده است. این دولت کل نظام 	
حاکم را هدف قرار داده و با اتخاذ سیاست "مهار فعاالنه یا عقب راندن"، فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی را به شکل جدی 

پیگیری کرده است.

• در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی و استفاده از نظریه سیاست سد نفوذ "ُجرج کنان"، به بررسی شیوه های 	
آمریکا در خاورمیانه برای مهار فعالنه و اعمال فشار حداکثری بر ایران و همچنین شیوه های جمهوری اسالمی برای مقابله 

با کارزار فشار حداکثری آمریکا پرداختیم.

• یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت ترامپ عالوه بر سد و مهار کردن دامنه مداخالت و نفوذ جمهوری اسالمی 	
در منطقه، به دنبال تغییر رفتار و استراتژی جمهوری اسالمی و در صورت امکان براندازی آن از طریق اعمال سیاست 

"فشار حداکثری" بوده است.

• با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایران نیز، احتمال تداوم سیاست فشار حداکثری و سناریوهای پیش 	
رو مورد بررسی قرار گرفته است.

      كلید واژه ها: ایاالت متحده امریکا، جمهوری اسالمی ایران، ترامپ، دکترین فشار حداکثری، سیاست سد نفوذ

      Özet
	• İran'ın 1979 Devrimi’nden bu yana ABD’nin Orta Doğu politikalarına karşı hareket etmesi, 

ABD’yi İran'ı izole etmeye ve kontrol altına almaya yöneltmiştir.

	• Trump’ın ABD’de iktidara gelmesi ile birlikte İran'a yönelik yeni politikalar benimsenmiştir. 
Yeni hükûmet, İran’daki tüm devlet sistemini hedef almış ve bir "aktif çevreleme veya geri itme" 
politikası benimseyerek diplomatik ve ekonomik baskıları ciddi şekilde artırmıştır.

	• Bu çalışmada, analitik-betimsel yöntem ile George Kennan’ın “Çevreleme Politikası” teorisi 
kullanılmıştır. Bu bağlamda ABD’nin İran’a karşı aktif çevreleme ve maksimum baskı 
politikasının uygulama yöntemleri incelenmiştir. Bununla beraber İran’ın da bu politikalara 
karşı uyguladığı yöntemler ele alınmıştır.

	• Araştırmanın bulguları Trump yönetiminin, İran’ın bölgedeki müdahaleleri ve etkisini önlemeye 
çalışmakla beraber İran'ı, davranış ve politikalarını da değiştirmeye zorlamaya ve mümkünse 
"maksimum baskı" politikasıyla mevcut sistemi devirmeye çalıştığını göstermektedir.

 Anahtar Kelimeler: ABD, İran, Trump, Maksimum Baskı Politikası, Çevreleme Politikası

    Summary
	• Since the 1979 Revolution, Iran’s actions against the US Middle East policies have led the US 

to isolate and control Iran.

	• New policies towards Iran have been adopted since Trump came to power in the US. The 
administration has targeted Iran’s entire state system and espoused an “active containment or 
rollback” policy, grievously increasing diplomatic and economic pressures.
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	• An analytical-descriptive method and George Kennan's "Containment Policy" theory were 
used in this study. In this context, the application methods of the US active containment and 
maximum pressure policy against Iran were examined. Moreover, the strategies Iran has applied 
against these policies have also been discussed.

	• The findings of the study show that the Trump administration seeks to prevent Iran's regional 
interventions and influence, furthermore, to compel Iran to reconstruct its behavior and policies 
and, if possible, to overthrow the existing system via its ‘maximum pressure’ policy.

	• The continuance of the ‘maximum pressure’ policy and plausible ramifications were analyzed 
considering the upcoming presidential elections in both the US and Iran.

    Keywords: US, Iran, Trump, Maximum Pressure Policy, Containment Policy
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مقدمه

نظم امنیتی در منطقه خاورمیانه از سال 2011 به این سو دچار تغییراتی ساختاری شده است چراکه قدرتهای 
فرامنطقه ای به شدت در منطقه نفوذ دارند و همچنین رقابتهای ژئوپولیتیکی میان قدرتهای منطقه ای نیز تعمیق 
شده است. عالوه بر پیچیدگی بیشتر معمای امنیتی، منطقه خاورمیانه وارد دوره جدیدی از تغییرات موازنه قدرت 
و ابهامات اساسی شده است. بررسی آخرین تحوالت منطقه نشان می دهد که منطقه دچار مداخالت نظامی توسط 
قدرتهایی مانند روسیه، ترکیه، ایران و آمریکا و در سطح کمتری عربستان، قطر و اسرائیل شده است. با توجه به 
روی کار آمدن دونالد ترامپ و راهبرد اصلی )اول آمریکا(ی او، این تحوالت پیچیده تر هم شده است، به ویژه اینکه 
دولت آمریکا قصد دارد حضور خود را در خاورمیانه کمتر هم بکند )Feltman, 2019: 94-100(. در همین حال، 
روابط ایران و آمریکا هم به سمت وخامت می رود و میان تنشهای نظامی غیرمستقیم و گاهی تنش زدایی استراتژیک 
به سر می برد. دولت ترامپ با مقصر دانستن و سرزنش کردن سیاست مماشات دولت اوباما، به وعده انتخاباتی اش 
عمل کرد و با خروج از برجام تمام تحریمهای پیش از توافق میان ایران و گروه پنج به اضافه یک را برگرداند. 
)Cummings, 2020(. دولت ترامپ توافق هسته ای را با کارزار فشار حداکثری جایگزین کرد. در یک تغییر جهت 
بنیادین از رویکرد سنتی دولتهای پیشین آمریکا، سیاست این دولت دیگر فقط به دنبال مهار و انزوای جمهوری 
اسالمی از طریق استراتژی سد نفوذ منفعل یا مذاکره با الیه  های میانه روی جمهوری اسالمی نیست، بلکه می  خواهد 
با اعمال سیاست فشار حداکثری، جمهوری اسالمی را براندازی یا دست کم وادار به تغییر رفتار و استراتژی نماید.

دولت ترامپ معتقد است که مشکالت شدید اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی که از دی ماه 1396 آغاز شده و 
تاکنون ادامه دارد، جمهوری اسالمی را در موضعی قرار خواهد داد که یا باید بر اساس شروط دوازده گانه پمپئو 
با آمریکا مذاکره کند و یا به شکلی اجتناب ناپذیر با پیامدهای فروپاشی نظام سیاسی دست و پنجه نرم کند. نکته قابل 
توجه دیگر این است که آمریکا از طریق گسترش و تعمیق همکاری ها با متحدان منطقه  ایش از جمله اسرائیل، 
عربستان و امارات به دنبال ایجاد یک قطب بندی ژئوپولیتیک تازه در خاورمیانه است تا جمهوری اسالمی را امنیتی 
سازی1 و وادار کند که سیاستهایش را از کابل تا کاراکاس تغییر دهد. از دیدگاه دولت ترامپ، مماشات دولت اوباما 
با جمهوری اسالمی که با انعقاد توافق هسته ای و همچنین اعطای 1.8 میلیارد دالر به صورت نقدی به اوج رسید، 
دستاورد خاصی به غیر از توانمند کردن جمهوری اسالمی و ایجاد بحران انسانی در عراق، سوریه، لبنان و یمن 
نداشته است. از دیدگاه تهران اما آمریکا و اسرائیل تمام تالش خود را برای نابودی توافق هسته ای و احیای پروژه 
آمریکا،  ایران و  اند. یکی از موضوعات اصلی مورد مناقشه میان  به کار بسته  امنیتی سازی جمهوری اسالمی 
مربوط به نقش جمهوری اسالمی در محیط پیرامونی اش از جمله در عراق و سوریه و سیاستهای بی ثبات کننده در 
منطقه خاورمیانه است. بنابر این مقامات آمریکایی ظاهرا به این نتیجه رسیده اند که حداقل تا زمان فعلی، سیاست 
اوباما در مهار مداخالت منطقه ای جمهوری اسالمی ناکارآمد بوده چراکه تهران توسعه برنامه موشکهای بالستیک 
و همچنین استفاده از گروه های نیابتی در سرتاسر منطقه خاورمیانه را ادامه داده که این مسئله عامل تهدیدات جدی 
برای منافع و امنیت ملی ایاالت متحده و همچنین هم پیمانان منطقه ایش بوده است. با توجه به مطالب و فرضیات 
با چه شیوه  هایی فشار حداکثری را روی جمهوری  این است که آمریکا  این پژوهش  مطرح شده، پرسش اصلی 
اسالمی اعمال می کند تا بتواند تهران را به تغییر سیاستهای منطقه ای و رفتار استراتژیکش وادار سازد؟ پرسشهای 
مهم دیگر به شرح زیر است: آمریکا از چه طریق جمهوری اسالمی را منزوی و نفوذ و مداخالتش را در منطقه سد 
می کند؟ پیامدهای امنیتی و ژئوپولیتیکی سیاست فشار حداکثری آمریکا بر آینده نفوذ و مداخالت جمهوری اسالمی 

در منطقه خلیج فارس و شامات چیست؟

1 .Securitize
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از آنجا که تهران تا زمان نگارش این پژوهش از تغییر سیاستهایش علیرغم رو به رو شدن با فشار حداکثری 
خودداری کرده است، این پرسش مطرح می شود که جمهوری اسالمی با چه راهکارها و ابزارهایی با این سیاست 
پرهیز  آمریکا  با  نظامی  از یک رویارویی همه جانبه  بقای خودش را تضمین و هم  تا هم  کند  مقابله می  آمریکا 
کند؟ فرضیه این تحقیق این است که در شرایط فعلی نظام بین  الملل و خاورمیانه، دولت ترامپ با استفاده از فشار 
دیپلماتیک، تحریم اقتصادی و مالی و بازدارندگی نظامی به دنبال تشدید فشار حداکثری و در نهایت تغییر رفتار و در 
صورت امکان پیشبرد سیاست تغییر رژیم در قبال جمهوری اسالمی است. از این رو هدف پژوهش حاضر این است 
که با بررسی شرایط جدید منطقه  ای و همچنین سیاست دولت آمریکا در مورد جمهوری اسالمی در عرض تقریبا 
سه سال گذشته مسایل را مورد موشکافی قرار دهد و بخشهای مختلف سیاست دولت ترامپ را یک به یک واکاوی 
کند تا برای سؤاالت پژوهش پاسخهای مناسب بیابد. در این پژوهش با استفاده از نظریه "سد نفوذ جرج کنان2" و 
بررسی اشکال مختلف آن به تبیین سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسالمی خواهیم پرداخت و پس از آن 
سیاستهای متقابل جمهوری اسالمی را تشریح خواهیم کرد. در نهایت یافته  های بحث و نتیجه گیری و سناریوهای 

پیش رو مطرح خواهد شد.

1- سیاست سد نفوذ یا مهار؛ چیستی و شیوه های آن

خاورمیانه از دیرباز یکی از مهمترین مناطق دنیا و محل رقابتهای استراتژیک قدرتهای بزرگ بوده است. در منطقه 
خاورمیانه سه زیرمجموعه شامات )شامل اسرائیل و همسایگان عرب(، خلیج فارس )ایران، عراق و دولتهای عربی 
خلیج فارس( و مغرب )شامل لیبی، تونس، الجزایر و مراکش( وجود دارد. مهمترین کشور زیر سیستم شامات اسرائیل 
و مهمترین کشورهای زیر سیستم خلیج فارس ایران و عربستان سعودی هستند )Buzan & Waever, 2004: 52(. در 
منطقه  خاورمیانه قدرتها و بازیگران تأثیرگذار منطقه  ای مانند ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل و قدرتهای فرامنطقه  
ای مثل چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا نیز حضور دارند، با این حال آمریکا در مجموعه امنیت منطقه  ای 
خاورمیانه قدرت مسلط محسوب می شود. حوزه امنیتی آمریکا در خاورمیانه، در قالب خاورمیانه بزرگ تعریف 
می شود که شامل شرق مدیترانه و کانال سوئز، خلیج فارس و دریای خزر می  شود یعنی کشورهایی که به سه آبراه 
منطقه  ای و بین المللی بسیار مهم و استراتژیک دسترسی دارند )Kemp & Harkavy, 1997: 5-13(. به علت تقابل 
شدید جمهوری اسالمی با سیاستهای آمریکا در سطح منطقه خاورمیانه، آمریکا از ابتدای انقالب تالش در مهار ایران 
در خاورمیانه داشته است. برای اینکه بدانیم سیاست کارزار فشار حداکثری با سیاست سنتی دولتهای پیشین آمریکا 
چه تفاوتهایی دارد، ابتدا الزم است به بررسی چیستی استراتژی سد نفوذ یا مهار بپردازیم و پس از آن شیوه  های 

آمریکا برای مهار فعاالنه و اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

بنیان  گذار استراتژی سد نفوذ، ُجرج کنان بود. كنان در فوریه 1946 طی تلگرافی با تأكید بر لزوم گسترش نفوذ 
ایاالت متحده، به دولتمردان آمریکایی گفت كه حكومت شوروی باید چنان تحت فشار قرار گیرد، تا با توجه مفرط به 
سیاست خارجی از مشكالت درونی غفلت ورزد؛ و بدین ترتیب شورش و نارضایتی های داخلی و ضربات بی امان 
ایاالت متحده از خارج، شیرازه این نظام را از هم فرو بپاشد. از نظر او باید اهداف كمونیسم روسی عقیم و دست 
نیافتنی شود و هیجانات و شور انقالبی مسكو رو به زوال باشد. کنان معتقد بود ماهیت توتالیتر و امنیتی حکومت 
شوروی این سیاست را تقویت می کند: »در مرکز دیدگاه مقامات شوروی به سیاست بین الملل احساس سنتی و ذاتی 

)Kennan, 1946(. ».ناامنی روسی وجود دارد

مفهوم سد نفوذ از واژه سد كردن گرفته شده است. این مفهوم بر پنج نكته داللت دارد كه همه آنها در سیاست سد 
نفوذ كاربرد دارند. در برگرفتن، برابر بودن، ظرفیت داشتن، مهار كردن و محصور كردن، از معانی این سیاست 
2. George Kennan’s Containment Strategy
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به شمار می روند. در برگرفتن، به معنای پذیرش طرف مخالفی است كه توان حذف یا نابودی آن وجود ندارد. برابر 
بودن به معنی در نظر گرفتن خطر و اهمیت كشور مخالف در سطح برابر است. ظرفیت داشتن به تحمل و مدارا و 
زیست با طرف مخالف اشاره می  كند. مهار كردن به این معنی است كه ضمن پذیرش طرف مخالف، باید از گسترش 
نفوذ آن جلوگیری كرد و در نهایت محصور کردن یعنی برای ممانعت از گسترش قدرت و نفوذ رقیب، باید محدوده 
 های آن را مورد محاصره قرار داد. هدف این سیاست، نه ایجاد جنگ، بلكه سازش است. به بیان دیگر، در شرایطی 
كه نمی توان دشمن و رقیب را از بین برد و در عین حال، نمی توان در قبال گسترش حوزه نفوذ آن ساكت بود، 
باید سیاست سازش، تحمل و محصور كردن دشمن را در مرزهای مشخص در پیش گرفت. بر این اساس، هدف در 
سیاست سد نفوذ، بین جنگ و تنش زدایی و همزیستی قرار دارد. آنچه در این چارچوب تعقیب می شود، انزوای 
دشمن و كاهش توان و مقاومت و در صورت امكان، فروپاشی آن است. کنان در این باره می گوید: »عنصر اساسی 
سیاست آمریکا در قبال شوروی باید صبر بلندمدت و در عین حال مهار سخت و محتاطانه تمایالت توسعه طلبانه 

)Kennan, 1947(. ».روسها باشد

سیاست سد نفوذ به دو روش دنبال می شود: سد نفوذ منفعل و سد نفوذ فعال. سد نفوذ منفعل یعنی روبرو شدن و 
مهار کردن دشمن در زمان و مکان تعیین شده توسط حریف. در اینجا بیشتر به دنبال حفظ وضع موجود هستیم از 
طریق عرصه ای که در آن نبرد صورت می گیرد، ابزارهایی که مورد استفاده قرار می گیرد، و ایجاد توازن میان 
منافع و زیانهای ناشی از وضع موجود که در واقع به معنی تفکیک قائل شدن میان منافع حیاتی و منافع حاشیه ای 
است. سد نفوذ فعال به دنبال برطرف کردن دو ضعف سد نفوذ منفعل است. اهمیت ندادن به منافع حاشیه ای که در 
شرایط ویژه ای می توانند تبدیل به منافع حیاتی شوند، مانند آنچه در جنگ کره در دهه 1950 رخ داد و همچنین 
کمبود انتخابها و ابزارها میان دست روی دست گذاشتن از یک طرف و افزایش مداوم تنشها از طرف دیگر. نمونه 
کالسیک سد نفوذ فعال را می توان در سخنرانی تحلیف جان اف کندی یافت »در راه آزادی هر بهایی بپرداز و هر 
سختی را تحمل کن«. این کندی بود که بر داشتن ظرفیت برای پاسخ منعطف تأکید کرد. هدف نهایی سیاست سد نفوذ 
همانطور که کنان در سال 1947 اشاره کرده بود، این بود که رهبری شوروی را مجبور کنند طوری تغییر رفتار 
بدهد که عمال دیگر چیزی برای مهار کردن باقی نماند. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا بهتر از ریگان به هدف نهایی 

.)Gaddis, 2001( استراتژی سد نفوذ دست پیدا نکرد

سیاست سد نفوذ که سیاست اصولی آمریکا در قبال شوروی بود، اصل اساسی در سیاست آمریکا در قبال جمهوری 
اسالمی نیز هست. دولت کلینتون در دهه 1990، این سیاست را به شکل موفقیت آمیز در قبال ایران و عراق پیاده کرد 
)Cook, 2020(. شایان ذکر است که سیاست دولت ترامپ با سیاست مهار منفعالنه دولتهای پیشین آمریکا متفاوت است 
و یادآور مهار فعاالنه دولت ریگان یا همان دکترین )عقب رانی( در قبال شوروی در دهه 1980 است. به همین علت، 
استفاده از سیاستهای مشابهی در برابر جمهوری اسالمی که باعث فروپاشی تقریبا صلح آمیز شوروی در اوایل دهه 
1990 شد و تحت عنوان "استراتژی پیروزی" از آن یاد می شود، جذابیت زیادی در میان استراتژیستهای آمریکایی 
دارد. استراتژی مذکور بهترین نتیجه را برای آمریکا و هم پیمانانش علیه شوروی رقم زد، بدون اینکه باعث ایجاد یک 

درگیری نظامی مستقیم و تمام عیار میان دو ابرقدرت شود.

وجود برخی شباهتها میان جمهوری اسالمی و شوروی سابق ممکن است باعث شود که برخی تصور کنند استفاده 
از همان سیاستها منجر به نتایج مشابه شود. این برآورد ممکن است درست باشد و برخی سیاستها نتایج مشابه داشته 
باشند، اما تفاوتهای مهم ساختاری، ایدئولوژیک، تجربی و شخصی، شرایط امروز را با اوایل دهه 1990 بسیار 
متفاوت می کند. این تفاوتها می تواند به شکست "استراتژی پیروزی" منجر شود؛ به این معنی که حتی پیاده کردن 
موفقیت آمیز این استراتژی ممکن است به یک مسیر متفاوت تر و شاید خونین تر منتهی شود. هرچند این تفاوتها 
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به این معنی نیست که آمریکا نمی خواهد یک نسخه به روز شده از این استراتژی را علیه جمهوری اسالمی به 
کار گیرد. این استراتژی بیشتر نگرانی های آمریکا را برطرف می کند حتی اگر منجر به تغییر مسالمت آمیز 
جمهوری اسالمی نشود. به همین جهت، الزم است به تفاوتهای میان جمهوری اسالمی و روسیه شوروی توجه 

 .)Kagan, 2018( شود

در عین حال، سیاست سد نفوذ در دوران جنگ سرد بین آمریكا و شوروی، از دو نظر با رابطه جمهوری اسالمی 
و آمریكا در دوران پس از جنگ سرد و 11 سپتامبر تفاوت دارد: نخست، تقابل ایدئولوژیكی كمونیسم و لیبرالیزم 
جای خود را به رویارویی اسالم انقالبی-شیعه با لیبرال دموکراسی داده است. در اصل قضیه اما تفاوتی ایجاد نشده. 
اعتقاد به ماهیت شیطانی لیبرالیسم و اجتناب ناپذیر بودن نابودی آن؛ اینکه مؤمنان مستضعف وظیفه دارند در راستای 
نابودی آن قدم بردارند و قدرت را به دست گیرند )Sadjadpour, 2010(. دوم، بر خالف شوروی، ایران به هیچ وجه 
یک ابرقدرت نظامی در سطح جهانی که به دنبال توسعه سرزمینی بود، نیست، بلکه ایران دارای ظرفیتهای پایین تر 
نظامی متعارف نسبت به آمریکاست که به دنبال گسترش نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی خود در حوزه خاورمیانه است 

 .)Dassa Kaye & Lorber, 2012: 54(

به رغم برخورد نظامی آمریكا و شوروی كه ممكن بود به نابودی یا حداقل صدمه جدی دو طرف و کل كره زمین 
منجر شود، آمریكا توان غلبه نظامی بر جمهوری اسالمی را دارد. در عین حال، برخالف عراق و افغانستان و به 
واسطه ساختار سیاسی آمریكا و محیط داخلی ایران، امكان هدایت و سامان آن برای این كشور، در شرایط كنونی، 
امری ساده نیست. با بررسی کردن سیاست سد نفوذ و اشکال گوناگون آن، می توان گفت که دولت ترامپ سعی می 

کند از راه های زیر جمهوری اسالمی را در حوزه امنیتی منطقه خاورمیانه مهار کند:

1-1. امنیتی سازی ایران و شیعه هراسی: آسیب پذیری های خاص یک دولت، ترسهای امنیتی آن را 
تعریف می کند که گاهی اوقات باعث می شود یک گروه یا دولت دیگر را به عنوان یک تهدید ساختاری در نظر 
بگیرد، حتی اگر آن گروه یا دولت خاص نیات خصمانه نداشته باشد. بر همین اساس، احساس ناامنی افراطی حکومت 
شوروی باعث ایجاد سیستمی شد که همه عناصر کلیدی قدرت دولتی را طوری سازماندهی کند که بقای نظام را در 
اولویت خود قرار دهد. دشمنان خارجی به عنوان یک ابزار برای سرکوب منتقدان داخلی به کار برده می شدند. این 
مسئله باعث ایجاد یک نقطه نفوذ برای آمریکا شد تا به سیاستهای شوروی شکل ببخشد. بر همین اساس، آمریکایی ها 
معتقدند مقامات جمهوری اسالمی با بزرگ نمایی دشمن خارجی سعی در سرکوب اعتراضات داخلی دارند مانند آنچه 

 .)Dassa Kaye & Lorber 2012: 56( در اعتراضات سال 1388 رخ داد

بر همین اساس، نیروهای نیابتی و نامتقارن و نامتعارف جمهوری اسالمی فرصتی را برای آمریکا فراهم آورده 
اند تا فرآیند امنیتی سازی جمهوری اسالمی را به کاملترین وجه پیش ببرند. عالوه بر این، اسرائیل نیز تالش کرده 
است تا از این مسئله به عنوان یک فرصت استفاده کند و به عادی سازی روابط خود با کشورهای عربی روی بیاورد، 
مانند آنچه اخیرا در مورد امارات دیده شد. فوری ترین پیامد و منافع این مسایل، ایجاد بهانه الزم برای حضور دایمی 
و بلندمدت و کم هزینه نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. یک اجماع به ویژه بعد از جنگ عراق در سال 3002 
نسبت به نفوذ و مداخالت در حال افزایش جمهوری اسالمی در منطقه به وجود آمده که باعث ایجاد احساسات خصمانه 
در میان کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسالمی شده است که در واقع عامل نزدیکی هرچه بیشتر آنها به آمریکا 
و تقابل هرچه بیشتر با ایران شده است )Nasr & Takeyh, 2008(. بر اساس همین منطق است که آمریکا قصد دارد 
مانع همکاری و همگرایی میان جمهوری اسالمی و همسایگانش شود و تهران را بیش از پیش منزوی و مهار کند.
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1-2. مقابله با گروه  های نیابتی ایران به منظور تأمین امنیت آمریکا و هم پیمانان منطقه 
ایش: مقابله با این گروه ها تحت عنوان مبارزه با تروریسم صورت می گیرد. بر خالف دولتهای قبلی آمریکا، 
دولت ترامپ و تیم امنیت ملی اش گروه های مسلح شیعه را مانند گروه های مسلح سنی مثل القاعده و داعش یک 
تهدید ساختاری می دانند. آمریکا و اسرائیل با دستاویز قرار دادن رابطه جمهوری اسالمی با گروه  های فلسطینی، به 
منافع آنها ضربه می زنند و عالوه بر فشارهای مستقیم كه بر اساس آن آمریكا خود محدودیتهایی را برای جمهوری 
اسالمی ایجاد می كند، متحدانش را نیز برای همراهی با آن كشور برای تحریم و ایجاد محدودیتهای مختلف و در 
نهایت انزوای تهران زیر فشار قرار می دهد. )اخباری،1390: 105( تالش اسرائیل برای ورود به آسیای مركزی 
و قفقاز و ورود آن به خلیج فارس به ویژه عادی سازی روابطش با امارات، و تالشها برای عادی سازی روابط با 
عربستان و قطر و همچنین گسترش مناسبات با هند و روسیه، همگی هم سو با محاصره و مهار جمهوری اسالمی 

صورت می  گیرند. 

کمک اسرائیل به گروه های مسلح در سوریه از جمله نیروهای کرد و برخی گروه های ارتش آزاد سوریه نیز همگی 
در همین راستاست )Cafiero, 2019(. ظاهرا آمریکا می خواهد سوریه را تبدیل به یک باتالق امنیتی برای جمهوری 
اسالمی کند مانند آنچه با شوروی در افغانستان از طریق حمایت از گروه های شبه نظامی و چریکی در دهه 1980 
انجام داد. جمهوری اسالمی در حال پرداختن بهایی گزاف در سوریه است. نه می تواند آنجا را ترک و نه می تواند به 
زودی هزینه حضورش را در آنجا کم و نیروهایش را از آنجا خارج کند. در واقع در میانه جنگی گرفتار شده است 
 Pollack,( که بیش از آنکه بخواهد یا بتواند هزینه دارد و از طرف دیگر بسیار مهم است که بتواند از آنجا بیرون بیاید
2018(. همچنین ورود نظامی ترکیه به سوریه ظاهرا باعث ایجاد موانعی برای جمهوری اسالمی شده است تا بتواند 
سیاستهایش را آزادانه در سوریه اعمال کند همانطور که در ادلب عدم موافقت دو شریک توافق "آستانه" باعث برخورد 

.)Aghaie Joobani & Adısönmez, 2018( نظامی کم سابقه میان دو کشور در فوریه2020  شد

1-3. مبارزه با اسالم سیاسی برخاسته از انقالب 1357: مبارزه با اسالم گرایی افراطی در قالب 
نبرد ایدئولوژیك صورت می گیرد كه به معنای مبارزه میان دو طرز فكر سیاسی و روش و شیوه زندگی است. در 
این نبرد، هدف تضعیف ایدئولوژی اسالمی از طریق ناكارآمد نشان دادن آن در عرصه حیات سیاسی، اقتصادی و 
سیستم سیاسی برآمده از آن یعنی جمهوری اسالمی است. )دهقانی، 1383: 292( بدین منظور به نظر می رسد كه 
دیدگاهی در میان صاحب نظران سیاسی آمریكا وجود دارد كه به شدت بر ضرورت ارتباط گیری مؤثر با گروه  های 
مسلمانی كه روایتی تساهل مآبانه، اعتدال  گونه و آزادی خواهانه از اسالم دارند، تأكید می  كند. بر این اساس، حتی 
برخی معتقدند كه مهمترین اقدام ایاالت متحده در مبارزه با افراطیون اسالمی، حمایت از »احیای اسالمی« است. به 
عبارت دیگر، حمایت از حركتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كه هدف آن اصالح جوامع و سیاستهای مسلمین باشد. 
این عده بر این باورند كه آمریكا باید با »اسالم معتدل« تعامل داشته باشد و لذا استراتژی اش باید معطوف به حمایت 
از جنبشهای احیایی باشد كه قادر به بسیج مسلمانان علیه افراط گرایی اسالمی هستند )ماه پیشانیان، 1390: 148(. این 

همان سیاستی است که آمریکا در قبال عربستان سعودی و اصالحات شاهزاده محمد بن سلمان اتخاذ کرده است.

آمریکایی ها اعتقاد دارند حمایت از نیروهای دموکراسی خواه در درون ایران باعث تحت فشار قرار گرفتن و 
منزوی شدن هسته سخت قدرت می شود که زمام امور را در دست دارند. گفتنی است حوادث بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری در سال 1388 و موجهای اعتراضی که از دی ماه 1396 به وجود آمده به این سو زمینه را برای تشدید 
این سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسالمی فراهم کرد. از جمله اقدامات آمریکا در این زمینه می توان به این 
موارد اشاره کرد: ایجاد )میز ایران( در وزارت خارجه آمریکا، ایجاد واحد دیده بان مسائل ایران در سفارت آمریكا 
در امارات و همچنین در سفارتخانه های همسایه ایران، تصویب قانون حمایت از آزادی ایران در كنگره آمریكا، 
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اختصاص بودجه 57 میلیون دالری برای تولید برنامه  های رادیویی و تلویزیونی، منصوب کردن برایان هوک و 
سپس الیوت آبرامز به عنوان نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه، تالش برای تغییر در برنامه  ها و پرسنل 

.)Berman, 2019( شبکه  های فارسی زبان از جمله رادیو فردا و صدای آمریکا

بر این اساس، بخشی از مراكز راهبردی و مشورتی آمریكا به سیاست دموكراسی سازی باور دارند و آن را به 
رغم زمان بر بودن، بهترین سیاست با كمترین خطر و هزینه می دانند و معتقدند ذات نظام سیاسی جمهوری اسالمی، 
به رغم ظواهر لیبرالی اش مثل انتخابات و مطبوعات، اقتدارگراست و بر همین اساس، سیاست دموكراسی سازی 
پاشنه آشیل آن است )Milani, 2005: 42(. در نظام سیاسی ایران، امكان پاسخ گویی اركان اصلی و جناحهای سیاسی 
تأثیرگذار تا اندازه ای در قبال یكدیگر مطرح است و این امر، برخی فضاهای شفاف را برای آحاد جامعه ایران 
فراهم می سازد. از این منظر، اگر در نظام سیاسی ایران روال دموكراتیك حاكم باشد، قاعدتاً اظهارات جنگ طلبانه 
و نابودی كشوری مثل اسرائیل بر اساس سیاست صدور انقالب نباید شنیده شود؛ زیرا، نظامهای دموكراتیك پیش از هر 

اقدام خشونت آمیز، تمام مراحل حل و فصل مسالمت آمیز اختالف را طی می  كنند. )زندی، 1388: 100(

1-4. ایجاد رژیم جامع تحریمها: منازعات بین المللی بر سر مسئله هسته ای در سال 2002 با روشن 
شدن اینکه جمهوری اسالمی دو سایت هسته ای را به شکل پنهانی ایجاد کرده، شروع شده است. مسئله هسته ای 
جمهوری اسالمی یکی از پیچیده ترین مباحث امنیت بین الملل در دوران مدرن بوده است. همچنین این مسئله به 
عنوان یک نگرانی امنیتی عمده باقی مانده است چراکه می تواند كشورهای دارنده را به یک قدرت مهم در سطح 
منطقه ای و جهانی تبدیل  كند. به طور مثال، پاکستان به عنوان یكی از بدهکارترین و پرمشکلترین كشورهای جهان، 
به خاطر به دست آوردن سالح هسته  ای در سال 1999، از موقعیت خاصی در منطقه جنوب آسیا و خاورمیانه 
برخوردار شده است. به همین خاطر، کاخ سفید اعتقاد دارد رسیدن برخی از کشورهای اسالمی به توان هسته  ای را 
بایستی هم ردیف رسیدن برخی  از گروه های تروریستی چون القاعده و داعش به بمب اتم دانست، چراکه دولتهای 
حامی تروریسم می توانند تروریستها را به بمب اتم مجهز کنند. عالوه بر آن، منطق بازدارندگی در مورد کشورهای 
اسالمی آنگونه که برخی در غرب تصور می کنند، کارساز نیست، زیرا عقالنیت در کشورهای اسالمی با معیاری 
متفاوت از کشورهای غربی تعریف می  شود. اگر حفظ موجودیت و بقا به دو کشور اتمی مانند آمریکا و روسیه حکم می 
کند در برابر یکدیگر خویشتن داری نمایند، به زعم آمریکایی ها هیچ تضمینی وجود ندارد که کشور اتمی اسالمی در 
برخورد با یک کشور غربی دست به سالح اتمی نبرد )McIntosh & Storey, 2019(. از دید آمریکا، مسئله اصلی در 
اینجا این است که اگرچه حفظ بقا و موجودیت اصلی ترین اولویت جمهوری اسالمی است، هیچ تضمین استواری وجود 
ندارد که یک جمهوری اسالمی اتمی از سالح هسته ایش علیه یک کشور غربی استفاده نکند. مسئله دیگر این است که 
یک تیم رهبری ایدئولوژیک که دارای شکافهای جدی در درون خود است، ممکن است در مواقع بحران دست به اقدامی 

 .)Dassa Kaye & Lorber 2012: 57( بزند که با منطق عقالنی هزینه فایده همخوانی نداشته باشد

آمریكایی ها معتقدند اصرار شدید جمهوری اسالمی برای دستیابی به چرخه غنی سازی، با توجه به كامل نشدن 
نیروگاه بوشهر معنایی غیر از فعالیت صلح آمیز دارد. بنابر این آنها به ایجاد و گسترش یک نظام جامع تحریم روی 
آورده اند که عمدتا صنایع نفت و گاز را هدف قرار داده است تا جمهوری اسالمی را از منبع اصلی درآمدهای ارزی 
خود محروم کند. طبق برآوردها چنانچه توافق برجام وجود نداشت و تحریمهای نفتی ادامه پیدا می کرد، ایران بدون 

 .)Jacobson, 2008: 77( سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز تا سال 2015 صادراتی نمی توانست داشته باشد

تحریمهای مالی از جمله تحریم بانک مرکزی نیز به عنوان مکمل این نوع تحریم به کار می رود، اما سیاست 
تحریم در عرصه هسته  ای، دو تفاوت بسیار مهم با تحریمهای گذشته دارد. اول اینكه، تحریمهای هسته  ای وجهه 
جهانی دارند. این امر نشان دهنده اهمیت برنامه هسته  ای برای صلح و امنیت بین  المللی است؛ چراكه برای آمریكا 
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بسیار سخت بود در موضوعی غیر از مسئله هسته  ای، تحریمها علیه جمهوری اسالمی را بین  المللی كند و در 
موارد غیرهسته ای، نه تنها سیاستهای تحریم سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز جمهوری اسالمی چندان 
موفق نبود، بلكه در مواردی مانند قانون داماتو زمینه ساز شكایت اروپائی ها از آمریكا به دلیل مغایرت تحریمها با 
قوانین سازمان تجارت جهانی شده است. دوم اینكه، تحریمهای جدید عمدتاً با سیاستهای تحریمی سنتی تفاوت دارد. 
تحریمهای هسته  ای، تحریمهایی هوشمند و همه جانبه هستند که سه موضوع را هدف قرار می دهند: یكی جلوگیری 
از انتقال فناوری برتر و دو منظوره به جمهوری اسالمی، دوم، فعالیتهای غیرقانونی و خطرناك افراد و مؤسسات 

و سوم، تحریمهای بخش مالی و بانکی. 

تحریمها علیه جمهوری اسالمی مانند تیغ دولبه عمل می كنند. تحریم كنندگان هم سعی می  كنند برای تغییر رفتار 
جمهوری اسالمی فشار وارد كنند و هم مشوقهایی برای تغییر رفتار ارائه می  كنند. هدف آمریكا این است كه »به 
حکومت ایران بگوید سیاستهای تحریك زا و بی ثبات کننده برای جمهوری اسالمی هزینه دارد و در عین حال، رفتار 
سازنده  تر نیز در دسترس هست.« )Jacobson, 2008: 70(. از دیدگاه دولت ترامپ، جمهوری اسالمی باید میان ادامه 
دادن یا دست کشیدن از سیاستهایی که باعث تحریم و فشار شده است، یکی را انتخاب کند )Pompeo, 2018-B(. همچنین 
در جنگ سرد، تحریمها طوری طراحی شده بود که با جلوگیری از دسترسی به تسلیحات و ظرفیتهای متعارف نظامی، 
حکومت شوروی را تضعیف کنند، اما در مورد جمهوری اسالمی، تالش می شود تا با اقدمات تنبیهی اقتصادی، تغییر 
رفتار و استراتژی در حداقل زمان ممکن پیگیری شود )Dassa Kaye & Lorber 2012: 55-56(. در مورد دولت 
ترامپ، شاید بتوان گفت قرار دادن کلیت سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی مهمترین اقدام تحریمی بوده 
است، چراکه سازمان مزبور کنترل برنامه موشکی، هسته ای و استراتژی منطقه ای جمهوری اسالمی را در اختیار 

دارد و عالوه بر آن، حضور قابل توجهی نیز در اقتصاد ایران دارد.

1-5. بازدارندگی نظامی: تحریم اقتصادی فقط یک ستون از کارزار فشار حداکثری را تشکیل می دهد. 
قدرت  عنوان  به  آمریکا   .)Pompeo, 2018-B( کند  می  ایفا  ایران  مهار  در  حیاتی  نقشی  نیز  نظامی  بازدارندگی 
فرامنطقه ای و مسلط در خاورمیانه بیش از 65000 نیروی نظامی در اطراف مرزهای ایران دارد که در بیش 
از 30 پایگاه نظامی مستقر شده اند )McCarthy, 2020(. عالوه بر این، این کشور در تمام مناطق پیرامونی مانند 
اروپای شرقی، مثل رومانی، لهستان و چك و حتی در دریای مدیترانه و اقیانوس هند، حضور نظامی دارد. به عالوه، 
سه سپر دفاع موشکی را در اطراف ایران احداث کرده است: سپر دفاع موشکی در حاشیه جنوبی خلیج فارس، سپر 
دفاع موشکی در چک و لهستان، سامانه موشکی پاتریوت در ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه. همچنین آمریکا به 

 .)Cordesman, 2020( ایجاد یک ائتالف دریایی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز روی آورده است

با این حال، ایاالت متحده در شرایط فعلی به دنبال حمله نظامی به ایران نیست چراکه می داند ایران با عراق و 
افغانستان قابل مقایسه نیست. افغانستان كشوری بسیار ضعیف یا دولت ورشكسته است و عراق كشوری با ساخت ملی 
برآمده از دو شكاف نامتجانس شیعی/سنی و كرد/عرب بازمانده از دولت عثمانی است. )زندی، 1388: 95( به جای 
آن آمریکا مایل است پرونده جمهوری اسالمی را تحت سه عنوان تخطی از تعهدات هسته ای، حمایت از تروریسم و 
برنامه موشکهای بالستیک به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد تا هم فشار حداکثری را روی جمهوری اسالمی 
اعمال کند و همزمان آماده سازی های حقوقی و بین المللی الزم را فراهم سازد تا در صورت نیاز، به مقابله نظامی 
با جمهوری اسالمی بپردازد. هدف آمریکا از ایجاد بازدارندگی نظامی این است که جمهوری اسالمی را چنان تحت 
فشار قرار دهد تا با توجه مفرط به مسایل امنیتی و خارجی از مشكالت درونی غفلت ورزد؛ و بدین ترتیب شورش 
ایاالت متحده از خارج، شیرازه این حکومت را از هم فرو بپاشد.  امان  بی  نارضایتی های داخلی و ضربات  و 

اعتراضات سال 1388 و همچنین موجهای اعتراضی از دی ماه 1396 تاکنون نمونه بارز این مسئله هستند.
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به  به طور مختصر  اسالمی  بر روی جمهوری  حداکثری  فشار  اعمال  برای  آمریکا  اقدامات  از  دیگر  برخی 
شرح زیر است: آ( تالش برای عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل از طریق ابتکار "معامله قرن" و 
همچنین طرح خطر هالل شیعی و برجسته كردن جمهوری اسالمی به عنوان دشمن مشترك عربها و اسرائیل. ب( 
تالش برای تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی و فعال کردن مکانیزم ماشه قطعنامه 2231 برای بازگرداندن 
قطعنامه های تحریمی سازمان ملل. پ( تالش برای جلوگیری از عبور لوله های نفت و گاز از مبدأ ایران به مقصد 

هند، ترکیه و اروپا.

قبال  به وضوح نشانگر اعمال سیاستهای ذکر شده در  آمریکا  استراتژی جدید  پمپئو در مورد  سخنرانی مایک 
جمهوری اسالمی است. او در سخنرانی خود شروط دوازده گانه ای را برشمرد و گفت چنانچه جمهوری اسالمی، آن 
شروط را انجام دهد، آمریکا آمادگی انجام مذاکره و رفع کامل تحریمها را دارد )Pompeo, 2018-A(. دولت ترامپ 
دیگر فقط قصد مهار جمهوری اسالمی را در قالب سیاست سد نفوذ منفعل را ندارد، بلکه با اعمال سیاست سد نفوذ فعال 
)عقب راندن3(، می  خواهد از طریق اعمال »فشار حداکثری« یک استراتژی جامع را که عالوه بر موضوعات هسته  

ای، شامل سیاستهای منطقه  ای و نظامی جمهوری اسالمی می شود، نیز پیگیری کند. 

مسئله مهم دیگر این است که علیرغم اعمال سنگین ترین تحریمها توسط دولت آمریکا، کاخ سفید تغییر نظام را 
به عنوان سیاست رسمی اعالم نمی کند، احتماال به خاطر اینکه واشینگتن نمی خواهد فرصت مذاکرات مستقیم با 
تهران را از دست بدهد. از دیدگاه مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه و برایان هوک و سپس الیوت 
آبرامز به عنوان نمایندگان امور ایران، فشارهای شدید اقتصادی و اعتراضات متعاقب آن باعث خواهد شد که تهران 
هیچ گزینه عملیاتی نداشته باشد مگر اینکه حاضر شود بر روی شروط دوازده گانه پمپئو مذاکره کند. در همین راستا 
عدم تمکین تهران به شروط دولت آمریکا و خودداری از نشستن سر میز مذاکره باعث ایجاد موقعیت اجتناب ناپذیری 

خواهد شد که در آن جمهوری اسالمی باید با پیامدهای اجتناب ناپذیر فروپاشی دست و پنجه نرم کند.

دولت فعلی آمریکا با توجه به برآوردی که از اوضاع داخلی ایران و به ویژه اوضاع اقتصادی و معیشتی و 
همچنین شکافهای سیاسی و اجتماعی دارد، معتقد است فضایی برای تغییر نظام به ویژه بعد از اعتراضات سراسری 
دی ماه 1396 وجود دارد، به خصوص اینکه این اعتراضات ادامه دار شده است. همزمان دولت آمریکا معتقد است 
همچنان احتمال و شانس مذاکره با جمهوری اسالمی نیز وجود دارد. همانطور که برخی تحلیلگران اشاره کرده اند: 
»برای حفظ فشارهای جهانی و جلب حمایت کنگره، واشینگتن همچنان باید برای مذاکره با جمهوری اسالمی آماده 

 .)Edelman & Takeyh, 2020( ».باشد حتی پس از اینکه سیاست تغییر نظام را در دستور کار قرار داد

منطقه  در  قدرت مسلط  آمریکا  که  آنجا  از  دارند.  میان  این  در  نقش مهمی  نیز  آمریکا  ای  منطقه   پیمانان  هم 
با شیوه های مختلف در  اند، منافع ملی خود را  این منطقه واقع شده  بیشتر کشورهایی که در  خاورمیانه است، 
همراهی با آمریکا تعریف می کنند. برای مثال، امارات را می توان گفت که کشوری کوچک و دارای جمعیتی 
امنیتی  چارچوب  در  آمریکا  با  مستحکم  روابط  و  گاز  و  نفت  عظیم  منابع  داشتن  علت  به  اما  است،  کم  بسیار 
خاورمیانه نقش مهمی پیدا کرده است. عربستان نیز همین وضعیت را داراست، اما وسعت و جمعیت و همچنین 
نفوذ منطقه ایش از امارات بسیار بیشتر است. قطر نیز وضعیتی شبیه به امارات دارد، البته با سیاستهایی متفاوت 
و همچنین دارای روابطی نزدیک با ناتو و ترکیه است. ترکیه نیز عضو ناتو است و علیرغم داشتن سابقه حکومت 
عثمانی، از دوران آتاتورک به صورت ساختاری با اروپا و آمریکا پیوند یافته است. اما موقعیت جمهوری اسالمی 

در نظم امنیتی خاورمیانه چیست؟

3. Roll Back
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از  عنوان عضوی  به  کشور  این  که  است  این  است،  توجه  قابل  خاورمیانه  در  ایران  موقعیت  مورد  در  آنچه 
زیرسیستم خلیج فارس تالشی فزاینده برای اعمال نفوذ در زیرسیستم شامات را داشته که نمونه بارز آن را می توان 
در حضور نظامی اش در جنگ داخلی سوریه دید )Aghaie Joobani & Mousavipour, 2015(. به علت مخالفت 
فعاالنه ایران با سیاستهای منطقه ای آمریکا و همچنین تالش برای ایجاد هژمونی منطقه ای، تهران در مرکز فرآیند 
امنیتی سازی آمریکا قرار گرفته است. بر اساس سیاست آمریکا در مجموعه امنیت منطقه  ای خاورمیانه، جمهوری 
اسالمی به شکلی تدریجی به بازیگری منزوی و مهار شده تبدیل می شود و با اینکه توانایی های بالقوه  زیادی دارد، 
اما در مجموعه امنیت منطقه  ای جای نمی گیرد. آمریکا از طریق قطب بندی ژئوپولوتیک ایجاد شده در خاورمیانه 

با همراهی بحرین، مصر، عربستان، امارات و اسرائیل سعی در مهار و انزوای جمهوری اسالمی دارد. 

سد نفوذ فرآیندی است ضد امنیتی که در برابر بازیگران چالشگر اجرا می شود. انزوا و سد نفوذ در برابر حوزه 
نفوذ و گسترش قرار دارد. یک بازیگر برای دستیابی و پیگیری اهداف خود نیاز به داشتن حوزه نفوذ و گسترش آن 
دارد. برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز که دارای نقش مهمی در منطقه خاورمیانه بوده ، نیز دچار فرآیند امنیتی 
سازی و سیاست سد نفوذ شده اند. کشوری مانند عراق بعد از جنگ خلیج فارس دچار این فرآیند شد. سوریه نیز در 
شرایط فعلی دچار فرآیند امنیتی سازی شده است. آمریکا از طریق اعمال تحریمهای همه جانبه موسوم به سزار و 
همچنین فرسایشی کردن جنگ داخلی این کار را انجام می دهد. در کل جنگ سرد جدید منطقه ای از طریق رقابتهای 
شدید امنیتی میان ایران و عربستان سعودی ادامه دارد؛ عالوه بر رقابتهای دیگر در خاورمیانه. تبدیل مناسبات از 
رقابتی به خصمانه طی 17 سال گذشته و پس از جنگ عراق به این سو روندی فزاینده داشته است. کشورهای 
زیرسیستم خلیج فارس تمایل شدیدی برای شکل دادن و نفوذ در تحوالت زیرسیستم شامات و مغرب نشان داده اند که 
باعث حضور متحدان غیر عربی کشورهای عربی )ترکیه( و قدرتهای جهانی )روسیه، اروپا و آمریکا( در جنگهای 

.)Santini 2017: 11( نیابتی منطقه ای از جمله در سوریه و سپس در یمن و لیبی شده است

2- سیاستهای مقابله  ای جمهوری اسالمی

بعد از بررسی شیوه های مختلف دولت ترامپ برای مهار فعاالنه و اعمال فشار حداکثری روی جمهوری اسالمی، 
این پرسش مطرح می شود که جمهوری اسالمی با چه شیوه هایی با این کارزار فشار مقابله می کند تا هم بقای خودش را 
تضمین و هم از یک رویارویی همه جانبه نظامی با آمریکا خودداری کند. این سیاستهای مقابله ای به شرح زیر هستند:

2-1. تقویت دیپلماسی عمومی: جمهوری اسالمی تالش کرده به اختالفات دو سوی آتالنتیک دامن بزند 
با توجه به سیاستهای یکجانبه و دکترین نئو-مونروئۀ دولت ترامپ. در این راستا ایران محتاطانه تالش  به ویژه 
کرده تا روابط اقتصادی و دیپلماتیک را با کشورهای اروپایی کاهش ندهد تا از تحریمهای آنها در امان باشد. به 
عالوه، سعی کرده تا روابطش را با نهادهای بین المللی حفظ کند تا مکانیزم ماشه و بازگشت خودکار تحریمها را 
تضعیف و یا متوقف کند. همچنین از شبکه نفوذ و البی خود در غرب از جمله در حوزه های رسانه ای و دانشگاهی 
.)Ghasseminejad & Nader, 2020( دهد  نشان  آمریکا  تحریمهای  و  فشارها  قربانی  را  خود  تا  کرده  استفاده 

2-2. طراحی سیاست اقتصاد مقاومتی : اقتصاد یکی از اولویتهای اصلی مقامات جمهوری اسالمی 
است چراکه آنها از این بابت نگران هستند که مشکالت اقتصادی باعث ناآرامی های اجتماعی شود و بقای نظام 
امنیتی، تهران تالش  اقتصادی به عنوان یک تهدید  با در نظر گرفتن مشکالت  سیاسی را مورد تهدید قرار دهد. 
است  شده  طراحی  مقاومتی  اقتصاد  دکترین  کند.  تعریف  امنیتی  چهارچوب  یک  در  را  اقتصادی  راهکاری  دارد 
بحرانهای  و  تحریمهای غربی  از جمله  بلندمدت،  در  اقتصادی خارجی  از همه شوکهای  را  این کشور  اقتصاد  تا 
اقتصادی مقاوم کند. در حال حاضر، این برنامه اقتصادی، در صدد آن است که یک اقتصاد )دانش بنیان( را حول 
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صنعت فناوری اطالعات ایجاد کند. ایجاد تغییرات در بازار مالی داخلی و همچنین جلوگیری از ادغام در اقتصاد 
سیستم  یک  ایجاد  همچنین  و  جهانی  بحرانهای  مقابل  در  پذیری  آسیب  کاهش  برای  ابزار  یک  عنوان  به  جهانی 
مبادالت  و  تجارت  برای  ملی  ارز  از  استفاده   .)Toumaj, 2014: 2( کند  می  بازار سرمایه خودکفا عمل  و  مالی 
این  تهران،  دیدگاه  از  است.  اقدامات  این  بارز  نمونه  ترکیه  و  هند  مانند روسیه، چین،  با کشورهایی  کاال  به  کاال 
می  نظر  به  اگرچه  اسالمی شود.  اقتصادی جمهوری  استقالل  تقویت  و  وابستگی  کاهش  باعث  تواند  می  اقدامات 
.)Toumaj, 2014: 2( رسد میان مقامات حکومت در مورد میزان ارتباط با اقتصاد جهانی اختالف نظر وجود دارد

2-3. گسترش همکاری ها با چین و روسیه: برخی از چین به عنوان قدرتی تجدید نظرطلب/ اصالح 
طلب یاد می کنند. به این معنا که چین به دالیل ابزاری و محاسبه  ای، برخی نهادهای جامعه بین المللی را می پذیرد، 
اما در مقابل سایر نهادها مقاومت می کند و در پی اصالح آنها برمی آید و در عین حال در پی ارتقای جایگاه خود 
در جامعه  بین  المللی نیز هست )Buzan, 2010: 29-30(. استراتژی مبارزه با تروریسم و اشاعه دموکراسی توسط 
ایاالت متحده در خاورمیانه فرصتی طالیی را برای چین به وجود آورد زیرا سبب شد تا خیزش پکن کمتر مورد 
البته در دوره اوباما و   .)Mearsheimer, 2011: 20( توجه امریکا به عنوان ابرقدرت نظام بین  الملل قرار گیرد
همچنین ترامپ به خیزش چین و نحوه برخورد با آن بسیار بیشتر توجه شده است. عالوه بر آن، بحران کرونا و 
گسترش جهانی آن باعث تشدید اختالفات چین و آمریکا و تبدیل رقابتهای اقتصادی این دو به یک جنگ سرد جدید شد 
)Pillsbury, 2020(. قرارداد 52 ساله جمهوری اسالمی و چین بهترین نمونه در راستای گسترش روابط طرفین است.

ایران همچنین به دنبال گسترش روابط خود با روسیه است. پوتین به صورت کلی مقابله با نفوذ فراگیر آمریکا 
را در راستای منافع روسیه قلمداد می کند و در همین رابطه، کمک و حمایت از دولتهای مخالف آمریکا را در 
اولویت قرار داده است. جنگ داخلی سوریه به روسیه این فرصت را داد تا بتواند جایگاه از دست رفته خود در 
دوران جنگ سرد را در خاورمیانه تا اندازه  ای باز یابد و در نتیجه، مسکو روابط خود با دمشق و بقیه کشورهای 
عربی بهبود بخشید. در همین راستا، همکاری تهران-مسکو و حمایت از بشار اسد را می توان ذکر کرد، هرچند 
که اسرائیل با چراغ سبز روسیه به بمباران مواضع نظامی جمهوری اسالمی و حزب الله در سوریه می پردازد.

شده،  اسالمی  جمهوری  تضعیف  و  انزوا  باعث  ترامپ  دولت  حداکثری  فشار  کارزار  که  است  درست 
در  و  ایران  در  عمیقتر  شکلی  به  تا  است  کرده  فراهم  روسیه  و  چین  برای  را  فرصتی  همزمان  طور  به  اما 
و  اعتماد  قابل  غیر  شرکای  روسیه  و  چین  که  داشت  خاطر  به  باید  که  هرچند  کنند،  نفوذ  خاورمیانه  منطقه  کل 
که  کشور  دو  این  دارند.  هم  با  هم  رقابتهایی  همزمان  و  دارند  همکاری  یکدیگر  با  پکن  و  مسکو  هستند.  اتکایی 
هستند  خود  مرزهای  درون  در  ناراضی  مسلمان  اقلیتهای  دارای  دارند،  اسالمی  جمهوری  با  خوبی  روابط 
.)Mandelbaum, 2019( دهد  می  را  اسالمی  جمهوری  نفوذ  و  قدرت  از  نگرانی  برای  کافی  دالیل  آنها  به  که 

خاورمیانه  در  اخیر  تحوالت  خاورمیانه:  در  آمده  وجود  به  تحوالت  از  برداری  بهره   .4-2
ساختار  در  جابجایی  گونه  هر  دانست.  ای  منطقه   قدرت  موازنه  در  تغییر  اصلی  محور  عنوان  به  توان  می   را 
عبارتی  به  بود.  خواهد  مختلف  کشورهای  برای  راهبردی  پیامدهای  دارای  منطقه،  کشورهای  سیاسی  قدرت 
منطقه   محیط  در  قدرت  خأل  ایجاد  به  منجر  تنها  نه  خاورمیانه  در  سیاسی  رهبران  و  قدرت  جایی  به  جا  دیگر، 
دانست.  ای  منطقه   امنیت  در  تر  بنیادی   های  دگرگونی  ساز  زمینه  را  آن  توان  می   بلکه  شود،  می  ای 

جمهوری اسالمی تالش کرده تا از فرصت به وجود آمده در نتیجه تغییر حکومتها در جهان عرب، در جهت تغییر 
موازنه قدرت منطقه ای به نفع خود استفاده کند. به طور مثال، ایران بعد از تحریم قطر توسط کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس به حمایت از این کشور پرداخت. برخی دیگر از اقدامات جمهوری اسالمی در این راستا به شرح 
زیر است: تالش برای افزایش حضور نظامی در سوریه و ایجاد پایگاه های دائم در این کشور، حمایتهای فزاینده از 
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گروه هایی مانند حماس و حزب الله و همچنین افزایش کمکها به حوثی های یمن، تالش برای نفوذ هژمونیک در خلیج 
فارس، تالش برای ایجاد یک مسیر زمینی از تهران تا بیروت. تهران معتقد است با ایجاد و تثبیت کنترل خود بر این 
مسیر از منافع استراتژیک برخوردار خواهد شد چراکه می تواند تهران، بغداد، دمشق و بیروت را به یکدیگر پیوند 
دهد  )Adesnik & others, 2019(. بنابر این می توان نتیجه گرفت علیرغم کارزار فشار حداکثری آمریکا و تضعیف 
و انزوای تهران، جمهوری اسالمی تالش کرده است تا جایی که می تواند نفوذ و حضور خود را در سرتاسر منطقه 
خاورمیانه از خلیج فارس تا شامات و شمال آفریقا تثبیت کند، هرچند در این راه با چالشهای فراوانی روبروست.

می  تهران  مقامات  آمریکا:  انتخابات  نتایج  شدن  مشخص  تا  کشی  وقت  سیاست   .5-2
می  آنها  نفع  به  زمان  معتقدند  چراکه  ببینند  را  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  و  بمانند  منتظر  خواهند 
نتیجه  در  و  باخت  خواهد  را  انتخابات  زیاد  احتمال  به  ترامپ  دونالد  که  اند  بسته  امید  مسئله  این  به  آنها  گذرد. 
خواهد  لغو  را  تحریمها  و  گشت  خواهد  باز  برجام  به  شود،  پیروز  دموکرات  حزب  کاندید  بایدن  جوزف  اگر 
 .)Rezaei, 2020( کنند  پرهیز می  امکان  تا حد  بزند،  برهم  را  این شرایط  که  اقدامی  از هر  آنها  نتیجه  در  کرد. 

نتیجه گیری و سناریوهای پیش رو

دولت ترامپ توافق برجام را با کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی جایگزین کرد. این دولت تمام 
تحریمهای پیش از برجام را بازگرداند و به امنیتی سازی جمهوری اسالمی پرداخت. سیاست این دولت در قبال 
جمهوری اسالمی یادآور سیاست مهار فعاالنه دولت ریگان در قبال شوروی در دهه 1980 است. هدف از سیاست 
مزبور این است که مقامات جمهوری اسالمی طوری تغییر رفتار بدهند که دیگر چیزی برای مهار کردن باقی نماند. 
در واقع دولت ترامپ سیاست سنتی مهار جمهوری اسالمی را رها کرده و آن را تبدیل به یک سیاست جامع کرده 

است که می خواهد دامنه مداخالت و نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی را تا حد امکان محدود کند و عقب براند.

در همین راستا کارزار فشار حداکثری سه هدف را در سه سطح مختلف دنبال می کند. در سطح کوتاه مدت، 
فشار حداکثری به دنبال تضعیف حداکثری جمهوری اسالمی از طریق محروم کردنش از منابع مالی حیاتی است که 
به آن نیاز دارد تا برنامه هسته ای، موشکی و سیاست خاورمیانه ایش را تأمین مالی کند و جلو ببرد. در سطح میان 
مدت، فشار حداکثری به دنبال تغییر رفتار استراتژیک جمهوری اسالمی از طریق توافقی جامع مبتنی بر شروط 
دوازده گانه پمپئو است که برنامه هسته ای، موشکی و سیاستهای منطقه ای جمهوری اسالمی را شامل می شود و 
به سنای آمریکا می رود و تصویب می شود تا ماندگاری آن در دولتهای مختلف آمریکا تضمین شود. در بلندمدت، 
کارزار فشار حداکثری به دنبال تغییر نظام از طریق تضعیف نیروهای مسلح و همچنین حمایت از نیروهای مدرن 
و دموکراسی خواه و اعتراضات و اعتصابات در ایران است. اما با استفاده از تاکتیک )ابهام هدفمند(، دولت آمریکا 
از اعالم تغییر رژیم به عنوان سیاست رسمی خودداری می کند تا هم حمایت جهانی و کنگره را با خود داشته باشد 

و هم شانس مذاکرات مستقیم با جمهوری اسالمی را از دست ندهد.

سیاست دولت ترامپ در ایجاد رکود تورمی شدید در اقتصاد و محروم شدن جمهوری اسالمی از منابع به ویژه 
منابع مالی که به آنها برای تأمین مالی برنامه هایش نیاز دارد، موفق بوده است. اقتصاد ایران به علت موانع تجاری 
و فساد فساد در سال 2019، 7 درصد و در سال 2018، 4 درصد کوچک شده است. تورم بیش از 40 درصد است 
و در سال 2020، ارزش ریال ایران نسبت به دالر، 40 درصد کاهش داشته و همچنین 20 درصد دیگر از ماه 
ژوئن کاهش را تجربه کرده است. به عالوه، جمهوری اسالمی با موجهای جدی اعتراضی در داخل مواجه شده که 
از دی ماه 1396 شروع شده و تاکنون ادامه داشته است. نمونه بارز این اعتراضات در آبان  1398رخ داد که توسط 

بسیاری تحلیلگران، شدیدترین اعتراضات در ایران از انقالب 57 به بعد ارزیابی شده است.
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نتیجه داده است. موجهای اعتراضی علیه نفوذ و مداخالت جمهوری  در سطح منطقه ای نیز فشار حداکثری 
اسالمی و گروه های نیابتی اش در عراق و لبنان نیز شکل گرفته است. آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران را ترور کرد بدون اینکه هزینه خاصی بپردازد یا پاسخی متناسب دریافت کند. عالوه بر اینها، هدف 
قرار دادن هواپیمای غیرنظامی اوکراینی و همچنین هدف قرار دادن ناوچه کنارک در جریان یک مانور نظامی 
باعث خدشه دار شدن اعتبار نظامی جمهوری اسالمی شد که نشان از سطح پایین آمادگی نیروهای مسلح در مواقع 

سخت و بحرانی دارد.

از دیدگاه دولت آمریکا، یک رویکرد بلندمدت به ایجاد اجماع میان هم پیمانان آمریکا برای اعمال )استراتژی 
پیروزی( منجر خواهد شد، از مداخله چین و روسیه برای سرپا نگه داشتن جمهوری اسالمی جلوگیری خواهد کرد، 
از رسیدن زنجیره منابع راهبردی که جمهوری اسالمی برای بهبود ظرفیتهای نظامی و هسته ایش به آن نیاز دارد، 
جلوگیری و جمهوری اسالمی را مجبور خواهد کرد که برای تداوم نفوذش در منطقه به سختی مبارزه کند و همزمان 
به اقتصادش از هر راه ممکن فشار وارد خواهد کرد. از دید واشینگتن، چنین راهبردی می تواند جمهوری اسالمی 
را به زانو در بیاورد، مسیرش به سمت تشدید مداخالت منطقه ای را متوقف کند، به شکافها در میان رهبری سیاسی 
و همچنین حکومت و مردم دامن بزند و احتماال به مرور زمان و به یک شیوه خاص، باعث تغییر ماهیت جمهوری 
اسالمی شود. در این راستا، یک فهم بهتر از سیاست سد نفوذ می گوید آمریکا از طریق ترکیبی از سیاستها می خواهد 
به مرور زمان رفتار جمهوری اسالمی را مهار کند و تغییر دهد. اگرچه دینامیسم تحوالت منطقه ای در چند ماه اخیر 
به شدت پیچیده شده و به سرعت در حال تغییر است و متغیرهای متعدد و حتی غیر قابل پیش بینی می توانند سیر 
تحوالت و انتظارات را به کلی تحت تأثیر قرار دهد، اما ادامه سیاست فشار حداکثری بسته به عوامل مختلفی دارد، 

از جمله نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آمریکا.

گرچه جوزف بایدن کاندید حزب دموکرات وعده داده است به برجام بازگردد، اما با بازگشت خودکار تحریمهای 
سازمان ملل عمال برجام مرحله نهایی نابودی خود را طی خواهد کرد. عالوه بر آن، حتی اگر آمریکا در بازگشت 
به برجام جدی باشد، ایران به خاطر خروج آمریکا از توافق و باز گرداندن همه تحریمهای قبلی که باعث خسارات 
فراوان به اقتصاد این کشور شده است، درخواست جبران خسارت خواهد کرد که با مخالفت جدی آمریکا روبرو 
خواهد شد. مسئله مهم دیگر این است که آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده در نظام جهانی، کشوری بسیار 
ساختارمند به ویژه در عرصه سیاست خارجی است. همانطور که در برنامه کار حزبی دموکراتها آمده است، دولت 
بایدن مانند جمهوری خواهان آمریکا بر سر مسایل منطقه ای، موشکی و هسته ای با جمهوری اسالمی اختالفات 
اساسی دارد و در این راستا به تهران فشار وارد خواهد کرد، اگرچه ممکن است شیوه های او با دولت ترامپ تفاوت 

داشته باشد. 

مسئله دیگر این است که سیاستمداران کهنه کار مانند بایدن همیشه در دوران کارزاهای انتخاباتی وعده هایی 
خواهند داد که پایگاه اجتماعی شان را راضی کنند و آنها را به پای صندوقهای رأی بکشانند، اما هنگام تشکیل دولت 
و سیاستگذاری خارجی، طبق مالحظات سنتی امنیت ملی کشور عمل خواهند کرد. در واقع در دوران سیاست به 
شدت قطبی و حزبی شده در واشینگتن، دموکراتها به خاطر راضی کردن طرفدارانشان در جامعه آمریکا مجبورند به 
هر طریق با ترامپ و سیاستهایش مخالفت کنند. سیاست فشار حداکثری نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما حتی اگر 
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، بازگشت به برجام و آغاز مذاکرات میان تهران و واشینگتن 
امری ساده نخواهد بود. دولت روحانی در سال آخر به سر می برد و در ایران به شدت غیر محبوب است و در نتیجه 
بعید است مجوز و قدرت الزم را برای آغاز مذاکرات با آمریکا حتی به شکل پنهانی را داشته باشد. عالوه بر این، 
دولت بایدن تا روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران صبر خواهد کرد و با توجه به همه مسایل از جمله 



دکترین فشار حداکثری ترامپ: چالش پایدار مهار جمهوری اسالمی ایران

19

شرایط داخلی و منطقه ای و تجربه برگزاری انتخابات مجلس در اسفند 1398، احتمال تشکیل یک دولت جوان و 
حزب اللهی در ایران باالست. دولتی که مانند دولت احمدی نژاد در سالهای 2009-2013، بایدن و مشاورانش تمایل 

چندانی به مذاکره و تنش زدایی با آن نخواهند داشت.

نیز پیروز شود، جمهوری  انتخابات نوامبر  باشد و ترامپ در  ادامه داشته  اما چنانچه شرایط موجود همچنان 
اسالمی به احتمال زیاد با فشار حداکثری مضاعفی نسبت به دور نخست ریاست جمهوری ترامپ روبرو خواهد شد. 
ناگفته نماند که هنوز مشخص نیست پس از فعال سازی سازوکار بازگشت تحریمهای شش گانه سازمان ملل )ماشه( 
توسط آمریکا در تاریخ 20 سپتامبر، دیگر کشورهای عضو دائم شورای امنیت به عالوه آلمان آیا تحریمها را دقیقا 
مانند آمریکا اجرا خواهند کرد یا خیر. همچنین مشخص نیست که جمهوری اسالمی در برابر فعال شدن مکانیسم 
ماشه چه واکنش عملی نشان خواهد داد. اما اگر فرض بگیریم که تهران و واشنگتن و دیگر بازیگران منطقه از جمله 
اسرائیل تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش غیر منتظره و مهمی بروز ندهند و اگر ترامپ 

بتواند بر رقیبش بایدن پیروز شود، سه سناریوی محتمل پیش روی جمهوری اسالمی خواهد بود.

یکم( سناریوی مذاکره: این احتمال می رود که جمهوری اسالمی در نتیجه آگاهی از تنگ تر شدن حلقه 
فشار تحریم و تشدید انزوای بین المللی و نیز هراس از بروز اعتراضات گسترده در داخل کشور مجبور شود بدون 
اینکه دست به اقدامی شتاب زده نسبت به بازگشت تحریمها بزند، در برابر آمریکا عالئمی از سازش نشان داده و 
از طریق میانجی و به شکل غیرمستقیم وارد مذاکره با آمریکا شود. به نظر می رسد این مذاکرات در بهترین حالت 
پس از پایان دوران ریاست جمهوری روحانی و با روی کار آمدن یک "دولت جوان و حزب اللهی" شکل بگیرد، 
اما سیگنال آمادگی تهران برای مذاکره با واشنگتن پیش از روی کار آمدن دولت جدید توسط حاکمیت داده خواهد شد. 
این سناریو هرچند محتمل به نظر می رسد، اما در عین حال به معنای تسلیم شدن جمهوری اسالمی در برابر فشار 

حداکثری است و باید دید طرفین در چه فضا و تحت چه شرایطی امکان مذاکره خواهند داشت.

دوم( سناریوی درگیری نظامی/جنگ-مذاکره: در صورت پیروزی ترامپ، این احتمال را نیز نمی 
توان نادیده گرفت که چنانچه اعضای دائم شورای امنیت به جز روسیه و چین، تحریمهای شش گانه سازمان ملل 
ذیل فصل هفتم منشور سازمان را اجرا کنند و جمهوری اسالمی نخواهد از سر تسلیم وارد مذاکره با آمریکا شود، 
آنگاه دست به یکسری اقدامات پرخطر بزند مانند خروج از برجام، انصراف از اجرای پروتکل الحاقی و یا هر گونه 
تصمیمی که به زعم آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل، نقض فاحش برجام و تهدیدی علیه صلح و 
امنیت جهانی تلقی شود. این قبیل اقدامات می تواند به منزله فراهم آمدن مقدمات درگیری نظامی مستقیم جمهوری 
اسالمی با آمریکا و هم پیمانان منطقه ایش باشد؛ پیشامدی که می تواند بقای جمهوری اسالمی را در معرض خطر 
جدی قرار دهد. بنابر این، به نظر می رسد در این صورت جمهوری اسالمی سعی خواهد کرد هر گونه درگیری 
نظامی مستقیم با آمریکا و یا هم پیمانان منطقه ایش کنترل شده و محدود باشد به گونه ای که نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی و طیفهای انقالبی از طریق یک رویارویی کنترل شده با آمریکا بتوانند ابتدا تصویر تسلیم شدن در برابر 
فشار حداکثری را در ذهنها کم رنگ کنند و بعد پای میز مذاکره حاضر شوند. آنچه مسلم می نماید، این است که در 
دور دوم ریاست جمهوری ترامپ احتمال رویارویی نظامی تهران و واشنگتن در منطقه در نتیجه تشدید فشارها و 
نزدیک شدن ایران به پرتگاه فروپاشی اقتصادی به مراتب بیشتر خواهد بود. البته به همان اندازه، احتمال مذاکره 

نیز می تواند افزایش یابد.

سوم( سناریوی نه جنگ نه مذاکره )فروپاشی اقتصادی(: جمهوری اسالمی امیدوار است زیر 
فشار حداکثری، نه مذاکره کند و نه بقایش به واسطه جنگ در معرض خطر قرار گیرد. پس بهترین حالت از نگاه 
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مقامات ایران این است که این سناریو رقم بخورد. اما نظر به اینکه جمهوری اسالمی در سایه تحریم و انزوای 
گسترده، توان اقتصادی الزم برای تداوم وضع موجود را نخواهد داشت، این احتمال که قادر باشد بین نارضایتی 
داخلی و فشار خارجی توازن برقرار کند، بسیار کم خواهد بود. اگر جمهوری اسالمی بخواهد بقای خود را به قیمت 
فروپاشی اقتصادی و مقابله تمام عیار با معترضان مانند آنچه در آبان 1398 پیش آمد، تداوم بخشد، آنگاه این احتمال 
وجود خواهد داشت که ایران در کنار بحران اقتصادی فراگیر در میان مدت و درازمدت، وضعیتی مشابه ونزوئال 
پیدا کند. اینجا باید دید آیا آمریکا سیاست تغییر رژیم را در پیش خواهد گرفت و یا اینکه در برابر وضع موجود در 
جمهوری اسالمی تحت آن شرایط )با توجه به ناتوانی احتمالی تهران برای تداوم مداخالت منطقه ای و برنامه های 
هسته ای/موشکی( اقدام خاصی را در دستور کار قرار نخواهد داد. به هر تقدیر، چنانچه آمریکا مصمم شود که 
دکترین فشار حداکثری را به کارزار منسجم فشار مداوم حداکثری تبدیل کند، بعید نیست این سیاست بتواند به اهداف 
میان مدت و بلندمدت خود نیز دست یابد، به ویژه اینکه جمهوری اسالمی در هیچ کدام از شاخصه های قدرت، 

برتری متناسبی نسبت به ایاالت متحده آمریکا ندارد.
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درباره ما
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 نھادھا و مؤسسات فعال در این زمینھ و حمایت از فعالیتھای دانشگاھی در این خصوص (دوره ھای آموزشی، پایان
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