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ضمن این مقاله؛ کشمکش جاری میان امریکا و ایران مورد ارزیابی همه ]

ناریوهای آیندهء این کشمکش ر گرفته است. روی وضعیت جاری و سجانبه قرا

در منطقهء خلیج بحث صورت گرفته و متام احتامالت، از مذاکرات گرفته تا 

تصادم، به شکل علمی و بیطرفانه مورد جنگ اقتصادی و باآلخره رویارویی و 

 اداره[ .ارزیابی قرار گرفته است بحث و

 مقدمه

امریکا خیلی ضعیف و غیر قابل  هتا هنوز هم احتامل شعله ور شدن جنگ همه گیر بین ایران و ایاالت متحد

ترجیح است؛ اما این حالت به معنای نفی کامل برخورد و وقوع جنگ بوده منی تواند؛ زیرا ممکن است در نتیجۀ 

یک عمل و عکس العمل، چنین حادثۀ اتفاق افتد، یا هم ممکن است امریکا رضبات محدودی را متوجه ایران 

بدهد. ولی هیچ ضامنتی وجود ندارد که این رضبات محدود، که شاید  ساخته و بعضی مواقع را مورد هدف قرار

پالن گذاری شود، در هامن حدود خود باقی « حدود تنگی»تحت درفش های دروغین اجراء گردد و یا هم در 

مباند. بلکه حتامً از حدود تعیین شده تجاوز خواهد کرد و به مناطق خارج ایران رسایت خواهد کرد و حتی 

بی و اطراف آن از پی آمد های این هجوم احتاملی و عکس العمل ناشی از آن، در امان نخواهد بود. خلیج عر

این برگۀ که در دسرتس شام قرار دارد، شامری از سناریو های مطرح درین قضیه را تحت مناقشه قرار گرفته و 

 .نقاط ضعف هر کدام آنها

 

                                                           
ای بر  میعبدالبصیر مومن حکیبه نرش رسیده و بعداً توسط  مرکز مطالعات الجزیره به زبان عربیسایت این مقاله برای اولین بار در 1 

این مقاله را غرض فهم بهرت کشمکش های جاری میان امریکا و ایران،  ؛ترجمه شده است. ژورنال تحلیل دریبه زبان ژورنال تحلیل 

 به نرش می رساند.
  . می باشد در مرکز مطالعات الجزیره محقق ارشد فاطمه الصامدیخانم 2



 نه جنگ و نه صلح!

بر روابط امریکا و ایران حاکم بوده است، بدون این که اداره « نگ و نه صلحنه ج»طی چند دهۀ گذشته قاعدۀ 

های پی در پی امریکایی سناریوی برخورد عسکری با ایران را از برنامه ها و پالن های عسکری و نظامی خویش 

ث و د؛ با وجود این که انتخاب جنگ در برنامه های حکومت های امریکایی، در تبعیت از حوادنحذف منای

دگرگونی های جاری، گاهی در اولویت و گاهی هم در اخیر لیست قرار می گرفت. در مقابل، بعضی کوشش 

هایی در ایران به هدف تعدیل و تغییر خطاب سیاسی در برابر امریکا به راه افتاد نیز بی نتیجه ماند؛ درین راستا 

اظهار داشت که امام خمینی می خواست هاشمی رفسنجانی مورد هجوم بی سابقۀ قرار گرفت. او زمانی که 

که به نام  داشت های را توقف دهد؛ مورد تکذیب رصیح قرار گرفت. چنانچه در یاد« مرگ بر امریکا»شعار 

 مرگ»م به نرش رساند، اظهار داشت که خمینی در رابطه با کنار گذاشنت شعار  2013در سال « رصاحت نامه»

انتشارات آثار خمینی از رفسنجانی به شدت دفاع کرده و اظهار داشت . مؤسسۀ 3نظر مثبت داشت «به امریکا

که این یاد داشت ها به خط خودش نوشته شده و کامالً قابل اعتامد می باشد و می توانیم مطابق آن عمل 

، اما در مقابل آن فرمانده سپاه پاسداران در آن زمان، محمد علی جعفری سخنان رفسنجانی را 4کنیم

 5.خواند« هفریبکاران»

همچنان برخورد های زبانی مشابهی در رابطه با اشغال سفارت امریکا در تهران نیز صورت گرفت؛ حادثه اشغال 

امریکا نامیده شد، حادثۀ ایست که به عنوان یک اسطوره « النۀ جاسوسی»سفارت امریکا که در آن زمان به نام 

ین اسطوره همزمان با آغاز گفتگو ها با امریکا، که در در مناسبت های مختلف از آن یاد آوری می شود. اما ا

چوکات برنامۀ اتومی ایران صورت گرفت، یکبار دیگر مورد بگو مگو ها و درخواست های بازنگری قرار گرفت. این 

قضیه بار دیگر باعث باال گرفنت مناقشات و اتهامات گردید، به خصوص به تعقیب نرش یاد داشت هایی از سوی 

جۀ اسبق ایران، ابراهیم یزدی این اتهامات باال گرفت، او گفته بود که خمینی مخالف هجوم بر سفارت وزیر خار 
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بود و حتی امر کرد تا اشغال کنندگان را از آنجا اخراج منایند. روزنامۀ کیهان درین رابطه نوشت: این تزویری 

  6در حق تاریخ صورت می گیرد.« نهضت آزادی»جدید است که از سوی 

خالصه این که متام کوشش هایی که در رابطه به تغییر جایگاه این حادثه در اندیشه های انقالبی ایرانیان، 

انقالب »النۀ جاسوسی، بر اساس خطاب سیاسی ایرانی، به عنوان « تسخیر»صورت گرفت، به ناکامی انجامید و 

می  7اقی ماند و چنانچه امام خمینیبه حیث نقطۀ تحولی در مسیر انقالب ب« دوم و بزرگرت از انقالب اول

این حادثه توانست که رکن اساسی و اولین رکن حکومت اسالمی را برپا دارد و اولین بیان استقالل  گفت:

سیاسی را اعالن کند، این حادث بیانگر شجاعت و جرئت جوانان انقالبی در مقابله با جربوت امریکا بود؛ زیرا 

 8.ته های آیت الله خامنه ای ایاالت متحدۀ امریکا را ذلیل ساختاشغال النۀ جاسوسی، بر اساس گف

با داخل شدن دونالد ترامپ به قرص سفید، دشمنی و بیانه های خصامنه بین دو طرف باال رفت و خارج شدن 

م به امضاء رسید، از رسگیری تحریم های اقتصادی شدید و قرار دادن  2015امریکا از اتفاق اتومی که در سال 

ه پاسداران انقالب در لست سازمان های تروریستی از نشانه های بارز روابط دو کشور بعد از به قدرت رسیدن سپا

ترامپ بود. به تقیب این تحریم ها، قدرت منایی ها در منطقۀ خلیج آغاز یافت و طی آن پیام های تهدید آمیز 

و نیاز به  بوده هخلیج فارس خیلی شکنندمبادله گردید، در بعضی از پیام ها به وضاحت گفته شد که امنیت 

 ی ناخواستۀ شود و تر و خشک را به آتش بکشد.نزدیکی های مختلفی دارد تا مبادا منطقه دامنگیر جنگ

ار را، که طرفد م ها، جریان سیاسی ایرانیتحریم های امریکا علیه ایران و به خصوص سلسلۀ اخیر این تحر

گشایش و نزدیکی با غرب و خواستار حل مشکالت در روابط با امریکا بود، به حاشیه راند. زیرا حالت اختناق 

آور ایران، رسنوشت اتفاق اتومی بعد از خروج امریکا و سیاست های خصامنۀ امریکا هرگز به این جریان اجازه 

؛ دیدگاه ها و صدا هایی که بعد از به قدرت رسیدن روحانی منی داد که از دیدگاه های خویش به دفاع برخیزد

 و بسنت پیامن اتومی ایران و دور شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران، به گوش ها می رسید.

در "بهار" روحانی، قبل از آن که به آتش بی عقلی های ترامپ بسوزد، مفکرین ایرانی و از جمله محمود رسیع 

« روب ابدیغ»مطرح ساختند که ایران بدون پیوسنت به راوبط بین املللی به را این سخن القلم تبارز منوده و 

مواجه خواهد شد. لذا این کشور به یک اسرتاتیژی ملی نیاز دارد که مطابق خواسته های رشایط جدید بوده 
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. نظریه شدباعث دگرگونی فرهنگی، پخش عقالنیت و رسیدن به فهم مشرتک از ماهیت نظام جهانی جدید، با

را رشط اساسی هر نوع پیرشفت و تحول قرار داده بودند. اما « رسمایه گذاری خارجی»پردازان جریان روحانی 

این "رسمایه ګذاری خارجی" که در نظر گرفته شده بود، هامن غرب بود و بر مبنای این دیدگاه، صلح بین ایران 

ه گذاری خویش را وسعت بخشد. و این نکته مستلزم و امریکا بزرگرتین فرصت را می دهد تا تجارت و رسمای

 9.تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران بود

« بزرګ شیطان»برای این جریان سیاسی ممکن بود که دایرۀ نفوذ خویش را وسعت بخشیده و دایرۀ دشمنی با 

تیبانی سب آن پیشرا کوچک تر سازد، البته در صورتی که سلسلۀ تخفیف تحریم ها جریان می یافت و به تنا

اقشار مختلف جامعه، که در نتیجۀ تحریم ها زیر فشار بودند، افزایش می یافت. اما سیاست امریکا در مقابل 

ایران و بکار گیری شمشیر تحریم ها این جریان را به صورت کامل کنار زده و به نهایت محتوم آن قریب ساخته 

 است.

ل در رابطه به تأثیرات تحریم های اقتصادی باالی این کشور، در داخل ایران سیاسی ساخنت بحث ها و جدا

نتوانست این حقیقت را پنهان سازد، که اقتصاد ایران با رضبات کمر شکنی مواجه گردید و یگانه مخرج و افقی 

که در فضای اقتصاد ایرانی با بسنت پیامن اتومی باز شده بود، با خروج واشنگنت از این پیامن و اعادۀ تحریم 

ا واضح نیز این حقیقت ر  د. راپور های رسمی ایرانها و در پیش گیری سیاست بیشرتین فشار، دوباره بسته ش

ساخته و از عقب گرد فعالیت های اقتصادی سخن می گوید که همراه با برگشت تحریم های اقتصادی، آغاز 

از  تقلیل صادرات نفت ایرانی در یک نگرش گذرا در می یابیم که برگشت تحریم های اقتصادی و 10یافته است.

یک بحران اقتصادی انذار می دهد و به هیچ صورت منیتوان از محدود بودن تأثیر آن، در کشور زراعتی که 

اقتصاد آن روی تولید نفت متکی است، سخن گفت. بانک بین املللی پول پیشبینی می کند که نرخ تورم درین 

بود. این حالت با کم شدن توان خرید شهروندان و برداشنت  خواهد % 6و عدم رشد اقتصادی  %40کشور به 

 نرخ های کمکی یا سبسایدی از دهها اجناس مورد رضورت عامه همراه خواهد بود.
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https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
https://www.trtarabi.com/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-18935?fbclid=IwAR1imls_si9yhvm65_gFv-tm5S4mkrcvkmUwtKgKNU7FSXJYMUW62EHtvnc%20
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م  2019 قبل از تحرکات نظامی بر ضد ایران، محارصۀ اقتصادی شدت گرفت؛ چنانچه در هشتم جون سال 

م های جدید متام واردات و صادرات ایران را یل منود. این تحررئیس جمهور امریکا، ترامپ تحریم هایی را اعام

. مقامات 11هدف قرار داد و تهدید منود که اگر تهران روش خود را تغییر ندهد، این تحریم ها تشدید خواهد یافت

ورد مقرص سفید اعالن کردند که: ترامپ فرمانی صادر کرده و بخش های آهن، فوالد، املونیم و مس را در ایران 

هدف قرار داده است، زیرا این بخش ها بزرگرتین صادرات ایران، بعد از نفت بوده و تقریباً ده فیصد صادرات 

 این کشور را تشکیل می دهد.

ایران هدف قرار دادن صادرات نفت این کشور و تالش به خاطر مسدود ساخنت کامل آن را به مثابۀ اعالن جنگ 

ارجۀ این کشور محمد جواد ظریف اظهار داشت که هیچ فرقی بین جنگ نظامی علیه این کشور دانسته و وزیر خ

و اقتصادی وجود ندارد و در فضای متشنج کنونی احتامل هر اتفاقی وجود دارد که در آن صورت منطقۀ خلیج 

 .12بیشرتین رضر را متحمل خواهد شد

اپور حاکی از آن بود که مسئولین امریکایی . این ر 13گرچه ترامپ راپوری را که نیویورک تایمز نرش منود، نفی کرد

هزار عسکر به رشق میانه را آغاز کرده اند تا جلو هر نوع هجوم ایرانی  120بحث روی برنامۀ نظامی و ارسال حدود 

و یا هم اقدام در ساخت سالح اتومی از جانب ایران را رسکوب مناید. اما چیزی که نفی آن ممکن نیست، 

در داخل قرص سفید است که همواره حکومت این کشور را به سوی برخورد عسکری با  موجودیت گروه متنفذی

 ایران تشویق می کند.

 تشنج در آب های خلیج

                                                           
 :۱۷/۰۵/۲۰۱۹یايل، بداية التصعيد مع إيران وتسارع األحداث.. هل من حرب؟، ایورو نیوز، سالم ک11 

-possibility-any-there-is-us-the-and-iran-between-escalation-the-terhttps://arabic.euronews.com/2019/05/17/af

war-for 

 م۲۰۱۹ جون ۱۳ )جنگ اقتصادی امریکا علیه تروریزم(،قناة العامل، ظريف: الحرب االقتصادية االمريكية ضد ايران ارهاب12 

-news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81https://www.alalamtv.net/

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9

-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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-iran-counter-to-troops-120000-gconsiderin-military-us-denies-https://arabic.euronews.com/2019/05/14/trump

threat 
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https://www.alalamtv.net/news/4267051/%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://arabic.euronews.com/2019/05/14/trump-denies-us-military-considering-120000-troops-to-counter-iran-threat
https://arabic.euronews.com/2019/05/14/trump-denies-us-military-considering-120000-troops-to-counter-iran-threat


در نتیجۀ حضور بی سابقۀ نظامی در خلیج و تهدید های متقابل امریکایی و ایرانی، می بینیم که متام منطقه 

، به خصوص این تشنج زمانی سیر صعودی را به خود 14استبر لبۀ پرتگاه خطرناک برخورد نظامی قرار گرفته 

 :گرفت که ترامپ به ریاست قرص سفید رسید

          بعد از آن اعامل کرد که  یم هایی را روی صادرات نفت ایرانم واشنگنت تحر 2018نومرب ماه در

م بین ایران و شش  2015ترامپ خروج یکجانبه از پیامن اتومی با ایران را اعالن منود که در سال 

 کشور بزرگ جهان به امضاء رسیده بود.

         م قرص سفید اعالن منود، مدتی را که برای هشت کشور جهان در  2019اپریل سال  ماه در

رانی تعیین کرده و درین زمینه استثنایی را قایل شده بود، با فرا رسیدن ابتدای رابطه با خرید نفت ای

م به پایان می رسد و تهدید منود که هر کشوری که تحریم ها علیه ایران را نادیده  2019ماه می سال 

 بگیرد، مورد مجازات های اقتصادی قرار خواهد گرفت.

         را در لست  ابقۀ سپاه پاسداران انقالب ایرانبا اقدام بی سم امریکا  2019اپریل سال  ماه در

سازمان های تروریستی قرار داد و این اولین باری بود که واشنگنت به صورت رسمی، یک قوت عسکری 

 کشور دیگری به حیث سازمان تروریستی قلمداد کرد.

         روریستی قلمداد منود.ایران در جواب این اقدام امریکا؛ اردوی آن کشور را سازمان ت 

          متحدۀ امریکا به خاطر قدرت منایی بیشرت کشتی هواپیام  ایاالتم  2019می سال ماه  9در

و موشک های پاتریوت را به رشق میانه فرستاد و مسئولین امریکایی این  52بردار، بم افگن های بی 

در برابر مصالح امریکایی و قوت های نظامی امریکا  ود را مقابله با تهدید های ایرانقدرت منایی خ

 عنوان کرد.

          اسرتاتوفورترس به پایگاه نظامی  ۵۲-امریکا اعالن منود که بوئینگ بی 2019می سال ماه  10در

امریکا در کشور قطر مواصلت منود و ارسال این هواپیام ها را نیز بخشی از مقابله با تهدید های ایرانی 

 منود. اعالن

          م کشور امارات اعالن منود که چهار کشتی تجارتی درین کشور مورد  2019ماه می سال  12در

قرار گرفته است. این هجوم در امارت فجیره نزدیک تنگناه هرمز انجام یافت « عملیات تخریبی»هجوم 

 که گذرگاه مهم و اساسی گاز و نفت جهانی را تشکیل می دهد.

         م کشور املان و هالند عملیات مترین عسکری در عراق را زمانی به  2019می سال ماه  15 در

حال تعلیق در آورد که امریکا از وجود تهدید هایی از سوی قوت های طرفدار ایران سخن گفت؛ ولی 

 کشور املان بعد از ارزیابی هایی که انجام داد، ازین فیصلۀ خویش باز گشت.

                                                           
 برای مطالعه بیشرت این منابع را مالحظه فرمایید:14 

artery-oil-important-most-s-world-eth-hormuz-of-https://arabic.euronews.com/2019/05/13/strait 

https://arabic.euronews.com/2019/05/13/strait-of-hormuz-the-world-s-most-important-oil-artery


          م کشور بریتانیا سطح تهدید هایی را که متوجه قوت ها و هیئت دپلوماتیک  2019می ه ما 16در

دانست. ایاالت متحدۀ  ند و آنرا ناشی از خطر های ایراناین کشور در عراق وجود داشت، جدی خوا

 امریکا کارکنان سفارت خویش در بغداد را انتقال داد و با نظر داشت ترس ها و باال گرفنت تهدید ها،

 امر منود تا مؤظفین غیر اساسی را از منایندگی های دپلوماتیک در عراق، بیرون آورند.

          م دو نفت کش جاپانی در آب های بحر عامن منفجر گردید و  2019جون سال ماه  13در

 کارمندان و کارگران آن نجات داده شدند. واشنگنت ایران را مسئول این حادثه خواند و آن کشور این

 اتهام را به شدت نفی منود.

          ل گلوب»م سپاه پاسداران ایران هواپیامی جاسوسی امریکایی به نام  2019جون سال ماه  20در

را در جنوب ایران سقوط داد و اعالن منود که هواپیامی مذکور داخل قلمرو هوایی این کشور « هوک

 شده بود.

 

 سناریو ها

 گفتگو های مجدد

و  گفتگو های بدون قید»ترامپ پیام هایی متعددی به ایرانی ها فرستاد و مفاد آن  همه جانبه: مذاکرات -الف

. حتی اگر 15مقام رهربیت(به شدت رد گردید( بود. این پیام ها از سوی بلند ترین مرجع تصمیم گیری« رشط

بکار برد، و نخست وزیر کلامت و جمالتی را مورد دقت قرار دهیم که آیت الله خامنه ای در رد دعوت ترامپ 

ه کمرتین ک هجاپان، شینزو آبی آنرا با خود حمل کرد، می بینیم که کلامت و جمالتی را در زبان فارسی بکار برد

ر توهین و بی ارزشی جانب مقابل که دال ب هحد احرتام هم با خود نداشت و عمداً جمالتی را استعامل کرد

 د.دار 

ای بعد از به قدرت رسیدن ترامپ، هامن قناعت هایی را منعکس می سازد که قبالً در مورد ایاالت خطاب خامنه

متحده امریکا ابراز داشته و امریکا را گذشته ازین که رئیس آن چه کسی است، کشور غیر قابل اعتامد می 

تج به پیامن اتومی گردید، فقط به خاطری م من 2015. خامنه ای پشتیبانی از گفتگوهایی را، که در سال 16خواند

                                                           
است که ارزش تبادل نامه  ی)خامنه ای: ترامپ شخصبی بی سی عربی، خامنئي: ترامب شخص ال يستحق تبادل الرسائل معه15 

 م۲۰۱۹ جون ۱۳، ها را ندارد.(

48623194-http://www.bbc.com/arabic/middleeast 

)خامنه ای به بسنت تنگه هرمز تهدید منوده و واشنگنت العربیه، خامنئي يلّوح بإغالق مضيق هرمز ويهاجم واشنطن: غري أهل للثقة16 

 م۲۰۱۸ جوالی ۲۱، را الیق اعتامد منیداند(

-uk/politics/2018/7/21/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A6%D9%8Ahttps://www.alaraby.co.

-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD
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اعالن منود که اکرث رئیس جمهوران ایران تأکید داشتند که گفتگو با امریکا و رسیدن به توافقنامۀ می تواند در 

حل مشکالت اقتصادی ایران مؤثر باشد. به همین علت، با وجود این که می دانست و باور داشت که طرف 

بطه با گفتگو ها چراغ سبز نشان داد تا مبادا بگویند که مرشد انقالب در برابر گفتگو امریکایی کاذب است، در را

هایی قرار گرفت که ممکن بود مصالح ملی ایران را تضمین کند. و اینک برگشته و در ارزیابی از پیامن اتومی 

س سازمان اتومی و زمانی که علی اکرب صالحی رئی 17می گوید که: قبول گفتگو ها یک خطای محض بوده است

ایران به سوی مذاکرات بر می گردد، شاهد سخن واضحی در رابطه به موقف خامنه ای هستیم، او که همیشه 

ازین گفتگو ها در شک و تردید بود، حتی در مدتی که به صورت رسی در کشور عامن جریان داشت این شک 

 .18ا وضع منودو تردید خود را ادامه داد و برای ادامۀ گفتگو ها رشط هایی ر 

را در برابر گفتگو های شامل با ادارۀ ترامپ وضع منود و سپاه پاسداران ازین مانع با قوت  یخامنه ای مانع قوی

متام ازین فیصله پشتیبانی منود. به خصوص که پیشنهادات سابقه در رابطه با گفتگو ها عنوانی را اختیار کرد 

یه مستقیامً بدوش سپاه پاسداران قرار داشت که فقط چند ماه قبل که هامنا نفوذ ایران در خارج بود و این قض

در لست سازمان های تروریستی قرار گرفته بود. همچنان گفتگو های شامل به معنای قرار دادن برنامه 

 موشکی ایران روی میز مذاکرات بود و این چیزی است که ایران هرگز آمادۀ پذیرش آن منی باشد.  های

فاق اتومی ایران بدست ترامپ مواجه شد، هیچ کسی در ایران این جرأت را نخواهد داشت که با شکستی که ات

بار دیگر از گفتگو های مجدد با واشنگنت سخنی بگوید، گرچه وجاهت سیاسی آن به صورت آشکار به نظر آید. 

 و حتی آیندۀ روحانی که از گفتگو ها بیشرتین دفاع را منود، مورد تهدید قرار گرفت.

قاطعانه منی توان گفت که ایران این گزینه را نیز به صورت مطلق رد خواهد کرد، و به خصوص این که در  -ب

ها تحت عناوین مختلف آنرا انجام داده است، مانند عراق و افغانستان و ... و این حاالتی است که سپاه ه گذشت

و ها داشت. اطمینان و اعتامد بزرگی که پاسداران و فرماندۀ فرقۀ قدس، قاسم سلیامنی نقش بارزی در گفتگ

خامنه ای باالی سپاه پاسداران نشان می دهد و اطاعت و والی که شخص سلیامنی نسبت به جایگاه مرشد و 

شخص خامنه ای دارد، گفتگو های جزئی را در بین سایر سناریو ها ممکن و قابل ترجیح می گرداند. باید به 
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 م۱۳/۰۸/۲۰۱۸، رهرب ایران: در مذاکرات برجام اشتباه کردم، یورو نیوز17 

mistake-a-was-deal-iran-says-us-with-talks-direct-bans-https://fa.euronews.com/2018/08/13/khamenei 

دو از دستگیری جاسوس فور «/ دکرت صالحی»رازهایی جالب در کتاب خاطرات  برای مطالعه بیشرت این منابع را مالحظه فرمایید:18 

 ای در اردن:تا شناسایی دانشمند هسته

http://www.ion.ir/news/355762/ 
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به شکل رسی صورت گرفته و قضایای معین و مشخصی را در بر خواهد  خاطر داشت که این گونه گفتگو ها

که در اختیار دارد، در مقابل دست آورد های معینی بکار خواهد  را رین گونه مذاکرات ایران کارت هایگرفت و د

کایی یبرد و شاید تخفیف تحریم ها یکی ازین دست آورد ها باشد. و شاید هم معضلۀ یمن و یا خروج نیرو های امر

 از افغانستان و گفتگو ها با طالبان عناوین آن باشد.

 برخورد

گرچه ایران این سناریو را بعید می داند ولی به صورت کلی آنرا نادیده نگرفته است؛  الف: جنگ متام و کامل:

پ ترامو این سناریو در اسرتاتیژی امریکا نیز حارض بوده و حتی در پالن های که از سوی اداره های پیش از 

طرح شده بود، این سناریو مد نظر قرار داشت، گرچه تیزی و شدت آن در دورۀ حکومت بارک اوباما اندکی تقلیل 

یافته بود. عالیم و نشانه ها حاکی از آن است که گروه بارز در ادارۀ امریکا، که در رأس آن بولنت و پومپیو قرار 

این سناریو بهرتین انتخاب در لست سناریوهای ترامپ نیز  دارد، متایل بیشرت به همین انتخاب دارند و گرچه

 م قابل اجراء نخواهد بود. 2020قرار دارد، اما قبل از تابستان 

ی در مقابل امریکا، اهداف خیل کا می باشد، اما عکس العمل ایرانعلی الرغم این که قطعاً توازن قوا به نفع امری

مقدمۀ آن ارسائیل و پایگاه های امریکایی خواهد بود که ایران را از زیادی را مورد هجوم قرار خواهد داد و در 

چهار طرف در محارصۀ خود قرار داده است. این پایگاه ها گرچه تهدید خیلی جدی را متوجه ایران ساخته 

است، اما هدف قرار دادن مصالح امریکا را برای ایران ممکن ساخته است و اگر ایران مورد هجوم قرار گیرد، 

یچ تردیدی در هجوم متقابل برضد این پایگاه ها از خود نشان نخواهد داد. همچنان واضح است که عربستان ه

سعودی و سایر کشور های خلیجی از آثار ویرانگر جنگ برکنار نخواهند ماند که مستقیامً از سوی ایران مورد 

ت رضبات قوی قرار می گیرند و تهدید هجوم قرار خواهند گرفت و یا هم توسط هم پیامنان ایران در منطقه تح

 حوثی ها بر ضد سعودی مثال کوچکی درین زمینه می باشد.

عالوتاً جنگ همه گیر بر ضد ایران، از مرشوعیت بین املللی بر خوردار نخواهد بود، زیرا اروپا تا هنوز هم، علی 

باور است که جنگ خطرات می ورزد و به این  تالرغم ضعف موقف خویش، با سناریوی جنگ به شدت مخالف

امنیتی خیلی جدی را متوجه این منطقه ساخته و سیل مهاجرین را روانۀ آن رسزمین خواهد ساخت. و طبعیی 

است که این کشور ها توان استقبال متام آنها را نخواهند داشت. و اما روسیه و چین، بنابر اهداف و اسبابی که 

 حامیت نخواهند کرد.هر کدام شان نزد خود دارند، ازین اقدام 

این سناریو بیشرت از هر سناریوی دیگر مورد بحث ادارۀ امریکا بوده است که در  هجوم و رضبات محدود: -ب

را مورد هجوم قرار می دهد. اما  گردیده و مواقع اسرتاتیژک ایران هجوم و رضبات حساب شده و محدود خالصه

که ایران هر گونه هجوم را با شدت متام جواب خواهد  رسنگون ساخنت هواپیامی جاسوسی امریکا نشان داد



داد؛ همچنان نظام دفاعی این کشور بیرشفته تر از آن است که فکر می شد و رسایل و پیام هایی که اخیراً در 

منطقۀ خلیج تبادله گردید، گویای این حقیقت است که راه انتقال نفت به هیچ صورت در امن نخواهد بود. 

است که جواب ایران در مقابل این حمالت، هدف قرار دادن نفت کش ها و منابع آب نوشیدنی بنابرین، ممکن 

کشور های همجوار خواهد بود و این حالت سبب ادامۀ این برخورد ها گردیده و هیچ کشور خلیجی از نتایج و 

 پیآمد های ناگوار آن در امان نخواهند ماند.

را بهرت بداند که درفش جنگ و مقابلۀ عسکری با ایران را  نت اینشاید واشنگ :جنگ با پشتیبانی امریکا -ج

ت د حامینبه دوش نگیرد، اما از جنگ و برخورد هایی که دیگران مانند: سعودی، ارسائیل و امارات به راه انداز 

 یو پشتیبانی کند. گرچه روزنامۀ لوفیگارو فرانسوی خرب داد که افرسان فرانسوی با افرسان سعودی سیناریو 

اشغال ایران را مورد بحث قرار داده اند، اما سعودی توان مقابله با ایران را ندارد و حمالت روز افزون حوثی های 

که سعودی نیاز به راه هایی دیگری غیر از  ه استو نشان داد هیمن ضعف نظامی سعودی را کامالً برمال ساخت

در امان نخواهد ماند، زیرا ایران می تواند  ش هجوم ایرانی ارسائیل نیز از آتمقابلۀ نظامی با ایران، دارد و حت

توسط حزب الله و گشودن جبهۀ جدید در غزه؛ ارسائیل را مورد حمله قرار دهد. به خصوص این که حامس و 

 که به خاطر تصفیه و پایان بخشیدن به قضیۀ فلسطین« معامله قرن»حرکت جهاد اسالمی به خاطر نابود ساخنت 

 شده است، چارۀ جز مقابله ندارند.برنامه ریزی 

ساب آنرا را می داند که جنگ و برخورد برای این کشور، ویران کن خواهد بود؛ لذا از سال ها قبل ح ایران این

گذشته کوشیده تا منظومۀ دفاعی خویش را به شکلی در آورد که هدف قرار دادن  داشته است و در دهه های

 اف باشد.ذبا مصارف گام اطراف کار مشکل و آن برای مت

 جنگ اقتصادی

دقیق ترین توصیفی است که می توان بر عملکرد امریکا بر علیه ایران اطالق کرد. شاید جنگ « جنگ اقتصادی»

اقتصادی همه جانبه یگانه سناریویی قابل تطبیق در حال حارض باشد؛ این جنگ در حول چند محور صورت 

 خواهد گرفت:

این تحریم ها به معنای محروم ساخنت ایران از استفاده منابع  مه جانبه:تحریم های اقتصادی ه -الف

اقتصادی خویش میباشد، به خصوص نفت و گاز که درآمد ملی این کشور بر آن متکی می باشد. این چیزی 

، عمالً تطبیق می شود. اندازه گیری هایی صندوق جهان دایرۀ قطع کامل صادرات نفت ایراناست که امروز در 

م در نتیجۀ تأثیر این تحریم ها به  2020م و  2019ل نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در سال های پو 

شدت تقلیل خواهد یافت و صندوق جهانی پول متوقع است که نسبت رشد این کشور که مطابق راپور ساالنۀ 

می  2012د ترین نسبت از خواهد رسید و این بدرصد  ۶منفی به  2019می رسید، تا اپریل  درصد ۴به  2018



اقتصاد  درصد 30 الی 10. البته فرقی منی کند که سپاه پاسدارن انقالب، مطابق بحث مهندس کامیار، 19باشد

اقتصاد ایرانی را اداره می کند، در هر  درصد 60این کشور را در اختیار دارد و یا مطابق اظهارات کیفان هاریس 

صورتی، بیرشین رضبۀ اقتصادی متوجه این سازمان می گردد. به خصوص که بیشرتین فعالیت های اقتصادی 

 ایران روی همین بخش متمرکز می باشد.

روبرده را فاین چالش ایران را مجبور خواهد ساخت که روی برنامه های جدیدی فکر مناید تا بتواند این تحریم ها 

و نتایج آنرا تحمل مناید. به خصوص که این تحریم ها در حالی اعامل می شود که نسبت بیکاری در این کشور 

 رسیده و روی قرش جوان بیشرت متمرکز می باشد. درصد 13به 

این اقدامات یک سلسله عقوبت هایی را در بر دارد که رشکت  ممنوعیت هایی تعامل اقتصادی با ایران: -ب

های تجارتی را از تعامل تجارتی مانع می شود تا مبادا مورد تحریم اقتصادی امریکا قرار گیرند. این عملیه بر 

متام رشکت های اروپایی، چینایی و هندی منطبق می باشد که به دنبال خروج واشنگنت از پیامن اتومی با 

مت باعث کم شدن قیردند. این عملیه ایران، یکی پی دیگری از تعامل های تجارتی با ایران عقب نشینی ک

 ارزش خود را از دست داده است.  درصد ۶۰اخیرگردیده است، چنانچه طی یک سال  ارزش پول ایران

( FATA( یا )شوییپول م گروه ویژه اقدام مالی )در 2019فربوری ماه  22در  مشکل نقل و انتقاالت بانکی: -ج

برای ایران چهار ماه فرصت داد تا تعدیالت الزم را، در جهت مبارزه با پول شویی و جلوګیری کمک های مالی 

م خارج لست سیاه باقی  2019( کشور ایران تا جون سال FATAاجراء در آورد. بر اساس اعالن )به تروریزم، به 

یران ا»چون د انی اعالن و مورد قبول واقع گردمی ماند به این انتظار که تهران انضامم خود را درین سازمان جهان

می باشد به اجراء نیاورده است. ( FATAم قوانین باقی مانده را که همگام با معیار های ) 2019تا جون سال 

م اعطاء کرد تا  2019م یک بار دیگر ایران را مهلت جدیدی تا اکتوبر  2019جون سال  21این مجموعه در 

اقدامات الزم برای مبارزه با متویل تروریزم و سفید سازی پول را تقویت بخشد تا سیستم ایرانی با معیار های 

( صادر گردیده، ایران همچنان FATAو بر اساس اعالنی که از سوی ).« بین املللی درین مجال تطابق یابد

خارج لست سیاه باقی می ماند تا تهران این معاهدۀ بین املللی را پذیرفته و درین سلک داخل گردد. کشور 

های اروپایی از ایران می خواهند تا به خواسته های این گروه جواب مثبت دهد تا بتواند کانال های مالی 

ویش را فعال سازد، به خصوص از تحویالت و انتقاالت بانکی مستفید گردد. به همین سبب، مانع نقل و خ

 انتقاالت بانکی ایران تا اطالع مجدد، همچنان باقی خواهد ماند.

                                                           
19 International Monetary Fund. “Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia Update,” (April 

2019), 8, see it online:< https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2019/04/17/reo-menap-cca-

0419> 
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که مرجع  20«بازنگری در تحریم های اقتصادی»گاری هوفباور و گروه او در کتاب  تأثیر سیاسی و اجتامعی: -د

طرفداران اعامل سیستم تحریم ها مبدل شده است، به شدت از تحریم های اقتصادی و تأثیر آن به اساسی 

دفاع برخاسته اند. در حال حارض او و گروه همکارانش که دست بلندی در تحقیقات روی تأثیر این تحریم ها و 

بعد »حالت این تحریم ها  200اثر گذاری آن در سیاست خارجی، دارند. آنها نتایجی تحقیقات این گروه که روی 

 سلوک جانب لت توانسته استانجام یافته است نشان می دهد که یک سوم این حا« از جنگ جهانی تا امروز

واقع تحت این تحریم را تغییر دهد. و حتی پژوهشگران دیگری این نسبت را خیلی اندک اعالن کرده اند، 

 21«گروه تحقیقات امنیت و صلح در انستیتیوت الیبنیتس رئیس« کریستان فون زوست»چنانچه بر اساس اعالن 

 می رسد. %5این نسبت به 

و اما حالت احتجاجی در ایران، باید گفت که این حالت در رابطه با جامعۀ ایرانی چیزی جدیدی نیست و می 

م  2017و  2009، 1996توان از مظاهرات و اعرتاضات متعددی در ایران نام برد. بارز ترین این احتجاجات در 

به  سخنانی ایراد کردند، متایل بیشرت« سیمینار مرکز الجزیره در مورد ایران»بود. بعضی از کارشناسان، که در 

این باور دارند که اعتصاب ها به سبب تورم و خرابی حالت اقتصادی و پائین بودن معاشات از ابجدیات جامعۀ 

تضمن توامنندی دولت در قبول و اعرتاف به خواسته های مرشوع ایرانی به شامر می رود و این حالتی است که م

 مردم و بهرت سازی وسایل مساملت آمیز در جهت تعامل با این حالت اعرتاضی می باشد.

اما منی توان تأثیرات این تحریم ها را بر جامعۀ ایرانی نادیده گرفت. در پژوهشی که اعظم رجبی به خاطر کسب 

، 22انجام داد« تأثیر تحریم های اقتصادی بر رفاه اجتامعی مردم»تهران تحت عنوان  درجۀ ماسرتی در دانشگاه

موضوع مورد بحث و اساسی درین تحقیقات، بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر رفاه اجتامعی مردم بود. او 

ی هامن خانواده های شنامه ها انجام داد و فقطسآراء و نظریات مردم را از طریق بکار گیری همه پرسی و توزیع پر 

را مورد سؤال قرار داد که در تهران زندگی می کردند و درین راستا فرد اول و رسپرست خانواده را مورد پرسش 

                                                           
20 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg, Economic Sanctions 

Reconsidered, Peterson Institute for International Economics, third edition,2009 
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قرار داد. نتایج حاصله نشان می داد که ظروف زندگی مردم بعد از تحریم ها بدتر شده است، توان خریداری و 

ی اجناس کمرت گردیده و خدمات صحی و درمانی و نوعیت آن درآمد آنها کمرت شده، دسرتسی مردم به بعض

 عقبگرد زیادی داشته است.

گان سیمینار هدر سیمیناری که از سوی جمعیت جامعه شناسان ایرانی در تهران برگزار گردید، اشرتاک کنند

ت از دایرۀ قیادت، ترین آن عبار  به این نظر بودند که تحریم ها اقشار مختلفی را مورد هدف قرار داده که مهم

نیاز های زندگی، ساختار های زیر بنایی، جامعه و توان های دفاعی می باشد. این تحریم ها کمرتین تأثیر را 

گذاشته و بیشرتین تأثیر آن روی جامعه و نیاز های اصلی زندگی بوده « حلقات تصمیم گیری»روی دایرۀ قیادت 

ۀ متوسط در ایران ساخته است، در حالی که سیاست اعطای است. این تحریم ها رضبه محکمی را متوجه طبق

نجات دهد و اما طبقۀ ثرومتند توانسته است که این بلند   کمک ها توانسته است طبقۀ فقیر را تا حد زیادی

رفنت نرخ ها را در جهت کسب بیشرت فایده و سود بکار برد و این در حالی است که شعار بارز دولت در ایام 

 بود.« عدالت اجتامعی»تأمین  انقالب هامن

باید دانست که معضلۀ جنگ اقتصادی در رابطه با ایران، رابطۀ چندانی با ناتوانی این کشور در مقابل و مقاومت 

در برابر این تحریم ها و تأثیر آن بر روش سیاسی این کشور ندارد، بلکه به شکل اساسی مربوط با پی آمد های 

یران و توان نظام ایرانی بر فعال سازی سیستم تکافل منظم و رهربی مصارف و این جنگ اقتصادی بر جامعۀ ا

 مقابله با فساد مالی می باشد.


