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 رانیترامپ بر ا« یراهبرد فشار حداکثر» یبررس

  «قدرت اجبار»از منظر 
 

 دکتر مهدی علیخانی

 چکیده
دف با ه انریا و مستمر بر یفشار حداکثر یاز برجام، راهبرد ترامپ بر مبنا کایبا خروج آمر

از  یاعهراه مجمو نیدر ا قرار گرفت. یاتر از موضوع هستهو گسترده دیجد یبه توافق یابیدست
 مقاله با نیا راهبرد در آمد. نیمختلف به شکل منسجم، هدفمند و همزمان به خدمت ا یابزارها

و « ارقدرت اجب»وم از مفه ران،یترامپ در برابر ا کردیاز رو انهیگرالیتقلریهدف شناخت غ
هبرد را شبردیپ یگونگچو  لیمناسب در جهت فهم مدل تحل یعنوان بستراعمال آن به یابزارها

پ بر ثری ترامراهبرد فشار حداک»سوال اصلی مقاله این است که . ردیگیبهره م یفشار حداکثر
رتباطی چه ا ایران در چارچوب چه مدلی قابل تحلیل است و چگونه این راهبرد عمل کرده است؟

ین گویی به ابرای پاسخ میان اجزا این راهبرد وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف آنها چیست؟
نیز « محدودیت پژوهش»ترین مهم پرسش، روش تحقیق مقاله، روش تحلیلی و توصیفی است و

، لی مقالهکنتیجه مطابق  واسطه شرایط تحریمی بوده است. های آماری بهدهمحرمانه بودن دا
ه ب ،یحاتیو تسل یانرژ ،یاقتصاد یهاهگسترده در حوز یهامیعالوه بر اقدام به تحر کایآمر

ت تا دست زده اس یبریتر ساو حمالت گسترده ونیسیآشکارتر از اپوز تیحما ،ییایدر یریرهگ
 نرایا ریوارده، تداب یهابیآس یرغم برخجنگ کند. هر چند به نیگزیاقدامات توامان را جا نیا

ج از و خار محاباتریاستفاده ب لتاکنون موجب عدم تحقق اهداف ترامپ شده است، اما احتما
  است. ینیب شیابزارها قابل پ نیده ترامپ از اقاع
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 مقدمه
گرگونی متحده در حوزه سیاست خارجی با دبا به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رویکرد ایاالت

بنای میا بر  وبامامات ترامپ را بر مبنای ضدیت با میراث اروبرو شد. فارغ از اینکه برخی، اقدا
رسد فهم مدل تمرکز پایدار نظر میکنند، بهنامید، ارزیابی می« دکترین خروج»هاس  آنچه ریچارد

شود، ه میشناخت «فشار حداکثری»او بر ایران و تشدید فشارها با ابزارهای مختلف که با مفهوم 
توان به می ویژه پس از خروج آمریکا از برجامن مصادیق این راهبرد بهواجد اهمیت است. در بیا

های های پیشین و جدید، تمرکز بر تحریم نفت، پیگیری تمدید محدودیتاعمال تحریم
رد. کاشاره  ایبریستسلیحاتی، تعامل آشکار با مخالفان و کشاندن و تشدید تقابل به دریا و حوزه 

 ز ابزاراشاند، کپی برخی رخدادها که طرفین را تا آستانه برخورد این در حالی بود که حتی در 
 جنگ استفاده نشد.

رخورد بررسی اقدامات ترامپ علیه ایران و چرایی عدم ب« هدف»گیری این موارد موجب شکل
ر راهبرد فشا»ها گردید. بر این اساس، سوال اصلی مقاله این است که رغم گسترش تنشنظامی به

مل برد عپ بر ایران در چارچوب چه مدلی قابل تحلیل است و چگونه این راهحداکثری ترام
ت و د؟ نقاط قواین است: چه ارتباطی میان اجزا این راهبرد وجود دار سواالت دیگر« کرده است؟

تری تواند بسمی« قدرت اجبار»معتقد است مفهوم  به عنوان فرضیه، ضعف آنها چیست؟ نگارنده
ان بر ایر اکثریاین موضوع و ایجاد ارتباط میان اجزای راهبرد فشار حد جامع برای شناخت بهتر

یران و ر قبال اهمین دلیل، پس از بررسی این مفهوم و ابزارهای آن، راهبرد ترامپ دفراهم کند. به
 شود.چگونگی اجرای آن ارزیابی می

های فکر مقاله باید گفت طرح مفهوم قدرت اجبار در یکی از اتاق« اهمیت»خصوص  در
روری ضن را آآمریکا که با تمرکز بر سه چالش روسیه، چین و ایران ارائه شده، شناخت دقیق 

ه اهداف سازد. ضمن آنکه فهم صحیح از مدل و ابزارهای مورد استفاده ترامپ در دستیابی بمی
ه نحو رایاران بزد سیاستگذناین راهبرد، چارچوبی  گرایانه ازمدنظر، در کنار شناخت غیرتقلیل

ترین هممسازد. مواجهه و نزد تحلیلگران برای پرداختن به ادبیات متناسب با آن را فراهم می
 وده است.واسطه شرایط تحریمی ب های آماری بهدهنیز محرمانه بودن دا« محدودیت پژوهش»

 
 نهیشیپ -1

سیاست »ر مقاله فام دتوان به مواردی اشاره کرد: محمود یزداننیز می« پیشینه»در ارتباط با 
سیاست ترامپ (Strategic Studies Quarterly, 2017: 34) «ایراناسالمیخارجی ترامپ و جمهوری

الملل و ایران را بر پایه عوامل فردی، ساختاری و مناسبات قدرت بررسی و هر در قبال نظام بین
نویسد، اما احتمال می المللیچند از تعدیل در مواضع اعالمی ترامپ ناشی از شناخت واقعیات بین
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ترامپ و »داند. نادر انتصار و کاوه افراسیابی نیز در کتاب بروز تنش نظامی میان طرفین را باال می
با بررسی روند فزاینده درگیری میان دو کشور  ) :2019Lexington Books(«تقابل ایران: از مهار تا

از استراتژی مهار به تقابل دانسته و جمهوری، رویکرد ترامپ را عبور در دو سال نخست ریاست
 دانند. بروز جنگ میان آنها را واقعیت آینده می

 Gompert and)« قدرت اجبار؛ مقابله با دشمنان، بدون تحقق جنگ»پروژه مطالعاتی 
Binnendijk, 2016)  که توسط اندیشکده رند برای توصیه های سیاستگزاری به مقامات آمریکایی
رح مفهوم قدرت اجبار پرداخته و مبنای بخش نظری مقاله است. از جنبه ارائه شده هم به ط

نوآوری و در مقایسه با دو اثر اول مورد اشاره باید گفت این مقاله با چارچوب تحلیلی کامال 
آنها بر واقعیت بروز  تأکیدمتفاوت، بر مبنای مفهوم قدرت اجبار بنا شده و دیگر اینکه برخالف 

 کارگیری ابزاری با هدف جایگزینی جنگ است. بار، بهجنگ، مفروض قدرت اج
 

 ن؛ مفهوم و سازوکارهای آ«قدرت اجبار»: ینظرمبانی  مفهومی و چارچوب -2
 شود. در این بخش، چارچوب مفهومی و مبانی نظری مقاله معرفی و بررسی می

 فهوم قدرت اجبارم -1-2
ی، نظامی، توامان ابعاد سیاس الملل کهینبهای رخ داده در عرصه تحوالت و دگرگونی

این  هایی را برای بازیگران ایجاد کرده است. برها و فرصتاقتصادی و فنآورانه داشته، محدودیت
فظ رای حباساس صاحبنظران آمریکایی در پی ارائه راهبردهایی در جهت توانایی این کشور 

اند. یک ودهب دشمنان و رقبا بن قطب برتر برای مقابله با تهدیدات از جانخود به عنوا موقعیت
تر شدن استفاده از نیروی نظامی تر و پر هزینهمتحده، سختروی ایاالتبزرگ پیش« محدودیت»

ابستگی هایی است که با تحوالت جدید در اختیار قرار گرفته: و«فرصت»است. در نقطه مقابل، 
 لی که تحت رهبری یا اثرگذاریالملهای بینارها و نظامالمللی به بازفزاینده بازیگران بین

 آمریکاست.
در پروژه مطالعاتی اندیشکده سیاستگزاری رند و در  2و هانس بینندایک 1دیوید گامپرت

های دفاعی ریزی بسترهای نظری اقدامات دولت امریکا، و نیز جهت تهیه گزارشچارچوب پایه
ها برآمده و مفهوم قدرت صتها و فرمتحده، در پی ایجاد موازنه میان محدودیتارتش ایاالت

« امنیت سخت»اجبار و ابزارهای آن را به عنوان رویکردهای جایگزین جهت تامین منافع و ارتقاء 
های سخت و های قدرتسوم یا بینابین با توجه به محدودیتآمریکا ارائه کردند. آنها به طرح راه

کننده «ضعیف و مجازات»ر، بازدارنده و ی غیر نظامی که البته همراه با اجباهاراهنرم پرداختند. 

                                                           
 (1020معاون و سپس کفیل اطالعات ملی آمریکا در دوره باراک اوباما ). 1
 ملی آمریکا و متخصص امنیتی و دفاعی  خدمت در شورای امنیت .2
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 کنندگان آمریکا بوده و منافع و موقعیتش را در جهان حفظ کنند. تهدید
لفات کم وزی با تمتحده توانسته با استفاده از قدرت نظامی به پیربه اعتقاد آنان هر چند ایاالت

ها ین جنگاک اجارب دردندر تحقق اهدافش در پاناما، صربستان، افغانستان و عراق برسد، اما ت
ورود به جنگ برای حل مسایل خارجی شده است  ویژه از منظر تردید بهموجب پشیمانی به

(Gompert and Binnendijk: 2016, 1). وهای مادی و غیرمادی این تردیدها ناشی از افزایش هزینه 
ویژه جنگ، روز به روز به کارگیری ابزارهای فزاینده افکار عمومی است. ضمن آنکه بهنیز نگرانی

 شود.تر میدر مقابل چین، روسیه و ایران سخت
 «قدرت سخت»پیش از این درباره دو دسته قدرت سخت و قدرت نرم بحث شده است. 

ی دستیابی ... براتصادی واتکا به نفوذ، دیپلماسی، ابزارهای اق« قدرت نرم»استفاده از ابزار نظامی و 
ه یک کسخت در پی وادار ساختن دیگران به انجام کاری است  اگر قدرت»به اهداف است. 
ن، یابد که سایریخواهد، قدرت نرم زمانی است که یک کشور این توانایی را میکشور از آنها می

 .(Nye, 1990: 166)«خواهد، دنبال کنندچیزی را که او می
بزار طریق ا ارعاب ازاست. یعنی « قدرت اجبار»به اعتقاد گامپرت و بینندایک، دسته سوم، 

 های آمریکا. در اینجا باید به تفاوتآمیز برای اجبار دولت هدف به اجرای خواستهغیرخشونت
گیری همزمان دنبال بهرهنیز اشاره کرد. قدرت هوشمند به« قدرت هوشمند»و « قدرت اجبار»میان 

 ومات لکه اقداهر دو قدرت سخت و نرم است، اما قدرت اجبار، نه سخت است و نه نرم؛ ب
ز ای رهایی گیرند. در واقع، قدرت اجبار در پابزارهایی است که بینابین این دو قدرت قرار می

، با «بازدهی باال»رغم های دو مفهوم پیشین است. چرا که قدرت سخت بهها و محدودیتضعف
ا ، ب«ایینینه پریسک و هز»رغم همراه است. قدرت نرم هم به« هزینه، ریسک و آثار مخرب باالیی»
ار سک و آثهزینه، ری»است. اما قدرت اجبار « شکیبایی طوالنی»همراه و نیازمند « اثربخشی پایینی»

ت ن از قدرآ« بازدهی و اثربخشی»در مواجه با قدرت سخت دارد و در عین حال « مخرب کمتری
 است.« بیشتر»نرم 

 جبارهای قدرت اویژگیانواع و  -1 جدول
 ویژگی نوع ردیف

 شودیندرت استفاده مبه باال نهیو هز سکیر ،یبازده 1
 خشونت یدفمند و داراه

 و هدفمند ازیوقت ناستفاده به باال یبازده ن،ییپا نهیو هز سکیر 2
 اقد خشونتف

 و در هر زمان یاستفاده دائم نییپا نهیو هز سکیر ،یبازده 3
 فاقد خشونت

Source: (Gompert and Binnendijk, 2016) 
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 ساختار قدرت اجبار -1نمودار 

 
Source: (Gompert and Binnendijk, 2016: 8) 

 
، ممنوعیت تسلیحاتی و 1های اقتصادیتحریم»از نظر مبدعان، مصادیق قدرت اجبار شامل: 

و  5لفان رژیم، حمایت از مخا4، رهگیری دریایی3گیری از ابزار عرضه انرژی، بهره2فنآوری
آنچه این ابزار را برای  .) ,2016Gompert and Binnendijk :14(«است 6عملیات سایبری تهاجمی

بینند، تر شدن استفاده از جنگ تدارک میتر و پر هزینهمتحده برای عبور از چالش سختایاالت
زیگران به واسطه وابستگی روزافزون همه باهای ناشی از جهانی شدن برای آمریکا بهفرصت

متحده به عنوان کانون این نظام است. المللی تحت تسلط ایاالتهای بینبازارها، منابع و نظام
توانند واجد برخی از ابزارهای قدرت اجبار باشند، اما قدرت آمریکا هرچند رقبای آمریکا نیز می»

های اطالعاتی، ناییهایی چون مرکزیت در نظام یکپارچه جهانی، تواواسطه ویژگیبرای اجبار به

                                                           
1. Economic Sanctios 
2. Arms and Technology Embargoes 
3. Exploitation of Energy Supplies 
4. Maritime Intercept 
5. Support for Adversaries Opponents 
6. Offensive Cyber Operations 

 قدرت 

 سخت

 قدرت اجبار

 قدرت نرم
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اقتصاد  1،المللیها یا نهادهای بینالمللی اعم از دولتجایگاه سیاسی و توانایی جلب حمایت بین
 . (Gompert and Binnendijk, 2016: 10)«متوازن و... بیش از سایرین است

بدون تواند موجب پیروزی کارگیری ابزار قدرت اجبار میبه»اعتقاد گامپرت و بینندایک،  به
منظر  ز ایناخشونت و جایگزین جنگ شود، اما ممکن است این ابزار خود به جنگ منتهی گردد. 

ن، هی متحداتواند کارآمدتر و منجر به تحقق اهداف شود که عالوه بر همراقدرت اجبار زمانی می
رخ نگ جشود، نکشور هدف به این نتیجه برسد که اگر این ابزار منجر به نتیجه مطلوب آمریکا 

رت اجبار این دلیل کارآمدی و اثرگذاری قد . به(Gompert and Binnendijk, 2016: 9)«دهدمی
ه بابزار  ن اینمنوط به معامله شفاف با کشور هدف است چرا که استفاده، ادامه یا متوقف ساخت

 رفتار کشور هدف بستگی دارد.
 

 سازوکارهای قدرت اجبار -2-2
رار های این سازوکار مورد بررسی قست که در اینجا بخشقدرت اجبار دارای سازوکاری ا

 گیرد.می
 های اقتصادی تحریم -2-2-1

های اقتصادی اعمال ممنوعیت بر بخشی یا تمام تجارت خارجی کشور هدف است. تحریم
های اقتصادی توامان دارای نقاط قوت برای اثربخشی، مانند مشکالت اقتصادی، بیکاری، تحریم

های زندگی و نیز نقاط ضعف مانند اتکا کشورهدف به تولید داخلی یا اخصتورم و افت ش
 Gompert and)اند، هستندگیری از بازار کشورهایی که در تحریم مشارکت نکردهبهره

Binnendijk, 2016: 15) ،جنگجویان »است که توسط « های مالیتحریم». در این بین سالح موثر
سازی و اقتصاد قرن جدید، جهانی مشخصه»شود. ایت میداری آمریکا هددر خزانه 2«مالی
های مالی است. ارزش ذاتی جای گرفته در دسترسی به سیستم مالی آمریکا پیوستگی سیستمبهم

این کشور را پایتخت مالی دنیا کرده است. دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی و ارز انتخابی برای 
قطب معامالت تهاتر دالر است. با این تمرکز قدرت کند. نیویورک الملل عمل میتجارت بین

ها و دالرهای آمریکایی به عنوان مالی و تجاری، توانایی اداره کردن دسترسی به بازارها، بانک
  .(Zarate, 2018: 24)«شودفراهم می« تسلیحات مالی»

های مه بخشیابند و آثار سنگینی بر هشوند و ادامه میراحتی اعمال میهای مالی بهتحریم
 داری آمریکاها نیز در اختیار خزانهمهمترین ابزارهای اثرگذاری این تحریم»گذارند. اقتصادی می

                                                           
و نقش رهبری  )Naming and Shaming(سیاست بدنام سازی و شرمسارسازی رقبا و دشمنان مانند اعمال . 1

 المللی.های بینسازمان
2. Financial Warriors 
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ای را وادار به ، هر بانک و موسسه«اتهام پولشویی»و « زداییشهرت»ست. آنجا که با تهدید به ا
امنیت یا حتی متحدان  ها، انعطاف پذیرند و نیازی به همراهی شورایکند. این تحریمهمکاری می

های غیرهمراه با تحریم، نه تنها سود های تجاری، طرفندارند. مهمتر از آن برخالف تحریم
ها، امکان شوند. در مقابل یک اثر منفی این تحریمبرند، بلکه در صورت نقض، تنبیه مینمی

 «ادی اعمال شودویژه اگر در برابر یک بازیگر موثر اقتصاثرگذاری بر تحمیل کننده است به
(Gompert and Binnendijk, 2016: 17) . ...همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال، سازوکار تهاتر و

های مالی این تواند اثرگذاری تحریمتر، تضعیف موقعیت اقتصادی آمریکا میطور کلییا به
 کشور را ضعیف کند. 

 ممنوعیت تسلیحاتی و فنآوری -2-2-2
ایش وری برای افزدف ممانعت از دسترسی کشور هدف به تسلیحات و فنآها با هاین تحریم

ها نیز دارای ضعف و قوت است. شود. این ممنوعیتهای نظامی و غیرنظامی اعمال میقابلیت
 اد کاملانسد ضعف از این جهت که بعضا از طریق دالالن تسلیحات، شکست خورده و یا نیازمند»

سلیحات وسیه در بازار تروجود اینکه حضور چین و  باشد. بامیمرزهای زمینی، دریایی و هوایی 
ن عمده نندگایک تهدید برای کارایی این ابزار است، اما قوت آن این است که بیشتر تولید ک

مالی  وهای اقتصادی تسلیحات متحد آمریکا هستند. همچنین اثرگذاری این ممنوعیت با تحریم
زند، تکمیل زم برای خرید تسلیحات را آسیب میکه درآمد یک دولت یا جابجایی ارز ال

 . (Gompert and Binnendijk, 2016: 19-20)«شودمی
 گیری از ابزار عرضه انرژیبهره -2-2-3
م توسط اعراب کلید خورد. در مقابل 70گیری از انرژی به عنوان ابزار سیاسی در دهه بهره
اد نفت را داشته است. اما تحوالت جدید در لحاظ تاریخی نقش مدافع جریان آزمتحده بهایاالت

 بر»حوزه انرژی آمریکا مانند تولید نفت شیل موجب آزادی عمل بیشتر این کشور شده است. 
خام، گاز طبیعی مایع و... متحده شامل نفتمیزان تولیدات نفتی ایاالت 2019اساس آمار سال 

 19.96هان و میزان مصرف نیز حدود کل تولید ج %19میلیون بشکه در روز معادل  19.51حدود 
 U.S. Energy Information).«کل مصرف جهان بود %20ر روز معادل میلیون بشکه د

Administration, 2020).  این تعادل و جایگاه کنونی در بازار انرژی این توانایی را به آمریکا
 Gompert and)تفاده کنددهد تا از ابزار انرژی برای اعمال اجبار علیه رقبا یا دشمنان اسمی

Binnendijk, 2016: 21). 
 رهگیری دریایی -2-2-4

منظور از رهگیری دریایی، توسل به نیروی دریایی برای محدود کردن دسترسی کشورهای 
باشد. این اقدام، بدون توسل به جنگ، از ابزار اجبار هدف به آبهای آزاد و بازارهای جهانی می
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ی محدود کردن دسترسی از طریق توقیف، بازرسی و هاراهاز  عملیات رهگیری دریایی»است. 
باشد. آسیب این ابزار، پر هزینه های مشکوک به حمل کاالهای تحریمی میتغییر مسیر کشتی

تواند متحده در تمام مناطق دریایی جهان است. اما دو مساله میبودن و عدم امکان حضور ایاالت
( حضور نیروی 2آن و  1ز ظرفیت ناتو و برنامه عملیات فعالاستفاده ا (1جبران این ضعف باشد: 

 ,Gompert and Binnendijk)«دریایی آمریکا و متحدانش در مناطق دریایی چین، روسیه و ایران
وابستگی این بازیگران به دریا و تثبیت موقعیت آمریکا به عنوان قدرت برتر دریایی  .(23 :2016

در اعمال قدرت اجبار شده است. این کشور بیشترین موجب برجستگی نقش نیروی دریایی 
های های مختلف در اقیانوسو نیروی فعال در حوزه نظامی دریایی را داشته و در عملیات کشتی

 ,Mizokami)آرام، اطلس و هند، و دریای مدیترانه، خلیج فارس و شمال آفریقا حضور دارد
2019) . 

 حمایت از مخالفان رژیم -2-2-5
 های مخالف ایاالتز دشمنان یک رژیم با هدف تهدید اقتدار و موجودیت رژیمحمایت ا

های مختلف سیاسی، تبلیغاتی، مالی و... صورت متحده از ابزار قدرت اجبار است که به شیوه
گیرد. این ابزار بر اهدافی چون تغییر سیاست خارجی یا رژیم کشور هدف متمرکز است. می

های اطالعاتی بوده چرا که لحاظ تاریخی از ابزارهای سرویسها بهحمایت از اپوزیسیون کشور
 Gompert and)«شوداعتبارسازی اپوزیسیون میامکان انکار حمایت را فراهم ساخته و مانع بی»

Binnendijk, 2016: 26). ویژه آمریکا، تبعات منفی این دلیل که هر ردی از حمایت خارجی بهبه
 ل وابستگی خارجی و هم برای حمایت کننده آنها خواهد داشت.دلیهم برای مخالفان به

 عملیات سایبری تهاجمی -2-2-6
ها، ابتکارات و واسطه برخورداری از فنآوریمتحده به ایاالت»از نظر گامپرت و بینندایک، 

تولیدات سخت و نرم، و مدیریت این حوزه، ابرقدرت سایبری است. اما برخالف سایر ابزار 
پذیری باالیی هم از آن دلیل وابستگی شدید به فضای سایبری، آسیبار، آمریکا بهقدرت اجب

های لحاظ زیرساختی و اقتصادی دارد. گسترش تاکتیکی جنگ سایبری به معنی تخریب سیستمبه
تواند مقدمه کامپیوتری کشور هدف، یکی از ابزار پر ریسک اجبار است. البته حمله سایبری می

. از این جهت، آنها توصیه (Gompert and Binnendijk, 2016: 29)«باشد یک حمله فیزیکی
مانده  ترین زمان برای عملیات سایبری زمانی است که تنها گزینه نظامی باقیکنند که مناسبمی

هاست و های مهم در موازنه قدرت جدید میان قدرتباشد. امروزعنصر سایبری از شاخص
ای خود نقش رهبری قائل است. هرچند این حوزه ضمن تدارک متحده در این حوزه برایاالت

                                                           
1. Operation Active Endeavor 
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 Crandall)زا هم باشدتواند برای آمریکا آسیبفضایی برای پیشبرد اهداف نظامی و اطالعاتی می
and Thayer, 2018) . 

، ثرگذاریزان ادر مجموع گامپرت و بینندایک در بررسی ابزار اعمال قدرت اجبار از منظر می
جا که در این اندهای آن، جدول زیر را ارائه کردهها و ریسکالمللی و هزینهجلب حمایت بین

 آید:می
 بررسی ابزار اعمال قدرت اجبار از منظر میزان اثرگذاری -2جدول 

های تحریم نوع/ ابزار
اقتصادی و 

 مالی

تحریم 
تسلیحاتی و 

 فنآوری

گیری از بهره
ابزار عرضه 

 انرژی

رهگیری 
 دریایی

حمایت از 
لفان مخا

 رژیم

عملیات 
سایبری 
 تهاجمی

میزان 
 اثرگذاری

 باال
 

 باال باال متوسط پایین متوسط

جلب حمایت 
 المللیبین

 پایین پایین متوسط متوسط متوسط باال

ها و هزینه
 هاریسک

 باال  باال باال متوسط متوسط متوسط

Source: (Gompert and Binnendijk, 2016: 32) 
درت گیری در اعمال قدرت اجبار، طرح کنندگان قشده برای بهره در میان شش ابزار طرح

اره دولی دربجو  تأکیدتر بودن و در مقابل اثربخشی بیشتر اجبار بر سه ابزار به واسطه کم هزینه
 اند: میزان اثرگذاری بر سه کشور هدف یعنی چین، روسیه و ایران ارائه داده

 وسیه، ایران و چینمیزان اثربخشی قدرت اجبار بر ر -3جدول 
 چین ایران روسیه ابزار قدرت اجبار

 2 3 3 های اقتصادی و مالیتحریم
 2 1 1 حمایت از مخالفان رژیم
 1 3 1 عملیات سایبری تهاجمی

 1متوسط:  تأثیر، 2، مشکالت جدی: 3اثرگذاری باال: 

Source: (Gompert and Binnendijk, 2016: 33) 
 
 ر قبال ایرانراهبرد دولت ترامپ د -3

جمهور آمریکا و با توجه به عنوان رییسبه 2017 کار دونالد ترامپ در ژانویهبا آغاز به
بینی بود که اش، قابل پیشهای تیم مدیریتیهای او در زمان مبارزات انتخاباتی و نیز ویژگیوعده

و دشمنان با  متحده چه در سطح کالن یا در ارتباط با متحدان، رقباسیاست خارجی ایاالت
قطبی بودن را در پیش دولت ترامپ سیاست تک»دگرگونی همراه گردد. به تعبیر استفان والت 

رحمانه نسبت به گرایی و رویکرد بیگرفت. نتیجه و ماهیت ابتکارات او، بازگشت به یکجانبه
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امیدواری به های شدید و گرایانه و سپس اعمال تحریمهای غیرواقعدشمنان از طریق اعالم خواسته
 (Walt, 2019).  «های آمریکا بودتسلیم شدن به خواسته

ملی منیتبود که در استراتژی ا« اول آمریکا»گرایانه، تجلی بیرونی شعار رویکرد یکجانبه
انی و زنه قدرت جه( نیز برجسته شد. این سند با ابراز نگرانی از تغییر موا2017ترامپ )دسامبر 

انی قدرت جه متحده، چین و روسیه را در پیاز جمله تهدید منافع ایاالت ای و پیامدهای آنمنطقه
دنبال ای معرفی کرد. مطابق این استراتژی آمریکا بهشمالی را تهدیدات منطقهو ایران و کره

شکالت ای است که تحت تسلط هیچ قدرت مخالفش نباشد. در این سند با اشاره به مخاورمیانه
ستفاده افوذ خود ثباتی توسط متحدانش برای توسعه ن، ادعا شده: ایران از بیناشی از اقدامات ایران

هایی که حتی کند، فعالیتهای موشکی بالستیک و اقدامات سایبری را اتخاذ میکند. تواناییمی
 .(National Security Strategy, 2017: 49) ادامه یافته است 2015ای سالاز زمان توافق هسته

ند او از قادات ته انتامپ به ایران و برجام، نه تنها در این سند برجستگی دارد بلکنگاه منفی تر
خواند، با نزدیکی به چیزی که او توافق بهتر میهای اوباما و تالش برای دستیابی بهسیاست

اع های تندرویی چون هریتیج و دفهای اسراییل و سعودی تالقی یافت. در این بین اندیشکدهرژیم
لیلگر کردند. جیمز فیلیپس تحها نیز ترامپ را به برخورد شدیدتر با ایران توصیه میکراسیاز دمو

مریکا سنتی آ ویکردارشد بنیاد هریتیج با ستایش از رویکرد ترامپ در قبال ایران نوشت: اوباما ر
خت. او با اخطر اندا بهدر قبال ایران را قربانی آشتی با این کشور کرد و متحدان آمریکا در منطقه ر

ر ن شد. دایرا فاصله گرفتن از اسراییل و عربستان، موجب تثبیت اقتصادی، نظامی و ژئوپلتیکی
ات تأسیسای ایران و هـایم، اوباما برنامه هستسازی ندادهحالی که ما به متحدان خود اجازه غنی

 ها انجامیدیمرفع تحرای، بهرنامه هستهـجای محدودسازی برا مشروعیت داد و برجام بهآن
(Phillips, 2018)ها های گسترده با مشارکت متحدان، توسعه تحریم. توصیه او به ترامپ تحریم

 علیه سپاه و موازنه قدرت برای مهار بود.
بنای من را بر ها نیز سیاست اوباما در قبال ایرامارک دوبوویتز مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی

ارای ازیگر دعنوان بست و با اشاره به اینکه حمایت از ایران بهاغوای اقتصادی، شکست خورده دان
ر و راهکا شود، نوشت: برجام وضعیت را بدتر کردهنفوذ در خاورمیانه به تغییر مثبت منجر نمی

دا، با ترامپ که از همان ابت .(Dubowitz, 2019)موجود، اعمال و تداوم فشار حداکثری است
ز برنامه خروج ا د، بای از آن را برای ایران با چالش مواجه کرده بومتزلزل کردن برجام، منافع ناش

ران در عنوان یک برنامه مشخص علیه ایجامع اقدام مشترک، عمال کمپین فشار حداکثری را به
 دستور کار قرار داد. 

چارچوب مشخص دولت آمریکا در ارتباط با رویکرد و اهداف جدید در سخنرانی وزیر 
طرح شد. از نظر پمپئو دلیل ترامپ برای خروج از  2018بنیاد هریتیج در می خارجه آمریکا در



 

 

 

73   »بررسی »راهبرد فشار حداکثری« ترامپ بر ایران از منظر »قدرت اجبار 
 

ای و که برجام موجب حمایت ایران از نواب منطقه چرا»های عمده توافق بود. برجام، نقص
اهلل شده و حضور بیشتر در عراق، سوریه و یمن، امن شدن لبنان برای دشمن اسراییل یعنی حزب

ای را صرفا به عقب انداخته است. او با اشاره به خروج آمریکا از ح هستهدستیابی ایران به سال
ها دردناک بوده و در تحریم تأثیرها، گفت: اگر ایران مسیرش را تغییر ندهد، برجام و آغاز تحریم

شود. بنابراین ایران مجبور به انتخاب های اعمالی تاریخ میصورت تکمیل، این بزرگترین تحریم
« ش برای حفظ اقتصاد داخلی یا ادامه صرف منابع مالی برای مبارزه در خارجاست: یا تال

(Pompeo, 2018). هدف از » :های ایران گفتنیز در نشست توجیهی تحریم 2018 در نوامبر پمپئو
ست تا مانند یک کمپین فشار حداکثری، تغییر اساسی رفتار ایران با محروم کردن از منابعش ا

 . (U.S. Department of State, 2018)«کشور عادی عمل کند
داری آمریکا های اقتصادی صرف توسط خزانهدر سخنان پمپئو راهبرد جدید فراتر از تحریم

های سایبری ای و فعالیتبیان و به مشارکت وزارت دفاع این کشور در مباحث کشتیرانی منطقه
فشار  ر کمپینگری دی ایران جهت بازنایران نیز اشاره شد. پمپئو در این سخنرانی دوازده شرط برا

رنامه سازی اورانیوم، کنار گذاشتن بحداکثری طرح کرد. این شروط از جمله شامل توقف غنی
های شیعه عراق و حوثی اهلل، حماس، جهاد اسالمی، گروهموشکی بالستیک، عدم حمایت از حزب

یل یاامارات، اسر مانند عربستان،های یمن، خروج از سوریه، پایان تهدیدات علیه متحدان آمریکا 
 .(Pompeo, 2018)المللی و حمالت سایبری بودو نیز عدم تهدید کشتیرانی بین

م شد، مبنایی برای اتخاذ و تداوای نمیشروط اعالمی آمریکا که فقط محدود به برنامه هسته
 تن علیهواشنگ ای از اقداماتکمپین فشار حداکثری علیه ایران گردید. این کمپین طیف گسترده

های اقتصادی و مالی، نظامی و فنآوری، انرژی و دریا، صورت هماهنگ در حوزهتهران را به
 رت اجبارتوان آنها را در قالب ابزارهای قدمخالفان و سایبری در بر گرفت. اقداماتی که می

 تحلیل کرد.
 

مال قدرت متحده علیه ایران از منظر سازوکارهای اع بررسی اقدامات ایاالت -4
 اجبار

ن بخش های مختلفی دارد، در ایاقدامات آمریکا علیه ایران دارای سازوکاری است که بخش
 گیرد.های مربوط به این سازوکار مورد بررسی قرار میاز مقاله، یافته

 حریم های اقتصادیت -1-4
تعلیق شده  های لغو واولین ابزار برای اعمال فشار حداکثری بر ایران، بازگرداندن تحریم

اقتصادی، مالی و بانکی و افزایش دامنه آنها نسبت به دوره پیش از برجام بود. هرچند ترامپ در 
داری، از زمان آغاز رسما خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد، اما به گفته وزیر خزانه 2018می8
فرد حقیقی و  168د و دور تحریم علیه ایران اعمال شده بو 19، 2018 نوامبر 2کار ترامپ تا به
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 نوامبر 2ترامپ در  .(U.S. Department of State, 2018)ها قرار گرفته بودندحقوقی هدف تحریم
ی هاراهبا اعالم اینکه برجام در رسیدن به اهداف اساسی یعنی مسدود سازی دائمی تمام  2018

 تأکیدنه شکست خورده، ای و مقابله با اقدامات ایران در سراسر خاورمیارسیدن به سالح هسته
توافق »هایی که با شود و آخرین تحریمای کامل مینوامبر خروج آمریکا از توافق هسته5کرد در 

وادار کردن ایران به یک »ها را گردد. او هدف از تحریمبرجام کنار رفته بود، بازمی« وحشتناک
« انجامدفاجعه اقتصادی می انتخاب شفاف یعنی کنار گذاشتن رفتار مخرب یا ادامه راهی که به

 . (White House, 2018A)اعالم کرد
های ایران رسما بازگشت تحریم 2018 نوامبر 5داری آمریکا نیز در در تکمیل این فرآیند خزانه

فرد، موسسه،  700کرد: امروز در بزرگترین اقدام در یک روز، اوفک بیش از  تأکیدرا اعالم و 
کند. این اقدام برای اخالل در تامین مالی اقدامات فرامرزی ریم میهواپیما و کشتی ایران را تح

شخص حقیقی و حقوقی  705یابد. در فهرست یک توافق جامع ادامه میایران و تا رسیدن به
های فرد، نهاد، کشتی و هواپیما مربوط به تحریم 268داری آمریکا، تحریم شده از سوی خزانه

 ,U.S. Department of The Treasury)های جدید هستند. ریممورد مربوط به تح 437پیشین و 
متحده، قطع ها در کنار نفت، حوزه مالی و بانکی بود. از منظر ایاالتکانون تمرکز تحریم (2018

شد و به اثربخشی المللی منجر به مقابله موثر با ایران میهای ایرانی با نظام مالی بینارتباط بانک
همین دلیل فقط در این روز، بانک ی اعمال فشار حداکثری کمک می کرد. بهبیشتر دیگر ابزارها
 ها بازگردانده یا اضافه شدند.بانک و موسسه مالی به تحریم 70مرکزی و بیش از 

تحادیه اثرسازی کانال مالی امتحده دو اقدام دیگر انجام داد: اول، بیعالوه بر اینها، ایاالت
رکزی در مهای مالی با محوریت بانک ایران. و دوم، تسری تحریم اروپا برای مبادالت مالی با

ها را که استمرار تحریم« تامین مالی تروریسم»حوزه  ، به«ایهسته»، از حوزه 2019سپتامبر20
 ساخت.تر از گذشته میمتفاوت

 یحاتی و فنآوریممنوعیت تسل -2-4
کند، ابزار حوزه نظامی را تقویت می هایی کهممنوعیت تسلیحاتی و نیز منع دسترسی به فنآوری

امنیت بستر رفع شورای 2231دیگری از اعمال قدرت اجبار است. برجام و سپس قطعنامه
 3المللی این حوزه را در گذشته فراهم کرده بود. در این قطعنامه و در بندهای بینتحریم

الیت مرتبط با برای عدم فع« روز قبول توافق»سال پس از آن درخواست هشت« ب»پیوست
سال زمان پنج 5ای و در بندهای هستههای بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سالحموشک
 در نظر گرفته شد. 2020برای پایان محدودیت تسلیحاتی یعنی اکتبر« روز قبول توافق»پس از 

(UNSC Resolution 2231, 2019)برای  اما آمریکا ضمن خروج از برجام، اقدامات دیپلماتیک
های امنیت به ویژه از طریق طرفهای تسلیحاتی قبل از انقضای آن را در شورایتمدید تحریم
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 اروپایی دنبال کرد. 
نار کهای تسلیحاتی و فنآوری در قالب شورای امنیت در در نگاه آمریکا تمدید محدودیت

های نقضای تحریمشود. چرا که در صورت اهای ایاالت متحده به تضعیف ایران منجر میتحریم
تواند ران میتوانند با ایران وارد معامالت تسلیحاتی شوند یا ایشورای امنیت، چین و روسیه می

 بدون اینکه مورد اتهام قرار گیرد به صدور تسلیحات اقدام کند. 
ها موسوم به متحری از دیگر اقدامات این دوره، تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق

هایی علیه حریمتبا امضای ترامپ اجرایی شد. بر اساس این قانون  2017 اوت 2سا بود که در کات
هایی حریمتشمول فروش سالح و افراد مرتبط با برنامه موشک بالستیک ایران اعمال و سپاه نیز م

 2019آوریل8ر دترین اقدام علیه سپاه عالوه بر تحریم تعدادی از فرماندهان، شد. با این حال جدی
ها قرار متحری بود که ترامپ سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در لیست

فی یستی معرعنوان سازمان ترور این برای اولین بار بود که نیروی نظامی رسمی یک کشور به»داد. 
 . (Katzman, 2020: 1)«شدمی

تواند ق آن پس از ده سال ایران میرجام بود که مطابب« بند غروب»آمریکا،  دیگر نگرانی
وم کمتر سازی را افزایش و پس از پانزده سال اجازه دارد بر حجم اورانیسانتریفیوژهای غنی

به هنگام طرح شروط  پمپئو .(The Joint Comprehensive Plan of Action, 2019)شده، بیافزایدغنی
تی تسلیحا واناییتاین بند صرفا »ه بود: گانه ایاالت متحده، با اشاره به بند غروب، مدعی شد12

تواند به سمت ها، ایران میای ایران را به تاخیر انداخته و با انقضای محدودیتاحتمالی هسته
های های تحریمی فعالیتهمین دلیل برخی معافیتبه .(Pompeo, 2018)«دستیابی به بمب برود

 فت.رد بازنگری قرار گرای ایران از سوی ترامپ موهسته
 و رهگیری دریایی گیری از ابزار عرضه انرژیبهره -4-4و  -3-4

امات پوشانی دو ابزار محدودیت بر عرضه انرژی و رهگیری دریایی در اقدبا توجه به هم
زار ا این ابشوند. چهار محور اصلی مرتبط بیکا علیه ایران، آنها به صورت توامان بررسی میآمر

های ایرانی کشتی نفتی، رهگیری-های دریاییهای گسترده نفتی، افزایش تنششامل اعمال تحریم
 برای کشتیرانی در منطقه است. سازی نظامی آمریکاو ائتالف

های تحریمی فرصت را به آمریکا داد تا در اعمال سیاستبهبود جایگاه در انرژی جهان این 
شیت کاخ سفید هم به هنگام ایران در حوزه نفت با آسودگی بیشتری عمل کند. در فکت

خام آمریکا از تولید نفت»شده بود:  تأکیدها با اطمینان از تامین بازار انرژی، بازگرداندن تحریم
هزار بشکه در روز افزایش 700شکه و صادرات نیز تا میلیون ب 1.2تا  2018 تا اوت  2017اوت

 های تحریمی آمریکا در سالبرخالف سیاست» ،این خاطر . به(White House, 2018B)«یافته است
توانستند در مقابل کاهش واردات، خرید نفت از ایران را ادامه دهند، که کشورها می 2012
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 . (Phillips, 2018)«دن صادرات نفت دنبال کردترامپ، قطع درآمدهای نفتی را از طریق صفر کر
یعنی  2019می 2اجازه یافتند تنها تا  1کشور 8های نفتی، و با بازگشت تحریم 2018نوامبر  5در 

اخالل در عرضه انرژی »ها، خرید نفت از ایران را ادامه دهند. زمان پایان هرگونه استثنا در تحریم
ها و ایجابی یعنی افزایش عرضه نفت لبی یعنی اعمال تحریمایران مانند دوره قبل به دو صورت س

ت ایران در ـجه، در حالی که صادرات نفـاز سوی عربستان، امارات و کویت دنبال شد. در نتی
میلیون بشکه بود، به نوشته خبرگزاری فارس و  2.5زمان خروج آمریکا از برجام روزانه حدود 

« هزار بشکه رسید 490به حدود روزانه  1398م در سالهای رسمی این رقبراساس اظهارات مقام
(FARS, 2020)نهاد مرتبط با شرکت  26ها صرفا به نفت محدود نشد، بلکه . البته بازگشت تحریم

 170ها، کشتی به تحریم 29ها قرار گرفتند و عالوه بر بازگرداندن ملی نفتکش نیز تحت تحریم
 U.S. Department of)شرکت ملی نفتکش تحریم شدندمورد مرتبط با  53کشتی جدید از جمله 
The Treasury, 2018) . 

ها ز تحریمخطی اآمریکا تمرکز بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران، بر مقابله با هرگونه ت
رد: کجمهور ایران در جریان سفر به سوئیس اعالم کرد. در مقابل حسن روحانی رییس تأکید

. رندیا بگر رانیصادرات نفت ا یطور کامل جلوخواهند به یند که مشده ا یها مدعییکایمرآ»
ن شود و آادر نص رانیندارد که نفت ا یاصال معن نیفهمند، چرا که ایحرف را نم نیا یآنها معن

 .(President.ir, 2018)«وقت نفت منطقه صادر شود
 گرفت. بخشی از این فتی نیز در منطقه شدتن-های دریاییپس از خروج امریکا از برجام تنش

ه طور گشت که بتنش به حضور نیروی دریایی آمریکا در مجاورت مرزهای دریایی ایران باز می
قض نای که بارها ایران، ایاالت متحده را به گونهعادی سطح برخوردها را افزایش داده است. به

اامن یرانی نکشت را به مقررات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان و یا متقابال آمریکا، ایران
ر دها با عربستان و متحدانش نیز به تشدید تنش ها گیری جنگ یمن میان حوثیمتهم ساختند. اوج

های سعودی، کشتی در فجیره امارات شامل نفتکش 4، ابتدا 2019خلیج فارس انجامید. در می
 از رده ونفت سعودی  ها به خطوطنروژی و اماراتی هدف قرار گرفتند. این رخداد با حمله حوثی

کمیل شد. تمیلیون بشکه نفت را به دریای سرخ برساند، 5توانست روزانه خارج کردن آنها که می
وزیر ژاپن در تهران بود، دو نفتکش ژاپنی و نروژی ، زمانی که نخست2019ماه بعد، در ژوئنیک

 خواند.  «قدامی مشکوکا»را نیز مورد اصابت قرار گرفتند. رخدادی که وزیر خارجه ایران، آن
ها این اتفاقات که با سرنگونی پهباد ایاالت متحده به دلیل ورود به حریم ایران، گسترش تحریم

ها ادامه یافت و منجر به زمان شده بود، با رخدادهایی چون توقیف نفتکشو حمالت سایبری هم

                                                           
 کشورهای چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان. . 1
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و  1وقیف نفتکش گریسهای آن شد. در ابتدا، تچالش در عرضه انرژی منطقه و افزایش هزینه
میلیون 2تحوالت بعدی، رهگیری دریایی را وارد مرحله جدیدی کرد. این نفتکش که حامل 

های الطارق با استدالل نقض تحریمتوسط بریتانیا در جبل 2019جوالی  4بشکه نفت بود، در 
ان اعالم کرد با گیری پرچم پاناما از کشتی، ایراتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شد. پس از بازپس

 درخواست مالک کشتی، نفتکش دارای پرچم ایران شده و به آدریان دریا تغییر نام داده است. 
تکش یف نفبا اعتراض ایران به این اقدام و تالقی آن با توقیف نفتکش ریاح و سپس توق

لی در تنگه الملدلیل عدم رعایت مقررات بینجوالی توسط سپاه به19بریتانیایی استیناایمپرو در 
با  متحده برای ادامه توقیف آدریان دریا، این کشتی آزاد شد.رغم دادخواست ایاالتهرمز، و به

فت تا رهگیری منظم دریایی، هوایی و دیپلماتیک آمریکا قرار گر این وجود این نفتکش تحت
فاش کرد  تایمززعم خود مانع از پذیرش آن در کشورهای مختلف شوند. ضمن اینکه فاینشنالبه

ی با ی همکاره برابرایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران به ناخدای هندی کشتی پیشنهاد رشو
شتی، در . اما در نهایت نفت این ک(Financial Times, 2019)آمریکا در توقیف آن را داده بود

متحده االتای رغم تهدیداتسوریه تخلیه شد. در ماجرای صادرات بنزین ایران به ونزوئال نیز به
نقل در صورت ارائه وهای حملمبنی بر مقابله با اقدام ایران و تحریم کشورها، بنادر و شرکت

های خود را به ونزوئال رساندند. محموله 2020های ایرانی، پنج نفتکش در میخدمات به نفتکش
بر مبنای  2020ژوئن8کشتی و نفتکش ایرانی در  125البته واکنش بعدی آمریکا، تحریم مضاعف 

 ای و تحریم جامع آمریکا علیه ایران بود.جدید یعنی منع اشاعه تسلیحات هسته
توجیه  سازی نظامی بارخداد دیگر مرتبط با این ابزار، تالش ایاالت متحده برای ائتالف

وست در آگ» ورد وخحمایت از کشتیرانی در منطقه بود. این اقدام با سفر پمپئو به عربستان کلید 
ا سوئز ر کانال وزیر دفاع آمریکا آغاز فعالیت این عملیات در خلیج فارس، باب المندب و 2019

متحده، تکشور ایاال 7رغم دعوت از همه کشورها، تنها با مشارکت اعالم کرد. ائتالفی که به
 . (Katzman, 2020: 15)«انگلیس، امارات، عربستان، بحرین، آلبانی و استرالیا همراه شد

 مایت از مخالفان رژیمح -5-4
تر و عنوان ابزار سیاسی فشار در دوره ترامپ علنیگیری و حمایت از مخالفان حکومت بهبهره
ت های مخالف ج.ا.ایران حتی به صورتر از گذشته دنبال شد. در این مقطع افراد و گروهگسترده

توان در دو ها را میف، آنهای مخالرغم تنوع گروهعلنی مورد حمایت یا مشاوره قرار گرفتند. به
طلب یا قومیتی مخالف نظام هستند، های جداییکه عمدتا گروه« ضد ایران»یا « ضد نظام»گروه 

 قرار داد. 
های ضدنظام، اما با روی طلبان در میان گروهمتحده به سلطنتبا وجود گرایش بیشتر ایاالت

ذشته از سوی آمریکا به عنوان یک کار آمدن ترامپ، سازمان مجاهدین خلق)منافقین( که در گ
شد، متحدی کلیدی در واشنگتن پیدا کرد. افراد نزدیک به ترامپ گروه تروریستی شناخته می
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)وکیل شخصی ترامپ( از حامیان این سازمان  ملی( و جولیانی )مشاور امنیت مانند جان بولتون
ازمان در آلبانی و پاریس های این سدر همایش 2019و جولیانی در  2017بودند. بولتون در 

. (Etehad, 2019)سخنرانی و آنها را به عنوان یک آلترناتیو برای حکومت ایران مطرح کرده بودند
سالگی بولتون در سخنرانی خود با حمایت از اقدامات ترامپ گفته بود انقالب ایران نباید به چهل

ر لهستان که با د 2019 ر فوریهزمان با برگزاری اجالس امنیتی ورشو دخود برسد. همچنین هم
دستور کاری ضدایرانی به درخواست وزارت خارجه امریکا تشکیل شده بود، این سازمان نیز 

رغم این نشستی را با هدف لزوم تغییر نظام ایران برگزار کرد که جولیانی در آن یافت. به
از روابط »شد:  یکایی مدعیآمر در دیدار با گروهی از ایرانیان 2019 ارتباطات، پمپئو در آوریل

 . (Etehad, 2019)«اما او و ترامپ ارتباطی با آنها ندارند ،بولتون و جولیانی با این سازمان مطلع است
و « ضد نظام»های یکی از اتفاقات این دوره که خود به علنی شدن ارتباط میان آمریکا با گروه

ماس با تر عدم بدیپلماتیک آمریکا مبنی  انجامید، موضوع بخشنامه پمپئو به اماکن« ضد ایران»
رشان در ها که بیشتها نباید شخصا با این گروهدیپلمات»اپوزیسیون ایران بود. در بخشنامه آمده بود 

اند، دیدار کنند. سازمان مجاهدین خلق، آمیز استفاده کردههای خشونتگذشته یا حال، از روش
ش ملی ادیبخزه عربی برای آزادی احواز، جنبش آزحزب کومله، شورای گذار ایران، جنبش مبار

« دندنامه بوای مورد اشاره در بخشهآذربایجان جنوبی و حزب دموکرات کردستان ایران گروه
(Deutsche Welle, 2020)مانی زمان با برگزاری مراسم تشییع شهید قاسم سلیین بخشنامه که هم. ا

های ایندگید: نمش تأکیدابالغ جدید پمپئو لغو و  در شهرهای ایران صادر شده بود، اندکی بعد با
 . (IRNA, 2020)نشین استفاده کنندآمریکا باید از فرصت مالقات با اعضای جامعه ایرانی خارج

ر وجه بیشتحال ارتباطات مقامات آمریکایی یا مراکز فکری این کشور با مخالفان با تبا این
، 98های ضد نظام در فروردینو با گروهدار پمپئطلبان تداوم داشته است. دینسبت به سلطنت

حضور  با 1398در دی« هادسون»کار و نزدیک به ترامپ حضور رضا پهلوی در اندیشکده محافظه
نسیل ن از پتاهای این ارتباطات هستند. البته عدم اطمینابرخی کارشناسان دولت آمریکا از نمونه

ار رسمی رغم برخی پیشنهادات، تاکنون دیدشده بهطلبان باعث مخالفان ضد نظام از جمله سلطنت
شدت متناقض همیان مقامات عالیرتبه آمریکایی با آنها صورت نگیرد. شاید این دلیل مواضع ب

وی ساز   یمیر رژدولت ترامپ در ارتباط با حکومت ایران باشد. تناقضاتی که خود را از طرح تغی
ن ران با همینیست و ای« تغییر رژیم»دنبال ینکه بهبرخی نزدیکان ترامپ تا تصریح او مبنی بر ا

 ست. نشان داده ا (BBC Persian, 2019)رهبران موقعیت تبدیل شدن به کشوری بزرگ را دارد 
 عملیات سایبری تهاجمی -6-4

عملیات »تجربه عملیات سایبری با عنوان  2010اسراییل در سالمتحده با همکاری رژیمایاالت
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اند. این اولین حمله نت را داشتهای ایران با ویروس استاکسعلیه برنامه هسته 1«های المپیکبازی
حال در کنار . با این(Crandall and Thayer, 2018)سایبری شناخته شده با آثار تخریب فیزیکی بود

هایی، توانایی ایران نیز موجب های آمریکا در حوزه سایبری برای استفاده از چنین عملیاتفرصت
حمالت »متحده یا منطقه شده است. های سایبری در ایاالترانی از واکنش متقابل به عملیاتنگ

سایبری از منظر ایران بخشی از توانایی نظامی نامتقارن و دفاعی در مقابل آمریکاست و توسعه 
عنوان یک هدف های گذشته و قرار داشتن بهپذیریقدرت سایبری ایران نیز واکنشی به آسیب

 . (Lewis, 2019)«سایبری بوده است حمالت
ان رخ داد چند ده حمله سایبری متقابل ادعایی میان آمریکا و ایر 2019تا  2009های در سال

ست. اهای اسراییل و سعودی نیز شده که در مواردی شامل مشارکت یا هدف قرار گرفتن رژیم
 Wiper، 2011در  Stars، 2018ن در و نسل جدید آ 2010در  Stuxnetهای گیری از ویروسبهره
ه استفاد آمریکا با علیه ایران و یا ادعای اقدام علیه اسراییل، سعودی و 2012در  Flame، 2012در 

از این  2018و  2016و نسل جدید آن در  2012در  Samoonو  2012در  Madiهای از ویروس
، صنعت نفت و ایات هستهتأسیسر ایران عمدتا دهاست. اهداف حمالت سایبری نمونه

یکا از برجام و نیز رخدادهایی . با خروج آمر(Hanna, 2019)های ارتباطی بوده استزیرساخت
ها از زنیها، در میان برخی از گمانهچون سرنگونی پهباد آمریکایی یا وقوع حمالت به نفتکش

ها، ونهنمین احتمال بروز درگیری نظامی، حمالت سایبری به ایران افزایش پیدا کرد. از آخر
و به  (Katzman, 2020: 3)فارس  های سپاه در خلیجبه سیستم 2019حمالت ادعایی در ژوئن

 بود. 1399 ات بندر شهیدرجایی در اردیبهشتتأسیس
بکه به ش افزایش حمالت سایبری در این مقطع باعث شد تا ظریف وزیر امور خارجه ایران

ن یکا اییان دو کشور در جریان است. آمرکند: یک جنگ سایبری م تأکیدان.بی.سی آمریکا 
ها انسان توانست به قیمت جان میلیونای ایران که میات هستهتأسیسجنگ سایبری را با حمله به 

طور معمول پس از هر حمله . البته به(Euronews, 2019)تمام شود، آغاز کرده و ادامه داده است
اسراییل یممتحده یا رژی به مراکزی در ایاالتسایبری به ایران، اخباری از پاسخ متقابل سایبر

 منتشر شده است. 
 

 گیرینتیجه
با به قدرت رسیدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام، راهبرد فشار حداکثری بر ایران در 

های اقتصادی، مالی و نفتی اولویت قرار گرفت. در این راه اقدامات آمریکا علیه ایران به تحریم

                                                           
1. Operations Olympic Games 
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ای از ابزارهای مختلف به کارگیری مجموعهمایز رویکرد ترامپ با گذشته، بهمحدود نشد. وجه ت
پوشانی برای افزایش اثرگذاری آنها بود. مقاله مدعی بود که مفهوم شکل توامان با قابلیت هم

قدرت اجبار و سازوکارهای آن قادر است تا ضمن تحلیل راهبرد فشار حداکثری ترامپ و بیان 
آن، نقاط ضعف و قدرت و چگونگی اعمال راهبرد بر ایران را براساس ارتباط میان اجزای 

 گذاری تعیین شده، توضیح دهد. هدف
کارگیری ابزار جنگ و با توجه به رو در بههای پیشچرا که این مفهوم در پی محدودیت

ران، المللی مورد نیاز سایر بازیگها و بازارهای بینمتحده در نظامفرصت موقعیت برتر ایاالت
 اشد. درباشته مطرح شده بود تا هزینه، ریسک و آثار مخرب کمتر و در مقابل بازدهی بیشتری د

پیوسته همآفرینی ببررسی اقدامات ترامپ در برابر ایران، هر شش ابزار اعمال قدرت اجبار نقش
بزارها، این اری حال برخالف ارزیابی طراحان مفهوم قدرت اجبار درباره میزان اثرگذادارند. با این

و یا  واجههنقاط ضعف و قوت هر یک از آنها، چشم انداز متفاوتی را برای ایران در نحوه م
طور کلی این مفهوم دارای ضعف مهم اخالقی یعنی سازد. اما بهبینی اقدامات آتی فراهم میپیش

، ز خشونتا عانادعای عدم تحقق خشونت با استفاده از این ابزار است. در حالی که برداشت مبد
ر م عیاتفسیری جنگ سردی است، چراکه با اعمال این ابزار، مردم ایران تحت خشونت تما

 اند.آمریکا علیه حقوق اولیه انسانی خود قرار گرفته
تر شده، هر چند ایران را با مشکالت اقتصادی بازگردانده و گسترده« های اقتصادیتحریم»

شورهای با ک بیشتر ایران بر اقتصاد داخلی و تجارت مواجه ساخت، اما در مقابل موجب تمرکز
رغم عدم بود. به« های مالیتحریم»تر کرد، تمرکز بر ها را پیچیدهدوست شد. اما آنچه این تحریم

 تر شدن تکنولوژی تحریم مالی ناشی از پیوستگی روزافزونالمللی، پیشرفتههمراهی جامعه بین
رکت ها را حتی بدون نیاز به مشامتحده، این تحریملط ایاالتالمللی و تسسازوکارهای بانکی بین

ها برای ریمتر از گذشته کرد و به شوک اقتصادی در ایران منجر شد. البته، این تحمتحدان، سخت
های اقتصادی از جویی مالی قدرتهزینه نبود و موجب شد تا روند استقاللامریکا نیز بی

 تفاده ازد سازوکارهایی چون تهاتر یا اسبر ایران که سعی کرمتحده سرعت گیرد. عالوه ایاالت
ز ا . به استفادهد و..ارز ملی در تجارت خارجی را دنبال کند، توجه روسیه، چین، اتحادیه اروپا، هن

و  یه ایرانشان از پیامدهای جنگ نامحدود مالی ترامپ علارزهای ملی در روابط با شرکای تجاری
ت بینی است که در جهت تثبیحال قابل پیشان در این حوزه بود. با اینحتی تهدید سایر بازیگر

 د. ها را بر پایه مبانی دیگری نیز قرار دههای اقتصادی و مالی، دولت ترامپ این تحریمتحریم
 2231بینی شده در برجام و قطعنامههای پیشهر چند از طریق محدودیت« ممنوعیت تسلیحاتی»

ی بود، اما نزدیک شدن به تاریخ انقضای اولین محدودیت، موجب دارای ضمانت اجرای نسب
ها شد. چرا که در غیر این صورت، هم ابزار ممنوعیت کارآیی پیگیری آمریکا برای تمدید تحریم
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یابد. همچنین توسل دهد، و هم حضور ایران در بازار تسلیحاتی مشروعیت میخود را از دست می
های ثانویه می تواند یک جایگزین در صورت ناکامی در شورای متحده به ابزار تحریمایاالت

اثر ساخت، اتکا به توانمندی داخلی حال آنچه این ممنوعیت را برای ایران کمامنیت باشد. با این
 در ساخت تسلیحات دفاعی مورد نیاز بوده است.

ی متوسط اثربخشهر چند در نگاه طراحان قدرت اجبار با « گیری از ابزار عرضه انرژِیبهره»
ویژه  ت. تمرکزمراتب باالتری در ارتباط با ایران داشارزیابی شده بود اما پیامدهای اولیه و به

اهش ینه کترامپ برای صفر کردن صادرات نفت هر چند با موفقیت کامل همراه نبود، اما زم
 شی بهبخچشمگیر درآمدهای ارزی را فراهم کرد. در نقطه مقابل، این امر موجب اولویت

های مرتبط با های کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در ایران و سرعت دادن به برنامهبرنامه
 تری بود. طور طبیعی نیازمند فرآیند زمانی طوالنیهای نفتی شد که بهفراورده

یران ریایی ادهرچند آمریکا تصور داشت که حضور در مناطق « رهگیری دریایی»در ارتباط با 
های دریایی، ایران نیز توانست از کند، اما با افزایش تنشتر میبرای آنان اثربخش این ابزار را

. در فارس و تنگه هرمز برای واکنش متقابل استفاده کندظرفیت موقعیت مسلط خود بر خلیج
رغم تهدیدات آمریکا ادامه داشته است. یک های ایرانی حداقل تاکنون بهنتیجه، تردد نفتکش

ضوع مریکا، عدم همراهی ناتو یا متحدان اثرگذار این کشور حتی در موناکامی مهم آ
رغم وقوع حوادث در این گستره آبی فارس بهسازی نظامی برای امنیت کشتیرانی در خلیجائتالف

عم از یگران ار بازبود. این تحوالت نشان داد که ایجاد محدودیت بر عرضه انرژی ایران، برای سای
و دبل میان حال در صورت تداوم تقاکننده نفت نیز دارای هزینه است. با اینتولیدکننده و مصرف

 باشد.های دریایی محتمل میمتحده، تشدید تنشکشور یا خصمانه تر شدن رویکرد ایاالت
 ذشته درر از گبه عنوان ابزار سیاسی قدرت اجبار هر چند آشکارت« حمایت از مخالفان رژیم»

بینی شده توسط تر از حد متوسط پیشاثربخشی به مراتب پایین دولت ترامپ دنبال شد، اما
ر ایران متحده از هر گروه مخالفی دطراحان آن را داشته است. فارغ از اینکه حمایت ایاالت

شود، اما در واقع اعتباری مخالفان میویژه با سوابق تاریخی منفی این کشور موجب بیبه
عنوان گروه غیردموکراتیک یا سابقه شناسایی رسمی به واسطه ماهیتبه« ضد نظام»های گروه

طلبانه و اقدامات تروریستی ذاتا امکان جلب واسطه ماهیت جداییبه« ضد ایران»تروریستی یا 
ا جهت ن آمریکطمیناحمایت در داخل را ندارند. در نتیجه استفاده از این ابزار تاکنون منجر به ا

ولت دت. در عوض، این امر موجب تناقض در نظام نشده اسگیری از آنها برای جایگزینی بهره
ن گفته ره سخترامپ درخصوص مواجه با ایران گشته و گاهی از تغییر نظام، یا از امکان مذاک

بینی است که در صورت تداوم تقابل و ادامه مدیریت ترامپ، حال قابل پیششود. با اینمی
ی دنبال های روانسازیتر از جاسوسی یا برای ایجاد فضااستفاده از ابزار مخالفان بی محاباتر و فرا

 شود.
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 باالیی ثربخشیاهر چند از نظر طراحان در ارتباط با ایران دارای « عملیات سایبری تهاجمی»
 ویژه از منظرارزیابی شده بود، اما تجربه حمالت سایبری، موجب آمادگی قابل توجه ایران به

های سایبری پاسخ نمانده است. اما تجربه عملیاتسایبری بیواکنش متقابل گردید و هر عملیات 
گونه دهد همانهای پس از خروج امریکا از برجام نشان میویژه در اوج تنشدهه گذشته و بهیک

نگ سل به ججای توکه در تبیین این سازوکار قدرت اجبار مطرح شد، این ابزار مهمترین گزینه به
یی در دریا ی پس از سرنگونی پهباد آمریکایی یا وقوع حوادثمی باشد. افزایش حمالت سایبر

ها، بینی است که با تشدید تنشهمین دلیل قابل پیشفارس، شاهدی بر این مدعاست. بهخلیج
سایبری برای افزایش  متحده و متحدانش، استفاده از عملیاتپذیری متقابل ایاالترغم آسیببه

 فشارها بیشتر شود.
ای و یا تهفق هساعمال فشار حداکثری، وادار ساختن ایران به بازنگری در توا هدف آمریکا از
ها و اعمال همه ابزار تر بوده است. هرچند، اقدامات آمریکا در همه حوزهیک توافق گسترده

حال ا اینبقدرت برای اجبار، تاکنون منجر به دستیابی ترامپ به اهداف مدنظر نشده است. 
ومت در ، مقاای مختلف، معطوف به اهدافی خاص از سوی آمریکا اعمال شدههمانگونه که ابزاره

ن به بایست در چارچوب یک برنامه مشخص، و هر گام آن در راستای رسیدبرابر آنها نیز می
ر طرفین بهای نابرابری را اهدافی طراحی شده، باشد. چرا که عبور تقابل از حدی خاص، هزینه

ت به ی دموکرات برای بازگشک زمانی در واکنش به وعده نامزدهاسازد. برایان هوتحمیل می
ن نگاه ای« ردد.ماند که کسی بخواهد به آن بازگچیز زیادی از این توافق باقی نمی»برجام گفته بود 

باشد. تسری گذاری مشخص دولت ترامپ در استفاده از ابزارهای خود میدهنده یک هدفنشان
تواند های مختلف میهای ثانویه در حوزهای یا تقویت تحریماز هسته ها به مبانی غیردادن تحریم

محابای ه بیستفادحتی به فرض بازگشت آمریکا در آینده به برجام، این توافق را کم اثر سازد. ا
های انسازم وترامپ از ابزار تحریم صرفا معطوف به ایران نبوده است. خروج او از معاهدات 

یدن به دهد که ترامپ برای رسودجه آنها و مواردی از این دست نشان میالمللی یا قطع ببین
  المللی این کشور پرهیز ندارد.اهداف خود از هیچ اقدامی در مغایرت با تعهدات بین

بخشی به اقدامات ترامپ از سوی جامعه حال آنچه تاکنون موجب عدم مشروعیتبا این
. اول اینکه ایران ضمن پایبندی به برجام، عالوه بر پنج گام گرددالمللی شده، به دو نکته باز میبین

رسمیت مبتنی بر حقوق به« نظامی»و « حقوقی»، «دیپلماتیک»کاهش تعهدات، از سه رویکرد 
سازی و مواجهه با اقدامات آمریکا استفاده کرده است. دوم، المللی برای خنثیشناخته شده بین

ابزارهای اجبار، همراهی متحدان است. این در حالی است یکی از شروط افزایش کارایی اعمال 
اند و تداوم این عدم متحده نیز با این کشور علیه ایران همراه نشدهکه تاکنون متحدان ایاالت

همراهی است که می تواند فشار این ابزارها را تخفیف دهد. این موضوع با زیر سوال بردن 
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المللی بر یپلماتیک و حقوقی برای اعمال فشار بینمشروعیت اقدامات ترامپ، امکان مانور د
همین دلیل ترامپ از ابتدا ترامپ و تخفیف آثار برخی از ابزارها را فراهم ساخته است. به

 سازی سازوکارهای جبرانی متحدان خود با ایران را دنبال کرده است. اثربی
امله ان معارتباط و امک ضمن آنکه دومین شرط افزایش کارآیی اعمال قدرت اجبار، موضوع

سم ویژه پس از اقدام به ترور سردار قاواسطه عدم اطمینان ایران به مقاصد آمریکا بهاست. به
ن غاز کمپیهمین خاطر نه تنها از زمان آسلیمانی، تحقق این شرط نیز به حداقل ممکن رسید. به

ر ردید. دته گبدتر از گذش فشار حداکثری، توافقی جدید شکل نگرفته بلکه شرایط میان دو کشور
ها ه طرفکرد: اول؛ در یک روند غیرسازنده، هم تأکیدتوان بر سه نکته بندی نهایی مییک جمع

آمریکا  ت خصمانهشوند. بنابراین صرف عقیم گذاشتن اقداماالبته به میزان نابرابر، متقبل هزینه می
باشد  که قرارغ از ایناری کرد. دوم؛ فارگذنباید دارای اصالت باشد، بلکه باید فراتر از آن هدف

لحاظ گیری، سیاست خارجی را هدایت کند، مهم این است که هر گامی که بهایران با چه جهت
ی به یک شود، منطبق با یک برنامه طراحی شده و برای دستیابسیاسی و حتی نظامی برداشته می

ین در ا بانی از سیاست خارجیهدف مشخص باشد. سوم؛ اهمیت نقش مراکز مطالعاتی در پشتی
یی و خش اجرایان بممسیر است. بیشتر این مراکز در ایران فاقد اثربخشی الزم هستند و عدم تعامل 

این  فکر در اتاق فکری کشور نیز به این مساله دامن زده است. مراکز سیاستگزاری باید به مثابه
های سیاسی و خارجی از رقابت ا از یکسو از اثرپذیری سیاستها ایفای نقش کنند تطراحی

ته شود ها در راستای دستیابی به منافع ملی کاسکارگیری همه گزینهاحتیاط دستگاه دیپلماسی در به
 تمالی آنجانبه از نقاط ضعف و قوت و پیامدهای احو هم اتخاذ هر گامی، مبتنی بر شناخت همه

 باشد.
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