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روندپژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
1

حسینمینایی
فرهادهادینژاد 

*2


چکیده
از زمان بروز انقالب اسالمی و تغییرات اساسی در سیاست خارجی ایران ،اختالفات جمهوری
اسالمیوآمریکادرابعادمختلفآغازشدهودرسالیاناخیربااضافهشدنچالشهایجدیداوج
تمتحدهباتوجهبهنگرشحاکمبراینکشوروشرایطمنطقهایشامل
گرفتهاست.تهدیداتایاال 
ابعاد متنوعی است که در این تحقیق تالش گردیده همه ابعاد آن با رویکرد آیندهپژوهانه مورد
د.برایاینمنظورازروشتحلیلروندبهعنوانیکیازروشهایاصلی

بررسیوتحلیلقرارگیرن
آینده پژوهیاستفادهشدهاست.تحقیقحاضرازمنظرهدفدرگروهتحقیقاتکاربردیوازمنظر

روشدر گروه تحقیقات موردکاویقرار دارد .ضمن آنکه در روش تحلیل نیز از رویکرد کیفی و
تحلیلزمینهایاستفادهشدهاست.بهمنظوررسیدنبهاهدافتحقیق،پژوهشحاضردربخشاول
بهبررسیتوصیفیتهدیداتآمریکاعلیهج.ا.ایراندراسنادراهبردیمنتشرشده(بینسالهای
)ودستهبندیانواعتهدیداتوبررسیفراوانیومضمونمحتواییآنهاپرداخته

 2005الی2017
است.دربخشدومنیزضمنتحلیلروندراهبردهایتهدیداتاستخراجشده،بهتبیینروندهای
آتی تهدیدات در ابعاد منطقهای ،سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ،اجتماعی و اندیشهای ،سایبری و
فرهنگیپرداختهاست.


واژههای کلیدی:
آیندهپژوهی ،امنیت ملی ،تحلیل روند ،تهدید ،راهبرد.

.1استادیاردانشگاهفرماندهیوستادآجا
.2استادیاردانشگاهامامعلی(ع) 
*نویسندهمسئول :

  Email: HadinejadFarhad@gmail.com
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مقدمه 
یهاوافسانههاییاست
ندهپژوهی،مطالعهآیندههایترجیحی،باورکردنی،محتملوجهانبین 
آی 
رشتهای است که تغییرهای دیروز و فردا را
ان 
ندهپژوهی یک حوزه می 
آنهاست .آی 
که زمینه  
مطالعهمیکندونظارتو راهبردهاییحرفهایوغیرحرفهایباتوجهبهآیندهجمعآوری و
تجزیهوتحلیلمینمایدوشاملتحلیلمنابع،الگوهاوعللتغییروثباتدرتالشبرایتوسعه
دوراندیشیهاوترسیمآیندههایمحتملمیباشد.قرارگرفتندرجایگاهطرفمقابلوتالش
تواندمنجربهذهنخوانیو

درراستایدرکپیش فرضهاوتصوراتآنازنیروهایخودیمی
درکنقشههایفعلیوآینده،کنشهاوواکنشهاوترسیمسناریوهاوفضایپرابهامورازآلود
صحنه نبرد آتی باشد .برای دستیابی به این مهم باید رویکردی اتخاذ شود که نشان دهد
درصحنهنبردچهحوادثورویدادهاییممکناستاتفاقبیفتدتادربرابرایناتفاقها،واکنش
مناسبینشان داد.ساختاریراهنماوجدیدکهبتواندجایگزینابزارهایقدیمیبرنامهریزی
پژوهینظامیبهعنوانیکیازگزینههایممکندرعصرحاضر،


دفاعیگردد،دراینمیانآینده
موردتوجهقرارگرفتهاست(جمالی .)1388،
تهایاینعلمدر
ینمایند ازقابلی 
استگذاریسعیم 
ندهنگاری،محققانسی 
باظهورعلمآی 
آنها،
نرو بهتدریج بااستفادهوسیعاز 
توسعهفنونبرنامهریزیراهبردیاستفادهنمایندوازای 
یشدهاست(میناییوهمکاران.)1395،یکیاز
برنامهریز 
ندهنگاریواردبطن 
روشهاوفنونآی 
هایاصلیدرآیندهپژوهی،تجزیهوتحلیل روند 1است.روندها،الگوهایتغییردرچیزهای

روش
پراهمیت از دید مشاهدهگر هستند که در طول زمان به وقوع میپیوندند .دیدهبانی روندها،
شبینی آیندهاز
کشفروندهاییاستکههماکنوندرجریانهستند.اینروشدرحقیقتپی 

رویقرائنوشواهدتاریخیاستکهتغییرهاییکدادهدرگذشتهنشانمیدهد.تجزیهوتحلیل
یهاونمایانساختنمشکلهایدرحالایجاد،
استگذار 
روندهابهویژهبرایسنجشکاراییسی 

رانها 4و
یباشد.برایرصدمنابعاطالعاتی،2شناساییپیشرانها،3تجزیهوتحلیل پیش 
مفیدم 
یدهند ،از این روش استفاده میشود.
شرانهایی که روندهای آتی را شکل م 
شناسایی پی 
یاچشمانداز

توانبهعنوانمبناییبرایتدوینسناریوها،نقشهراهو

همچنینازاینروشمی
استفادهکرد .
1

. Trend Analysis
. Card Wild Scanning
3
. Driving Forces
4
. Drivers Analysis
2
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از زمان بروز انقالب اسالمی و تغییرهای اساسی در سیاست خارجی ایران ،اختالفهای
جمهوریاسالمیوآمریکادرابعادمختلفسیاسی،اقتصادی،امنیتیونظامیآغازشدهاست.
برایناساس،طیبیشازسهدههگذشته،روابطایرانوآمریکابافرازونشیبهاییچون
جنگمحدودتاهمکاریدرحوزههاییکهمنافعمشترکوجودداشتههمراهبودهاست.حمله
آمریکا به هواپیمای مسافربری و همچنین سکوهای نفتی ج.ا.ا ،نمونهای از جنگ محدود دو
کشور میباشد .در مقابل همکاری برای سرنگونی طالبان و مبارزه با تجارت مواد مخدر و یا
اتحادناخواستهبالفعلوضمنیدرحمایتازدولتمرکزیعراقدردرگیریباداعش(انتصار،
نوجود،درشرایطکنونیبا
.)1395ازجملهمواردهمکاریایرانوآمریکامحسوبمیشوند.باای 
توجهبهشرایطخاصمنطقه وموفقیتهایجمهوریاسالمیایراندر عرصههستهای،نوع
رقابتراهبردیآمریکاوای راندرسرتاسرکشورهایخاورمیانهباتغییرهاییهمراهگشتهاست،
به شکلی که کارشناسان مختلف سناریوهای متفاوتی برای آینده این رقابت پیش بینی
میکنند .مضاف بر این ،مالحظه نظریههای و نوع نگرش سیاستمداران و فرماندهان نظامی

آمریکانسبتبهج.ا.اتردیدی درمقاصدخصمانهآمریکا علیهج.ا.اباقینمیگذارد(کوچکی،
.)1390دراینرابطه"جیمزوولسی( " 1رئیسسابقسازمانجاسوسیآمریکا)اعالمنموده
استازسال2001تا2026ظرفمدت25سال،آمریکابا22کشورازجملهافغانستان،عراق،
سوریه،ایران،عربستان،مصر،سودان،تونس،لیبی ،کرهو...برخوردخواهدنمودوبدیننحوبا
صراحتایرانرایکیازاهدافنظامیآمریکامعرفینمودهاست(احمدیمقدم .)1386،
با توجه به عمق خصومت آمریکا با جمهوری اسالمی ایران و توان ماشین جنگی
نمندیهایمنطقهوفرا

وبالحاظنظرداشتنظرفیتهاوتوا

نالمللی 
االتمتحده درسطحبی 
ای 
االتمتحدهبرایجمهوریاسالمیایران
منطقهایجمهوریاسالمیایران،کامالًبدیهیاستای 

نرو تهدیدنظامیآمریکاباتوجهبهشرایطجنگناهمتراز
دشمنیناهمترازتلقیمیشود.ازای 

شامل تهدیدهای اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی و اجتماعی و منطقهای میباشد که در تحقیق
حاضرتالشگردیدههمهابعادآنبارویکردیآیندهپژوهانهموردبررسیوتحلیلقرارگیرد .

محققین با داشتن سبقه و پیشینه نظامی -علمی ،همواره این دغدغه و مسئله ذهنی را
میتوان تهدیدهای نظامی آمریکا را قرین بهواقع
ندهپژوهانه  
داشتهاند که چگونه با رویکرد آی 
بینینمودتارویکردمقابلهایایراناسالمی،ازحالتمنفعلواثر پذیربهحالت فعال،


پیش
نرو انتظار دارند خروجی و
تهاجمی و اثر گذار در دوره زمانی بلندمدت تبدیل گردد .ازای 
1

. Woolcey James
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ندهپژوهانه تهدیدها ،بتواند شناخت کافی از
دستاورد این تحقیق با ایجاد روند مشخص و آی 
تهدیدهایآیندهنظامیبرایتصمیمگیران وتصمیمسازانکشورایجادنماید.لذاهدفاصلی
تحقیقحاضر بررسیوتحلیلتهدیدهایآمریکاعلیهج.ا.ایراندرابعادمختلفاستودراین
میشود .
مسیربهسؤالهایذیلپاسخداده 
سؤالاصلی:
 روندهایآتیتهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایرانچگونهاست؟سؤالهایفرعی :
 تهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایرانبرابراسنادمنتشرهشاملچهابعادیاست؟  روند راهبردهای تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران برابر اسناد منتشره چگونهاست؟
بطورکلیآیندهپژوهیتهدیدهاونیزتعییننوعسناریوهایاحتمالیتهدیدهاینظامیمد
کهدرصورتتحققآنبهنحوچشمگیریدرارتقای

نظردشمن،ضرورتیاستچالشبرانگیز 

1
آمادگی هایدفاعیج.ا.ادربرابراینتهدیدهامؤثرخواهدبود".تهدیدهایملی" عمدتاًشامل
تواناییها،نیاتواقدامهایدشمنانبالفعلوبالقوه(داخلیوخارجی)برایممانعتازدستیابی
یکه نیلبهاینعالئقو
آمیزخودیبهعالئقومقاصدامنیتملییامداخلهبهنحو 

موفقیت
مقاصدبهخطربیفتد،میباشد(کالینز.)1373،ازآنجاکهمقابلهیاحفاظتتهدیدمحوراست،
نرو از
پس میباید ابتدا تهد ید شناخته شود و بعد در برابر آن موضوع اتخاذ گردد .ازای 
دستاوردهای این تحقیق میتوان به شناخت مؤثر تهدید نظامی آینده برای ایجاد اقدامهای
حفاظتیازنیروها،شهرهاومناطقکشوراشارهنمود.ازدیگرسواینشناختمیتواندبهتهیه
وتدویناصولراهنماودستورالعملهاوتهیهراهبردهایکالنملیکمکنماید.عالوهبراین
ندهپژوهانه از
وجود کاستیهای فراوان در ادبیات تهدیدهای نظامی آمریکا با رویکرد آی 
یباشد .
ضرورتهایانجامتحقیقحاضرم 



مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهومشناسی پژوهش

 آیندهپژوهی :تالشی نظاممند (سیستماتیک) برای نگاه به آیندهی بلند مدت در حوزههای؛استکههدفاصلیآن،شناختفرصتهاو

طزیست،جامعهو…
دانش،فناوری،اقتصاد،محی 
1

. National Threats
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-

-

-

درآنهااحتمالبازدهیبیشتری

فناوریهایجدیدوتعیینبخشهاییاستکهسرمایهگذاری
ندهپژوهی یعنیمهیابودنبرایآیندهواستخداممنابعموجودبهبهترین
اندیگر،آی 
دارد؛بهبی 

وجهممکندرراستایارزشهاواهداف(ملکیفروهمکاران.)1392،
مارتیندرتعریفتهدیدمیگوید؛ «تهدیدبهاحساسیعینیازیکحالتیاوضعیت

تهدید :
یطرف حکایتاز
داللتداردکههمبرایطرفیندرگیروهمچنینبراییکناظرمستقلوب 
یکخطرقریبالوقوعمیکند .تهدیدیکعنصرذهنیداردکهادراکواحساسهای طرفین

درگیرراشاملمیشود»(مارتین.)1383،

عینیفقدانتهدیدهانسبتبهارزشها،منافعواهدافودرجهتذهنی،

امنیت ملی :دربعد 
انهای ملی (ارزشها ،منافع و اهداف) مورد هجوم (فیزیکی و غیر
فقدان ترس از اینکه بنی 
فیزیکی)واقعبشوندراموردسنجشقرارمیدهد(تاجیک .)1381،
هاوزنجیرههایعملیاتییکسازمانرادر


سیاست
عبارتازالگویاطرحیکههدفها،

راهبرد:
همپیوستهترکیبکند(کویینوهمکاران .)1373،
قالبیککلبه 

منظورکشفچیستیعلتهای بروز،سرعت


مشخصبه
کروند 
تجزیهوتحلیل روند :بهمطالعهی 
یشود.
توسعهوپیامدهایاحتمالیآنگفتهم 


پیشینه پژوهش

-

-

مطالعات مشابه انجام شده توسط محققین در سالیان اخیر در برخی ابعاد و مقولهها با
تحقیقحاضراشتراکهایی داردکهدرادامهبهآن هااشارهمیشود :
پیشگاههادیان()1386درپژوهشیبهبررسی" مقایسهسیاستامنیتیآمریکادراروپاوآسیا
بهترتیبتداومتعهدهاواعتمادسازی"پرداختهوبهایننتیجهرسیدکهکانونسیاستامنیت
یکه
منطقهای آمریکا در آسیا ،نهادسازی و اعتمادسازی حولمحور  Nato-Asiaاست؛ درحال 
تمرکزسیاستامنیتمنطقهایآمریکادراروپا،درچارچوبناتووروابطفراآتالنتیکیومبتنی
برتداومتعهدهاست.
در پژوهشی دیگر واعظی ( )1388به بررسی "رویکردهای سیاسی -امنیتی آمریکا در
خاورمیانه" پرداخت و به این نتیجه رسید که رویکردهای سیاسی -امنیتی آمریکا مبتنی بر
گستردهساختندامنهدخالتهایخوددرمنطقهوتحققبخشیدنبهطرحخاورمیانهبزرگ
است.
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-

-

-

-

میرمحمدی()1390نیزدرپژوهشیدیگرباعنوان"سازمانهایاطالعاتیوسیاستخارجی:
مطالعهموردینقش سازمان سیا در سیاستخارجیآمریکا" بهبررسیکارکردسازمانهای
استگذاری خارجی پرداخته و به این نتیجه رسید که سازمانهای
اطالعاتی در فرآیند سی 
اطالعاتیباجمعآوریاطالعاتازعملکردمجریانسیاستخارجیکشوریااقدامهاوطرحهای

شان،ایننقشنظارتیراایفامیکنند؛نقشاجرایینیزبه

سایرکشورهادرخصوصتعهدهای
استفاده از سازمانهای اطالعاتی بهعنوان ابزاری جهت عملیاتی شدن هر تصمیم یا سیاست
خاصاطالقمیگردد.
)درمطالعهای باعنوان"ساختارپژوهیمراکزمطالعاتیآمریکاازمنظر

دالورپوراقدم(1390
امنیتملیج.ا.ا"بهبررسیمیزانتأثیرگزارشهایتهیهشدهازسویمراکزمطالعاتیآمریکابر
یرتبه  سیاسیاینکشورپرداخت.نتایجنشاندادکهعمدهفعالیتمراکز
تصمیممقامهای عال 
فکرآمریکابهویژه باشروعدورانجنگسردبهسمتتدوینوطراحی

مطالعاتیواتاقهای 

ندهنگری پیرامونچالشهایسیاستخارجیودفاعیمتمرکز شدهاستو
مبانینظریوآی 
تصمیمسازیهایدقیقهمراهبانتایجقابلپیش بینی،منوطبهوجودگزارشهاومستندهای
منتجازمحافلعلمیودانشگاهیاست.درهمینارتباطتحولهای سریع وپرشتاب روابط
االتمتحدهراملزمکردهتاباهمافزایی
بینالمللدردهههایاخیر،قانونگذارانودولتمردانای 
ظرفیتمراکزمطالعاتی،بهتجمیعمنافعحداکثریخوددراینفضابپردازندوطبیعیاستکه
دراینشرایط،رژیمهاییکهمنظومهامنیتیخودرادرسطحجهانیتعریفمیکنند،بیشاز
همهنیازمندبهرهگیریازخروجیمخازنفکریهستند.
ندهپژوهیتهدیداتنظامیآمریکاعلیهج.ا.
مرادیانوصادقی()1392درتحقیقیباعنوان"آی 
یهای
مگیر 
مهمترین مبنایتصمی 
بهعنوان  
ندهپژوهیبومینظامی 
بهکارگیریآی 
ایران" برلزوم 
مهمترین توانمندیهاینظامیآمریکادردههآینده
دفاعیتأکید نمودهوبهبررسیوتعیین 
پرداختندکهمیتواندامنیتملیج.ا.ایرانراتهدیدکند.
مطالعهای با عنوان "نقش اتاقهای فکر در تصمیمسازی

جمعهزاده و بابائی ( )1394در 
امام 

هستهای ایران" به این نتیجه رسیدند که مقابله با
سیاست خارجی آمریکا در قبال پرونده  
تهدیدهای ناشی از اتاقهای فکر و مؤسسههای پژوهشی آمریکا با درک راهبردهایی که این
شودوبادرکاینراهبردها

بهدولتآمریکاپیشنهادمیکنندمحقق می

اتاقهاومؤسسهها

مناسببرایمقابلهباآنهاعملیخواهدبود.

تعریفواکنشهای

روندپژوهی تهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایران
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مطالعهایباعنوان"تهاجمنظامیآمریکابهعراقوتأثیرآنبرامنیتملی

 سهرابی()1396درجمهوری اسالمی ایران" به این نتیجه رسیدند که اگرچه فروپاشی حکومت صدام ،فرصتی
استثنایی برای جمهوری اسالمی پدید آورد تا قدرت سیاسی و فرهنگی خود را در عراق
گسترشبخشد.ولیاشغالاینکشورتوسطآمریکاباعثتضعیفعراقورفعتهدیدمستقیمو
جدی از امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران شد .همچنین تداوم حضور قدرتهای فرا
منطقهای،بی ثباتیداخلیدرعراق،آیندهمبهمشمالعراقوافزایشنقشمنطقهایترکیه،

عربستان ،قطر و سایر کشورهای منطقه و مهمتر از تمامی این موارد تداوم سیاست
پرفرازونشیب دستگاه سیاستگذاری خارجی ما نسبت به سایر رقبای منطقهای ،تهدید علیه
امنیتملیجمهوریاسالمیایرانراافزایشداد.
 گودرزی و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه جمهوری اسالمی ایران وازرهگذرمطالعهمقایسهای

االتمتحده آمریکادرپرتوفرهنگراهبردی" تالشنمودندکه
ای 
عناصرومؤلفههایفرهنگراهبردیدوکشور،تصویریدقیقترازمناقشهایرانوآمریکاارائه

نمایند .محققین بر این باور بودند که تحلیل این مناقشه و خصومت دامنهدار میان ایران و
آمریکاازیکسومستلزمتوجهبهساختارهایمادیقدرتوتضادژئوپلیتیک میاندوکشور

بایدبربنیانهایشناختیوغیرمادیکنشهریکازدودولت


بودهوازسویدیگرالجرممی
مذکورمتمرکزشد.
انجامشدهنشانمیدهدباوجودانجاممطالعاتمختلفدرحوزه
بررسیپیشینهتحقیقهای 
ندهپژوهی ،لیکن پاسخگویی به سؤالهای تحقیق حاضر ،در قلمرو موضوعی محققین قبلی
آی 
قرارنداشتهاست .


روششناسی پژوهش
تحقیقحاضرازنوعآیندهپژوهی  بودهوفرآوردهآندستیابیبهسناریوهایمحتملحمله
نظامیآمریکادرافقده سالهاستکهاقدامیکاربردی -توسعه ایاست.روشتحقیقحاضر
موردکاوی  و متکی بر تکنیک  تحلیل روند است .موردکاوی  یکی از روش های معمول در
پژوهش های کیفی است که محقق تالش می نماید با این  روش اطالعات دستاول درباره
موضوعتحقیقگردآورینمایدوازاطالعاتجمعآوریشده؛توصیف هایتحلیلی،ادراکیو
طبقه بندی کسب نماید .روند دربردارندهسلسله رویدادهایی است که باهم بهطورمنطقی
رابطه دارند .پس محقق با شناخت روندها در تالش است رویدادهای مرتبط با آن را
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پیشبینی  نماید ،اقدام های دیگران را تحلیل کند و تصاویر آینده را ترسیم نماید .نمودار
شماره()1گامها یانجامتحقیقرانشانمیدهد .

گام چهارم
• تبیین
روندهای آتی
تهدیدات

گام دوم
• تحلیل روند
تهدیدات
احصاء شده

• بررسی توصیفی
و دسته بندی
انواع تهدیدات

گام سوم

نمودار ( )1گامهای انجام پژوهش

• مرور اسناد و
شناسائی
تهدیدات
گام اول



ایاستفادهشدهاست.تحلیلزمینهایدادهها

درروشتحلیلازرویکردکیفیوتحلیلزمینه
طورهمزمان


یابیوتحلیلبه

گیرینظریاست.یعنیکارنمونه
توأمبااستفادهازشیوهنمونه
انجاممیشود.بعداز گردآوریدادهها،تحلیلو کدبندی آغازمیگردد.درفرآیند کدگذاری
یشده خواهد پرداخت .مفهوم یا کد به
محقق به کدبندی یا مفهوم بندی دادههای گردآور 
کلمهایکهبهگروهیاطبقهایازرویدادهاوکنشهاکه دربرخیویژگیهای عمومیباهم
اشتراکدارند،اطالقمیگردد.
جامعهآماریاینتحقیقشاملکلیهاسنادومدارک،پژوهشها،کتبمربوطبهموضوع
بهویژهمنطقهغربآسیا(روشاسنادی)وکلیه
راهبردهاوبرنامههاینظامیآمریکادرجهانو 
فرماندهاننظامیوکارشناسانعالیصاحبصالحیتدردستگاههایامنیتیواطالعاتیکشور
(روش مصاحبه) است .پس از تعیین تعداد اعضای جامعه آماری؛ نمونهگیری کیفی به شیوه
میشود .اینشیوهنمونهگیریازقاعده "انتخابتدریجی" پیرویمیکند.فرآیند
نظریانجام 
اینشیوهنمونه گیریماهیتیتکراریداردبهاینصورتکهمحققیکنمونهاولیهراانتخاب
نمودهودادههاراتحلیلمیکندوسپسنمونههایبیشتررابرایپاالیشمقولههاونظریههای
در حال ظهور دوباره انتخاب میکند .این فرایند ادامه مییابد تا زمانی که محقق به مرحله
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اشباع دادهها میرسد .یعنی در مرحلهای که در آن هیچ بینشی و ایده جدیدی از گسترش
بیشترنمونههاحاصلنمیشود.برایاینمنظوردراینتحقیقاز 15خبرهنظامی -علمیکه
بودهاند و همچنین با مفاهیم و
دارای تحصیالت تکمیلی مرتبط و یا مشاغل اجرایی مرتبط  
استفادهشدهاست .

روشهایآیندهپژوهیوراهبردهاوتهدیدهایآمریکاآشنایینسبیداشتند


یافتههای پژوهش
دراینمرحله درسهبخشمجزابهبررسیتوصیفیتهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمی
ایراندرسالیاناخیر،تحلیل روندراهبردهایتهدیدهایاحصاءشده وتبیین روندهایآتی
یشود.
تهدیدهایعلیهجمهوریاسالمیایرانپرداختهم 
بررسی توصیفی تهدیدهای احصاء شده

بررسی توصیفی تهدیدهای احصاء شده آمریکا در قالب جداول مختلف به تفکیک سالهای
2005الی2017ارائهگردیدهاست .
بررسی تهدیدهای ج.ا.ا .در اسناد مراکز مطالعاتی آمریکا

نتایجبررسیفراوانیتهدیدهایعلیهجمهوریاسالمیایرانرابهتفکیکسالهای

جدول()1
اخیرنشانمیدهد .
جدول ( )1فراوانی تهدیدها در اسناد مراکز مطالعاتی امریکا (از سال  2005تا )2017
سال
انتشار
تعداد
اسناد

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2017جمع

74  1
 9
24
21  6
 1  3  1  2
 2
 2
 2
سند  سند  سند  سند  سند  سند  سند  سند  سند  سند  سند  سند  سند 

دستهبندی مقولههای یافت شده در اسناد

درجدولذیلانواعتهدیدهایاحصاءشدهازاسنادبههمراهنامسندومتولیانتشاربهتفکیک
سالهایمختلفارائهگردیدهاست .

جدول ( )2انواع تهدیدهای احصاء شده از اسناد
ردیف

سال

نوع تهدید شناساییشده

منتشره توسط

نام سند

1

2005

مرکزمطالعاتخاورمیانه

ایراندرچشمباد

اقتصادی-سیاسی-منطقهای

2

2005

اندیشکدهمطالعاتراهبردی
وبینالمللی

سیاستخارجیآمریکاوآینده
دموکراسیدرایران

سیاسی-اجتماعی

انتشار

در سند
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3

2006

مرکزمطالعاتدموکراسی

قدرتباوروشگفتیاستراتژیک

امنیتی-سیاسی

4

2006

اندیشکدهمطالعاتامنیتی

5سناریوبرایبحرانایران

اقتصادی-امنیتی-سیاسی-
اجتماعی

5

2008

مرکزبینالمللیمطالعات
استراتژیک

جنگعراقوقدرتایران

منطقهای

6

2008

مرکزتحقیقاتاجتماعی
دانشگاهمیشیگان

رژیمهایمذهبیوآینده
سیاستهایلیبرال


فرهنگی-اجتماعی-سیاسی

7

2009

ارائهکنفرانستوسعه
خاورمیانه-اردن

توسعهخاورمیانه2020

امنیتی-منطقهای

8

2009

اندیشکدهکارنگی

تفسیروتحلیل(آیتا)...خامنهای

سیاسی-اجتماعی

9

2009

گزارشکنفرانسامنیتی
کانادا

اندازایرانبهعنوانقدرت

چشم
منطقهای

سیاسی-اجتماعی-منطقهای

10

2010

مرکزبینالمللیامنیت
(آلمان)

بیموامید:آیندهایران

سیاسی-منطقهای

11

2011

اندیشکدهراند

رهبرآینده

سیاسی-اجتماعی

12

2011

اندیشکدهراند

پیشبینیآیندهایران

سیاسی-اقتصادی-
اجتماعی-امنیتی

13

2012

اندیشکدهویلسون

برآوردهزینهومنفعتحملهنظامی
بهایران

سیاسی-امنیتی

14

2012

چتمهاوس

تحریمهابیاثراست

اقتصادی

15

2013

اندیشکدهبلفر

نیازبهاتخاذیکراهبردبلندمدت
درمقابلایران

منطقهای

16

2013

مرکزمطالعاتروابط
بینالمللیهلند


ایرانوخاورمیانهبزرگتردر2020


سیاسی-اقتصادی-امنیتی-
فرهنگی-اجتماعی

17

2013

اندیشکدهبروکینز

فشاربهایران:بهترینراهدستیابی
بهتوافق

اقتصادی-امنیتی

18

2014

اندیشکدهبگینسادات
(بسا)

زندگیباایرانهستهای،ضرورتی 
برایاسرائیل 

امنیتی-سایبری

19

2014

بنیاددفاعازدموکراسی

کاهشهوشمندتحریمهاپساز
توافقباایران

اقتصادی-سیاسی

20

2014

چتمهاوس

آیندههستهایایران

منطقهای

21

2014

دانشگاهتگزاسای&ام

االتمتحده
گزینههایراهبردیای 
علیهایران

سیاسی-منطقهای-اقتصادی

22

2014

اندیشکدهشورایآتالنتیک

خاورمیانه2020

منطقهای-اقتصادی-امنیتی

23

2014

دانشگاهاکستر-انگلستان

ایرانبعدازخامنهای

سیاسیامنیتی

24

2014

بنیاددفاعازدموکراسی

ایران:روانشناسیتحریمها

اقتصادی-اجتماعی
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25

2014

مرکزتحقیقاتکنگره
آمریکا

دستاوردهاوچشماندازهایتحریم
ایران

اقتصادی

26

2014

اندیشکدهصلحآمریکا

چهاربعدشطرنجهستهایایرانو
آمریکا

منطقهای

27

2014

بنیاددفاعازدموکراسیو
مرکزاقتصادجهانی

بهبوداقتصادواهرممذاکراتیایران
بهلطفتعلیقتحریمها

اقتصادی-سیاسی

28

2014

اندیشکدهواشنگتن

پیامدهایمذاکراتهستهایباایران
وتوصیههاییبرایآمریکا

منطقهای

29

2014

بنیاددفاعازدموکراسی

برنامهناکارآمداوبامابرایایران

منطقهای

30

2014

اندیشکدههانریجکسون
(انگلیس)

پارامترهایعملیاتیبرایتوافق
هستهایمعتبرباایران

اقتصادی

31

2014

اندیشکدهکارنگی

اطمینانازاینکهسوختهستهای

ایرانراتبدیلبهکشوریبسته
میکند


سیاسی

32

2014

گروهتحقیقاتیآکسفورد

االتمتحدهوایران:روابطپیچیده
ای 

منطقهای-سیاسی

33

2014

اندیشکدهواشنگتن

آمریکانبایدازخواستههایهستهای
خوددرمقابلایرانکوتاهبیاید

منطقهای

34

2014

مرکزمطالعاتامنیتملی
اسرائیل

آمریکا،اسراییلوامکانتدوین
طرحکلیتوافقنهاییباایران

امنیتی-منطقهای

35

2014

شورایسیاستخارجی
آمریکا

آشکارسازی:سالحجدید
دیپلماتیکایراندرمذاکرات
هستهای

سیاسی-امنیتی

36

2015

پژوهشکدهمطالعاتامریکا

اسالمهراسیدرآمریکا-حمایت
دولتیازاسالمهراسی

سیاسی

37

2015

موسسهبینالمللیضد
تروریسماسرائیل

گزینهسومواشنگتنعلیهایران
هستهای

امنیتی-سیاسی

38

2015

اندیشکدهبروکینز

صبراستراتژیک؛کلیدموفقیت
اسرائیلو1+5

سیاسی-اقتصادی

39

2015

اندیشکدهبروکینز

سیاستمنطقهایایرانپساز
توافقهستهای

منطقهای

40

2015

مرکزمطالعاتراهبردی
دانشکدهجنگارتش
االتمتحده
ای 

ازانجمادروابطتامشارکت
راهبردی-روابطایرانوآمریکادر
2030

منطقهای-اقتصادی

41

2015

اندیشکدهاستراتفور

آمریکاچگونهمیتواندتوازنقدرت
درخاورمیانهراعلیهایرانتغییر
دهد؟

منطقهای
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42

2015

اندیشکدهبروکینز

بازگشتیبهبازیبزرگخاورمیانه

منطقهای

43

2015

اکونومیست

هرچیزیکهمیخواهیددر

هستهایایرانبدانید
موردتوافق 

اقتصادی

44

2015

اندیشکدهچتمهاوس

آیندههستهایایران

سیاسی

45

2015

مرکزامنیتنوینآمریکا

ششراهبردآمریکاپسازتوافقبا
استفادهازفرصتهاو

ایران؛
مدیریتریسک

منطقهای-سیاسی-اجتماعی

46

2015

اندیشکدهواشنگتن

اصولکلیدیبرایتدوینراهبرد
آمریکا

منطقهای

47

2015

اندیشکدهشورایآتالنتیک

تعادلهنرمندانه:آیندهاستراتژی
جفارس
االتمتحدهدرخلی 
دفاعیای 

منطقهای-امنیتی

48

2015

اندیشکدهامریکناینترپرایز

خاستگاهوتکاملتفکرراهبردی
ایران

سیاسی-اجتماعی-منطقهای

49

2015

اندیشکدهشورایسیاست
خارجیآمریکا

صدایمتفاوتایران

سیاسی-اجتماعی

50

2015

اندیشکدهبلفر

توافقایرانونیازآمریکابه
راهبردیجدیدبرایخاورمیانه

منطقهای-اقتصادی

51

2015

کاخسفید

سندراهبردامنیتملیآمریکا

منطقهای


52

2015

اندیشکدهواشنگتن

ازدیدکنگره:سیاستآمریکادر
برابرایران

منطقهای

53

2015

فارینپالیسی

شکستنتحریمهادشواراست


اقتصادی-سیاسی

54

2015

بنیاددفاعازدموکراسی

توافقهستهایبایدابزارنفوذغرب
وتغییرحکومتایرانباشد

سیاسی-اقتصادی-امنیتی-
فرهنگی-اجتماعی-سایبری

55

2015

فارینپالیسی

چرخشآمریکابهسمتایران

منطقهای

56

2015

اندیشکدهبگینسادات
(بسا)

االناسرائیلچهمیتواندبکند؟ 


امنیتی

57

2015

شورایروابطخارجی
آمریکا

زمانآنرسیدهکهایرانرا
تحتفشارشدیدتریبگذاریم


منطقهای-سیاسی

58

2015

اندیشکدهسیاستو
استراتژی

ایراندر:2025چهارسناریو

سیاسی

59

2015

اندیشکدهبروکینز

سناریوهایآیندهایران

سیاسی-امنیتی

60

2015

بانکجهانی

کاربرداقتصادیبرداشتنتحریمها

اقتصادی

61

2015

مرکزپی.دبلیو.سیانگلستان

جهاندر2050

اقتصادی

62

2016

اندیشکدهامریکناینترپرایز

راهبردسایبریآمریکا

سایبری-امنیتی

63

2016

مرکزمطالعاتامنیتملی
اسرائیل

لزومایجادیکمحورقویترسنی

منطقهای-اقتصادی
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2016

اندیشکدهبروکینز

توافقهستهایایران

منطقهای-امنیتی

65

2016

جامعهاطالعاتیآمریکا

تهدیدسایبریایران

امنیتی-سایبری

66

2016

مرکزمطالعاتراهبردی
دانشکدهجنگارتش
االتمتحده
ای 

تواناییسایبریناتو:ارزیابی
استراتژیکوعملیاتی

سایبری-امنیتی

67

2016

چتمهاوس

چشماندازامنیتیسال2018

امنیتی

68

2016

مرکزپیشرفتآمریکا

االتمتحدهدر
تقویتقدرتای 
خاورمیانه

منطقهای-اقتصادی

69

2016

چتمهاوس

درمیانبیموامید:یکایران
جدید

سیاسی-اقتصادی-امنیتی-
فرهنگی-اجتماعی-سایبری

70

2016

اندیشکدههوور

چهارتهدیدحیاتیایرانبرای
امنیتملیآمریکا

منطقهای

71

2016

اکونومیست

ایران:سناریوها،فرصتهاو
چالشهاییبرایسرمایهگذاران

جدید

اقتصادی-سیاسی

72

2016

گزارشسرمایهگذاری
موسسهمشاورمالی
کی.پی.ام.جی

رفتنبهایران؟

اقتصادی

73

2017

اندیشکدهمطالعاتراهبردی
وبینالمللی

پسازتوافقهستهای

سیاسی-اقتصادی-امنیتی-
فرهنگی-اجتماعی-سایبری

74

2017

گروهبینالمللیبحران

اجرایتوافقهستهایباایران؛

گزارشوضعیت

سیاسی-اقتصادی

اولویتبندی تهدیدها بر مبنای فراوانی

آنهادرابعادمختلفبرابرجدول()3و
ییشدهبراساسفراوانیتکرار 
اولویتتهدیدهایشناسا 
نمودار()2ارائهگردیدهاست .
جدول ( )3فراوانی انواع تهدیدهای شناساییشده بر اساس اولویت (از سال  2005الی )2017
مضمون
فراوانی
تکرار
درصد
اولویت

تهدید

تهدید

تهدید

تهدید

منطقهای

سیاسی

اقتصادی

امنیتی

 39

 35

 28

 23

 %15/03  %18/30  %22/87  %25/49
1

2

3

4

تهدید

تهدید

تهدید

سایبری

فرهنگی

 15

7

6

 %9/80

 %4/57

5

6

اجتماعی و
اندیشهای

جمع

 153

 %100  %3/92
7

-
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45
40
35
30
25
20
15

10
5
0
تهدیدفرهنگیتهدیدسایبریتهدیدجتماعی تهدیدامنیتی
واندیشهای

تهدید تهدیدسیاسی تهدیدمنطقه
ای
اقتصادی

نمودار ( )2فراوانی انواع تهدیدهای شناساییشده

تحلیل روند راهبردهای استخراجشده بر اساس نوع و اولویت تهدید

دراینبخشروندراهبردهایتصریحشدهآمریکابههتفکیهکتهدیهدهای؛منطقههای،سیاسهی،
میشود.
اقتصادی،امنیتی،نفوذاجتماعیواندیشهای،سایبریونفوذفرهنگیارائه 
روند راهبردهای تهدید منطقهای

شدهیآمریکادراسنادمطالعهشدهجههتتهدیهدمنطقههای،درقالهب
روندراهبردهایتصریح 
جدول()4ارائهگردیدهاست .
جدول ( )4روند راهبردهای تصریحشدهی آمریکا در اسناد مطالعه شده ،جهت تهدید منطقهای
نوع تهدید




تهدیدمنطقهای 
بازسازیوجههی
مخدوشآمریکاو
حضورمستمرو

راهبردهای تهدیدهای استخراجشده از اسناد
1

بهمنظورتأمینامنیت
تشکیلائتالفیازکشورهایعربیبامحوریتعربستان 
راههایآبیوانزوایایران


2

ایجادیکمنطقهحائلدرمرزبینترکیهوسوریه

3

تغییرتوازنقدرتدرونسوریه؛باالبردنهزینهحمایتازبشاراسد

4

منطقهایوتقویتقطبوابستهبهآمریکا

یهایجدید
ادهسازیقطببند 
پی 

5

بهمنظورکاهشنفوذایراندرمیانکشورهاومردمخاورمیانه
راهبردسرکوبگرانه 

6

ایجادکمپینجنگسیاسیعلیهایران

7

مقابلهباعواملنیابتیایراندرخاورمیانه

روندپژوهی تهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایران
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مداومدرمنطقه 


8

بهمنظوربرقراریثباتدر
نهیموضوعاتموردعالقهمشترک ،
همکاریباایراندرزمی 
خاورمیانهوامکانایجادیکایرانمیانهروتر


9

متقاعدکردنایرانبرایهمکاریباسایررقبایمنطقهاینظیرترکیهوعربستان


 10

منطقهای

هستهایبهسایرمسایل
تعمیموتسریالگویمذاکرهی 


 11

وفعالیتهاینظامی-امنیتیبرایتضعیفمتحداننهضتیو

تشدیدتحرکها
دولتهایمتحدایران


12

فشدهبهجمهوریاسالمیایران
نقشهایتعری 
واگذاری 

روند راهبردهای تهدید سیاسی

ارائهشدهاست .
درقالبجدولذیل،روندراهبردهایاحصاءشدهجهتتهدیدسیاسی 
جدول ( )5روند راهبردهای تصریحشدهی آمریکا در اسناد مطالعه شده ،جهت تهدید سیاسی
نوع تهدید

تهدیدسیاسی 
نفوذدرمراکز
تصمیمگیریو
تصمیمسازی 


راهبردهای تهدیدهای استخراجشده از اسناد
1

دامنزدنبهاختالفهایسیاسی

2

تقویتدیپلماسیعمومیآمریکا

3

برداشتنگامهاییدرخارجازچارچوبمذاکرات5+1


4

هستهایبهبهانهتقویتمعیارهایمنعگسترشسالحهای
اعمالنفوذبیشتردرتوافق 

هستهای


5

حمایتازاپوزیسیونجمهوریاسالمیبادامنزدنبهادعاهایحقوقبشری

6

یسازیروابط
ارتباطگیریبامسئوالنونخبگانسیاسیوعاد 


روند راهبردهای تهدید اقتصادی

یشدهجههتتهدیهداقتصهادیدرجهدول
شدهیآمریکادراسنادبررس 
روندراهبردهایتصریح 
شماره ()6ارائهگردیدهاست .
جدول ( )6روند راهبردهای تصریحشدهی آمریکا در اسناد مطالعه شده ،جهت تهدید اقتصادی
راهبردهای تهدیدهای استخراجشده از اسناد

نوع تهدید
1
تهدیداقتصادی   2
لرزانکردن  3

تکمیلسیاستتحریمهایاقتصادی

محدودسازینتایجمثبتبرجام
محدودکردنظرفیتاقتصادیسپاهپاسداران
دسترسیایرانبهاقتصادبینالمللی

محدودسازی

پایههایاقتصاد  4
کشور 
حوزههایدیگر(بهدالیلیهمچون:حمایتایراناز
طرحریزیمقدماتاعمالتحریمدر 
5
جفارس)
گروههایمقاومت،حقوقبشر،صنایعموشکیوتنشدریاییدرخلی 
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روند راهبردهای تهدید امنیتی

روندراهبردهایاحصاءشدهجهتتهدیدامنیتی،خالصهشدهاست .

درجدولشماره ()7
جدول ( )7روند راهبردهای تصریحشدهی آمریکا در اسناد مطالعه شده ،جهت تهدید امنیتی
راهبردهای تهدیدهای استخراجشده از اسناد

نوع تهدید

هایسیاسیوسازمانهای


شناساییافرادیدرداخلایرانجهتهمکاری(ازشخصیت
1
غیردولتی،دانشگاهها،مراکزبهداشتیو…)

تهدیدامنیتی 
کاهش
حساسیتهای

امنیتیویاجابجایی
اهداف 

2

بهمنظورتجزیه
گروههایقومیومذهبی 
نفوذدررهبران 

3

ارتباطگیر یبامسئولینجمهوریاسالمیایرانتحتعنوان

نفوذدرساختارو
یگری
الب 

4

گسترشاقدامهایمؤسسههایمرتبطباآمریکادرراستایپروژهنفوذ

5

تهایسیاسیامنیتی
پوششهایمدنی،علمی،فنیوبهداشتیبرایفعالی 

ایجاد

6

تقویتارتباطبانهادهایغیردولتیومدنیدرایرانومالقاتبابرخیمسئولین
دانشگاههایایران


7

فرصتهای

بهرهگیریاز
هستهایایرانبا 
یسابقهبهتأسیسات 
گسترشدسترسیب 
ایجادشدهازطریققطعنامه2231سازمانملل

روند راهبردهای تهدید نفوذ اجتماعی و اندیشهای

درقالبجدولذیل،روندراهبردهایمستخرجازاسنادمطالعهشهدهجههتنفهوذاجتمهاعیو
ارائهشدهاست .
اندیشهای ،

جدول ( )8روند راهبردهای تصریحشدهی آمریکا در اسناد مطالعه شده ،جهت نفوذ اجتماعی و اندیشهای
راهبردهای تهدیدهای استخراجشده از اسناد

نوع تهدید

جلبتوجههمگانینسبتبهماهیتنامطبوعحکومتدینیورفتارسرکوبگرانهآن

1

تهدیداجتماعیو
اندیشهای 

اخاللدرمعرفتدینیو
انقالبیازطریق
تأثیرگذاریبرنخبگانو
اساتیدعلمیومحیطهای
دانشگاهی 

2

تغییرتفکرمسئولین(نشاندادناینکهعدمحصولتوافقبیشازآنکهبهسود
ایرانباشد،بهضررشانتمامخواهدشد)

3

نشستهایعلمیمیانایرانواروپا-آمریکا(دیپلماسیعلمی)


4

پروژههایانرژیپاک
همکاریبرروی 

دانشگاههایمهمآمریکابهتهران

  5فرستادنرئیسکمیتهعلمیکنگرهوروسای
6

ستمحیطیدردریاچهارومیه
طرحهایزی 


7

همکاریبررویآلودگیهوادرایران

8

تالشبرایتلقیننقضحقوقبشردرایران

تربیتمدیرانومسئولینآتیایرانبااستفادهازفرصتتحصیلنخبگاندانشگاهی
9
بهویژهآمریکاوانگلیس)
ایراندرخارجازکشور( 
  10نفوذدرقالبترویجاصالحاتسیاسی،اجتماعیوحمایتازفعاالناینعرصه
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روند راهبردهای تهدید سایبری

شدهیآمریکادراسنادمطالعهشدهجههتتهدیهدسهایبریدرجهدول
روندراهبردهایتصریح 
خالصهشدهاست.

شماره ()9
جدول ( )9روند راهبردهای تصریحشدهی آمریکا در اسناد مطالعه شده ،جهت تهدید سایبری
نوع تهدید

تهدیدسایبری 

راهبردهای تهدیدهای استخراجشده از اسناد
1

هایگستردهسایبریازسرمایههایفکری


سرقت

2

حمالتسایبریناتوانکنندهعلیهارتباطاتنظامیوعملیات


3

حمالتسایبریبهزیرساختهایحیاتیکشور


روند راهبردهای تهدید فرهنگی

ارائهشدهاست .
درقالبجدولشماره(،)10روندراهبردهایمستخرججهتنفوذفرهنگی 
جدول ( )10روند راهبردهای تصریحشدهی آمریکا در اسناد مطالعه شده ،جهت نفوذ فرهنگی 
نوع تهدید
تهدیدفرهنگی 
برتغییرباورهایجامعه
تمرکزدارد.ازطریق
دیپلماسیعمومی،
ارتباطگیریبامراکز

آموزش،اساتید،نخبگان
دانشگاهی،نخبگان
فکریورسانهای،

هنرمندان،نهادهای
مدنی 

راهبردهای تهدیدهای استخراجشده از اسناد
1

بورسکردندانشجویانایرانی

2

دهآلهایدموکراسیغربی
تضعیفجمهوریاسالمیازطریقترویجای 

3

یانگیزهکردنمحورمقاومتبهرهبریایران
تضعیفوب 

4

یها
ارزشگذار 
تهاو 
ارزشهاوتغییراولوی 
مشابهسازیدرنمادهاو 


5

ذائقههاو
نفوذازطریقفرهنگاقتصادیمانندتبلیغاتتجاریباهدفتغییردر 
قهها
سلی 

6

گسترشمراوداتفرهنگیباآمریکادرقالبتورهایگردشگری،مبادلهدانشجوو
ئتعلمی،اعطایفرصتمطالعاتی
هی 

7

تفرقهافکنی
رسانهایبرای 
گروههای 
نفوذدرحلقهتصمیمگیران 


ترویجلیبرالیسمفرهنگیواخالقیباگسترششبکههایمروجسبکزندگیغربی

8

تحلیل روندهای آینده

دراینبخشبابررسیوتحلیلراهبردهایتهدیدهایاحصاءشده،رونهدهایآتهیتهدیهدهای
آمریکاعلیهجمهوریاسالمیایرانباکمکخبرگاناحصاءکهبهشرحذیلارائهمیگردد:

24
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روندهای آتی تهدید منطقهای :مقابله با فعالیتهای ایران در خاورمیانه و بهویژه در خلیجفارس

کاهشویاصفرکردنحمایتایرانازگروههایمقاومت،

برایاینهدفاقدامهاییازقبیل؛ 
تعیین خط قرمز برای ایران در رابطه با سیاستهای منطقهای ،تقویت حضور نظامی خود و
همپیمانمنطقهوتشکیل
شرکایمنطقهای،آموزشوتمرینمنظمنیروهاینظامیکشورهای 

برنامههایاینکشورقراردارد .
همپیمانمنطقهدراولویت 
ائتالفیقویترازکشورهای 



روندهای آتی تهدید سیاسی :جلب همکاری ایران ،سرمایهگذاری و مذاکره مجدد بر روی برجام

مذاکره ی مجدد و اصالح بندهایی از برجام ،ایجاد یک

برای این منظور اقدامهایی از قبیل؛ 
چارچوب مذاکرهای جدید نظیر چارچوب  5+1برای مذاکره در باب موضوعهای مختلف
اختالفی ،امتیازگیری از ایران در مباحثی مانند توسعهی قابلیتهای موشکی و هموارسازی
محدودشدهی بینالمللی

عضویت ایران در مجامع بینالمللی باهدف قرار دادن ایران در کادر 
فشده رادردستورکارخواهدداشت .
بهمنظورپذیرشالگویتعری 

روندهای آتی تهدید اقتصادی :محدودسازی نتایج مثبت برجام

در این راستا فعالیتهایی مانند؛ کاهش دستاوردهای اقتصادی برجام ،تحریمهای اقتصادی
بهانههایجدید(نقضحقوقبشر،حمایت
بهویژهسپاهپاسدارانبا 
جدیدعلیهافرادوسازمانها 

وجلبهمکاریدیپلماتیکروسیه،چین،کرهی

فعالیتهایموشکیو)...

ازگروههایمقاومت،

هاباتحریمها رادربرنامهخواهدداشت .


همراهیآن
جنوبیوژاپنو
روندهای آتی تهدید امنیتی :محدود کردن فعالیتهای ایران

برای این منظور فعالیتهایی مانند؛ بازدارندگی توسعهی نیروهای نظامی ایران (ازجمله
توانمندیهای نیروی دریایی ایران) ،ارائه نقشه راهی جدید برای جلوگیری از برخوردهای

احتمالی در خلیجفارس (باهدف محدودسازی فعالیتهای ایران در خلیجفارس و کاهش
یهای متوجه نیروهای آمریکایی) و نفوذ امنیتی با استفاده از ظرفیتهای برجام
خطرپذیر 
رهستهای و)...رادراولویت

هاومراکزهستهایوغی


قیمتسایت
(باهدف کسباطالعاتذی
خواهدداشت .


روندهای آتی تهدید اجتماعی و اندیشهای :اجرای سیاستهای یکپارچه در جهت ایران هراسی

یاجتماعیبرملتهاوسیاستمدارانمنطقه،تلقین

دراینراستافعالیتهاییمانند؛تأثیرگذار
یوتخریببدنهیاجتماعیسپاهپاسدارانانقالباسالمی

رسانها
ایرانخطرناکباکمکقدرت 
برنامههایاینکشورقراردارد.
دررأس 
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روندهای آتی تهدید سایبری :محدود کردن توان سایبری ایران

برای این هدف اقدامهایی از قبیل؛ کسب اطالعات کاملی از توانمندیها ،ظرفیتها و
فعالیتهای سایبری ایران ،شناخت ضعفهای زیرساختی سایبری نیروهای نظامی ایران و

(بهویژه
تقویت و بهبود زیرساختهای سایبری کشورهای همپیمان خود در خلیجفارس  
برنامههایخودخواهدداشت .
کشورهاییکهدرآنهاپایگاهدارد) رادراولویت 



روندهای آتی تهدید فرهنگی :تالش برای تغییر ارزشها

ارزشهایاجتماعیایرانباصبرراهبردیوتوسعهو
دراینزمینهاقدامهاییازقبیل؛ تغییر 
گسترش حمایت مالی و تبلیغاتی از ابزارهای نفوذ فرهنگی (از قبیل شبکههای ماهوارهای و
شبکههایمجازیو )...رادربرنامههایخودگنجاندهاست.

نتیجهگیری و پیشنهادها
جمهوری اسالمی ایران به دلیل ماهیت ضد استکباری،موقعیتخاصژئوپولتیکیدرمنطقه،
صلحآمیز
استقاللخواهی و همچنین برنامه  

حمایت از مستضعفین جهان ،حفظ سیاست 
بهطورطبیعی در معرض تهدیدهای زمانی و مکانی گوناگونی قرار دارد .اززمان
هستهای خود  ،

بروز انقالب اسالمی و تغییرهای اساسی در سیاست خارجی ایران ،اختالفهای جمهوری
اسالمیوآمریکادرابعادمختلفسیاسی،اقتصادی،امنیتیونظامیآغازشدهاست.درتحقیق
ندهپژوهانه موردبررسی و تحلیل قرار گیرد.
حاضر تالش گردیده این ابعاد با رویکردی آی 
بهپیشبینیآیندهازروی
ندهپژوهیاستکه 
روشهایمشهوردرآی 
تجزیهوتحلیلروندیکیاز 
یپردازد.برایاینمنظوردرتحقیقحاضردرگاماولبامرورمنابع
قرائنوشواهدتاریخی م 
گذشته ،تهدیدهای سالیان اخیر ( 2005الی  )2017آمریکا علیه ج.ا.ایران شناسایی و ضمن
دستهبندیتهدیدهایاحصاءشده،روندراهبردهایتهدیدهایتحلیلوبر
بررسیتوصیفیو 
آنهاوباکمکخبرگانعلمی-نظامیروندهایآتیتهدیدهااستخراجوارائهگردید .
مبنای 
تهدیدهایی از قبیل؛ مقابله با فعالیتهای ایران در خاورمیانه و بهویژه در خلیجفارس،
سرمایهگذاری ومذاکرهمجددبررویبرجام،محدودسازی نتایجمثبتبرجام،محدودکردن

اجرایسیاستهاییکپارچهدرجهتایرانهراسی،محدود کردن

فعالیتهایامنیتیایران،

حوزههای
مهمترینتهدیدهایآتیآمریکادر 
تالشبرایتغییرارزشهااز 

توانسایبریایرانو
هفتگانهمورداشارهعلیهجمهوریاسالمیایرانمحسوبمیشودوبرایرسیدنبهایناهداف
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کاهشحمایتایرانازگروههایمقاومت،اصالحبندهاییازبرجام،کاهش

اقدامهاییازقبیل؛ 
دستاوردهایاقتصادیبرجام،بازدارندگیتوسعهینیروهاینظامیایران،تلقینایرانخطرناک

رسانهای ،تالش برای شناخت ضعفهای زیرساختی سایبری نیروهای نظامی
با کمک قدرت  
ایران ،توسعه و گسترش حمایت مالی و تبلیغاتی از ابزارهای نفوذ فرهنگی در اولویت
یبایست موردتوجه مسئولین و کارشناسان
راهبردهای این کشور قرار خواهد داشت که م 
سیاسیونظامیقرارگیرد .
یآمریکادرهریکازحوزههای

کلیفعالیتهایخصمانه

بهنظرمیرسدروند 

همچنین
استوارباشد:اول،استفادهازاهرمهایفشار،نظیرفشارهایاقتصادی،فشار

تهدید،بردوپایه 
رقبایمنطقهای،فشارنظامیویاسایبریکهموجبتحلیلودرگیرسازیتوانایرانگردد و

انذکر استکهاین
دوم،استفادهازظرفیتهایدیپلماسیدرجهتنیلبهاهدافخود.شای 

همزمان بهکارخواهدگرفتو
رابهصورتیکپارچهو   
کشورتمام روندهایذکرشدهتهدیدهای  
نسبتبهاجرایآنمبادرت خواهدورزید؛ لذامقابلهباایناقدامها نیز،نیازمند عزم واراده
جدیوتدوینراهبردهاییکپارچهیمتناظربااهدافخواهدبود .

بهرهگیر یمسئولینسیاسیونظامیکشورازنتایجتحقیق؛بههمراهکسبآمادگیالزم

متناسب با تهدیدهای احصاء شده و ملحوظ نظر قرار گرفتن نتایج در تدوین راهبردها و
دیپلماسیدفاعیکشورازپیشنهادهایاجراییمحققینپژوهشحاضراست.ضمنآنکهتعیین
بهرهگیری از روش
رانها و سناریوهای تهدیدهای آمریکا علیه ج.ا .ایران و همچنین  
پیش 
مورداستفاده درشناساییروندهایتهدیدهایآتیسایردشمنانبالقوهکشور،میتواندمورد
تأکیدمحققیندرآیندهقرارگیرد .

روندپژوهی تهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایران

 27



منابع

احمدیمقدم،اسماعیل.)1386(.استراتژینیرویمقاومتبسیجدرجنگآینده،تههران:انتشهارات


دانشگاهعالیدفاعملی.
جمعهزاده،سیدجواد.وبابائی،مجتبی.)1394(.نقشاتاقهایفکردرتصمیمسهازیسیاسهت
 امام 
خارجیآمریکادرقبالپروندههستهایایران،فصلنامهمطالعاتروابهطبهینالملهل-144:)29(8،
.115
 انتصار،نادر.)1395(.ماراتنمذاکراتهستهای،تهران:نشرقومس.

 پیشگاههادیان،حمید.)1386(.تحولسیاستدفاعیوامنیتیایاالتمتحدهپسازیازدهسپتامبر،
تهران:انتشاراتپژوهشکدهمطالعاتراهبردی.

 تاجیک،محمدرضا.)1381(.مقدمهایبراسهتراتژیههایامنیهتملهیجمههوریاسهالمیایهران:
مرکزبررسیهایاستراتژیک.

هاوراهبردها،جلداول،تهران:انتشارات


رهیافت
یندهپژوههیعلهوموفنهاوری
 جمالیچافی،حسین.)1388(.آیندهپژوهی،مفاهیموروشها،مرکزآ 
دفاعی،تهران.
 دالورپوراقدم،مصطفی.)1390(.سهاختارپژوههیمراکهزمطالعهاتیآمریکهاازمنظهرامنیهتملهی
جمهوریاسالمیایران،گزارشدفترمطالعهاتسیاسهی(گهروهمطالعهاتامنیتهی-دفهاعی)،مرکهز
پژوهشهایمجلسشورایاسالمی .

 سهرابی،محمد.)1396(.تهاجمنظامیآمریکابهعراقوتأثیرآنبرامنیتملیجمهوریاسهالمی
نالملل.27-55:)38(10،
ایران،فصلنامهمطالعاتروابطبی 
 کالینز،جانام.)1373(.استراتژیبزرگ،ترجمهکورشبایندر،تههران:انتشهاراتدفتهرمطالعهات
نالمللی .
سیاسىبی 

 کوچکی،سجاد.)1390(.تدوینراهبردهایدفاعهمهجانبهبرایمقابلهباتهدیدنهاهمترازدریهک
نبرددریاپایه،تهران:انتشاراتدانشگاهعالیدفاعملی.
 کویین،جیمزبهراینوهمکهاران.)1373(.مهدیریتاسهتراتژیک.ترجمههمحمهدصهائبی،تههران:
انتشاراتمرکزآموزشمدیریتدولتی.

وسلطانینژاد،احمد.زهرانی،مصطفی.واسالمی،محسن.)1396(.بررسهیرابطهه

 گودرزی،سهیل.
جمهوریاسالمیایرانوایاالتمتحدهآمریکادرپرتوفرهنگراهبردی،فصهلنامهمطالعهاتروابهط
نالملل.119-146:)39(10،
بی 
 مارتین،لی.)1383(.چهرةجدیهدامنیهتدرخاورمیانهه.ترجمههقهدیرنصهری.تههران:انتشهارات
پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.
 مرادیان،محسن.وصادقی،سعید.)1392(.آیندهپژوهیتهدیداتنظهامیآمریکهاعلیههج.ا.ایهران،

آیندهپژوهیدفاعی،سالسوم،شماره ،8بهار 1397
 فصلنامه 

28


فصلنامهعلمیپژوهشیامنیتپژوهی.145-171:)43(12،


ملکیفر،عقیل.)1392(.الفبایآیندهپژوهی:علموهنرکشفآیندهوشهکلبخشهیدنبههدنیهای


مطلوب،تهران:انتشاراتکرانهعلم.
 میرمحمدی،مهدی.)1390(.نقشسازمانهایاطالعاتیدرسیاستخارجی:مطالعهموردی:نقش
سازمانسیادرسیاستخارجیآمریکا،پایاننامهدکتری،دانشکدهحقوقوعلومسیاسهیدانشهگاه
تهران.
 مینههائی،حسههین.حاجیههانی،ابههراهیم.دهقههان،حسههین.وجعفههرزاده،فروزنههده.)1395(.تعیههین
نالملههل،فصههلنامه
پیشههرانهههایاصههلیدیپلماسههیدفههاعیج.ا.ایههراندرسههطوحمنطقهههایوب هی 
ندهپژوهیدفاعی.7-26:)1(1،
آی 
 واعظی،محمود.)1388(.سخنسردبیرپژوهشنامهایرانوعرب،پژوهشکدهتحقیقاتاسهتراتژیک،
شماره .21


