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 چکیده 
جمهوری اختالفات ایران، خارجی سیاست در اساسی تغییرات و اسالمی انقالب بروز زمان از

هایجدیداوجاسالمیوآمریکادرابعادمختلفآغازشدهودرسالیاناخیربااضافهشدنچالش

ایشاملمنطقهشرایطشورونگرشحاکمبراینکمتحدهباتوجهبهتگرفتهاست.تهدیداتایاال

متنوعیاست آیندهابعاد رویکرد آنبا ابعاد همه اینتحقیقتالشگردیده در موردکه پژوهانه

هایاصلیروندبهعنوانیکیازروشد.برایاینمنظورازروشتحلیلنبررسیوتحلیلقرارگیر

گروهتحقیقاتکاربردیوازمنظرپژوهیاستفادهشدهاست.تحقیقحاضرازمنظرهدفدرآینده

ضمنآنکه دارد. تحقیقاتموردکاویقرار گروه روشدر کیفیودر رویکرد از روشتحلیلنیز

حاضردربخشاولایاستفادهشدهاست.بهمنظوررسیدنبهاهدافتحقیق،پژوهشتحلیلزمینه

ایرانبهبررسیتوصیفیتهدیداتآمریکا هایراهبردیمنتشرشده)بینسالدراسنادعلیهج.ا.

وانیومضمونمحتواییآنهاپرداختهابندیانواعتهدیداتوبررسیفر(ودسته2017الی2005

است.دربخشدومنیزضمنتحلیلروندراهبردهایتهدیداتاستخراجشده،بهتبیینروندهای

منطقه ابعاد در تهدیدات اآتی امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اندیشهای، و وجتماعی سایبری ای،

 فرهنگیپرداختهاست.
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مقدمه

هاییاستوافسانههاینیبمحتملوجهانی،هایترجیحی،باورکردن،مطالعهآیندهیپژوهندهیآ

زمینه آآنکه میپژوهندهیهاست. رایارشتهانییکحوزه فردا و تغییرهایدیروز استکه

نظارتومطالعهمی غیرحرفههاییحرفهراهبردکندو توجهبهآیندهجمعایو آوریوایبا

نمایدوشاملتحلیلمنابع،الگوهاوعللتغییروثباتدرتالشبرایتوسعهمیلیتحلوهیتجز

باشد.قرارگرفتندرجایگاهطرفمقابلوتالشهایمحتملمیهاوترسیمآیندهدوراندیشی

ویخوانتواندمنجربهذهنهاوتصوراتآنازنیروهایخودیمیفرضدرراستایدرکپیش

آلودهاوترسیمسناریوهاوفضایپرابهامورازهاوواکنشهایفعلیوآینده،کنشدرکنقشه

 این به برایدستیابی باشد. آتی نبرد دهدصحنه نشان که شود اتخاذ رویکردی باید مهم

ها،واکنشدرصحنهنبردچهحوادثورویدادهاییممکناستاتفاقبیفتدتادربرابرایناتفاق

بتواندجایگزینابزارهایقدیمیبرنامه وجدیدکه ساختاریراهنما ریزیمناسبینشانداد.

هایممکندرعصرحاضر،نوانیکیازگزینهعپژوهینظامیبهدفاعیگردد،دراینمیانآینده

(.1388)جمالی،موردتوجهقرارگرفتهاست

یاینعلمدرهاتیقابلازندینمایمیسعیگذاراستیسی،محققاننگارندهیآباظهورعلم

،هاآنبااستفادهوسیعازجیتدربهرونیازاریزیراهبردیاستفادهنمایندوتوسعهفنونبرنامه

(.یکیاز1395یوهمکاران،یاست)میناشدهیزیربرنامهیواردبطننگارندهیآهاوفنونروش

روندها،الگوهایتغییردرچیزهایاست.1روندلیوتحلهیتجزپژوهی،هایاصلیدرآیندهروش

دیدمشاهده میپراهمیتاز وقوع طولزمانبه در که هستند دیدهگر روندها،بانیپیوندند.

آیندهازینیبشیاکنوندرجریانهستند.اینروشدرحقیقتپکشفروندهاییاستکههم

لیوتحلهیدهد.تجزرویقرائنوشواهدتاریخیاستکهتغییرهاییکدادهدرگذشتهنشانمی

هایدرحالایجاد،ونمایانساختنمشکلهایگذاراستیبرایسنجشکاراییسژهیوروندهابه

برایرصدمنابعاطالعاتیباشدیمفیدم شناساییپیشران2. تجز3ها، و4هارانشیپلیوتحلهی،

پ مییهاشرانیشناسایی شکل را آتی روندهای میدهندیکه استفاده روش این از شود.،

اندازیاچشموعنوانمبناییبرایتدوینسناریوها،نقشهراهتوانبههمچنینازاینروشمی

ادهکرد.استف
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اختالف ایران، سیاستخارجی در اساسی تغییرهای و اسالمی انقالب بروز زمان هایاز

جمهوریاسالمیوآمریکادرابعادمختلفسیاسی،اقتصادی،امنیتیونظامیآغازشدهاست.

فرازونشیب با روابطایرانوآمریکا سهدههگذشته، طیبیشاز هاییچونبرایناساس،

هاییکهمنافعمشترکوجودداشتههمراهبودهاست.حملهدودتاهمکاریدرحوزهجنگمح

نمونه همچنینسکوهاینفتیج.ا.ا، هواپیمایمسافربریو به دوآمریکا جنگمحدود ایاز

می .باشدکشور مخدر تجارتمواد با مبارزه مقابلهمکاریبرایسرنگونیطالبانو یادر و

فعلوضمنیدرحمایتازدولتمرکزیعراقدردرگیریباداعش)انتصار،اتحادناخواستهبال

،درشرایطکنونیباوجودنیشوند.بااازجملهمواردهمکاریایرانوآمریکامحسوبمی.(1395

موفقیت و عرصههستهتوجهبهشرایطخاصمنطقه نوعهایجمهوریاسالمیایراندر ای،

راندرسرتاسرکشورهایخاورمیانهباتغییرهاییهمراهگشتهاست،رقابتراهبردیآمریکاوای

پیش رقابت این آینده برای متفاوتی سناریوهای مختلف کارشناسان که شکلی بینیبه

نظریمی مالحظه این، مضافبر نوعنگرشسیاستهایهکنند. فرماندهاننظامیو مدارانو

مقاصد تردیدیدر نسبتبهج.ا.ا باقینمیآمریکا علیهج.ا.ا گذارد)کوچکی،خصمانهآمریکا

)رئیسسابقسازمانجاسوسیآمریکا(اعالمنموده"1جیمزوولسی"(.دراینرابطه1390

کشورازجملهافغانستان،عراق،22سال،آمریکابا25ظرفمدت2026تا2001استازسال

،کرهو...برخوردخواهدنمودوبدیننحوباسوریه،ایران،عربستان،مصر،سودان،تونس،لیبی

(.1386صراحتایرانرایکیازاهدافنظامیآمریکامعرفینمودهاست)احمدیمقدم،

جنگی ماشین توان و ایران اسالمی جمهوری با آمریکا خصومت عمق به توجه با

هایمنطقهوفرانمندیهاوتواوبالحاظنظرداشتنظرفیتیالمللنیدرسطحبمتحدهاالتیا

برایجمهوریاسالمیایرانمتحدهاالتیجمهوریاسالمیایران،کامالًبدیهیاستایامنطقه

تهدیدنظامیآمریکاباتوجهبهشرایطجنگناهمترازرونیشود.ازادشمنیناهمترازتلقیمی

منطقه اجتماعیو فرهنگیو امنیتی، تحقیقایمیشاملتهدیدهایاقتصادی، در که باشد

وتحلیلقرارگیرد.یپژوهانهموردبررسحاضرتالشگردیدههمهابعادآنبارویکردیآینده

نظامی پیشینه و داشتنسبقه ذهنیرا-محققینبا مسئله و ایندغدغه همواره علمی،

آداشته رویکرد با قرمیپژوهانهندهیاندکهچگونه را واقعینبهتوانتهدیدهاینظامیآمریکا

رویکردمقابلهپیش تا اثربینینمود حالتمنفعلو از بهحالتفعال،ایایراناسالمی، پذیر

اثر و دورهگتهاجمی در ازاذار گردد. تبدیل بلندمدت ورونیزمانی خروجی دارند انتظار

                                                           
1
. Woolcey James 
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آ روندمشخصو ایجاد اینتحقیقبا شناختکافیازپژوهانهندهیدستاورد بتواند تهدیدها،

لذاهدفاصلیمیوتصمرانیگمیتهدیدهایآیندهنظامیبرایتصم سازانکشورایجادنماید.

بررسیوتحلیلتهدیدهایآمریکاعلیهج.ا.ایراندرابعادمختلفاستودراینتحقیقحاضر

شود.میهایذیلپاسخدادهسؤالمسیربه

 اصلی:سؤال

 آتیتهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایرانچگونهاست؟روندهای -

هایفرعی:سؤال

تهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایرانبرابراسنادمنتشرهشاملچهابعادیاست؟ -

-  اسالمی جمهوری علیه آمریکا تهدیدهای راهبردهای چگونهروند منتشره اسناد برابر ایران

 است؟

پژوهیتهدیدهاونیزتعییننوعسناریوهایاحتمالیتهدیدهاینظامیمدآیندهبطورکلی

گیریدرارتقایکهدرصورتتحققآنبهنحوچشمزیبرانگنظردشمن،ضرورتیاستچالش

"تهدیدهایملی"هایدفاعیج.ا.ادربرابراینتهدیدهامؤثرخواهدبود.آمادگی
عمدتاًشامل1

دشمنانبالفعلوبالقوه)داخلیوخارجی(برایممانعتازدستیابیهایمواقدااتیها،نتوانایی

مداخلهبهموفقیت نیلبهاینعالئقوکهینحوآمیزخودیبهعالئقومقاصدامنیتملییا

می مقاصدبهخطربیفتد، ازآنجاکهمقابلهیاحفاظتتهدیدمحوراست،1373باشد)کالینز، .)

می تهدپس ابتدا ازاباید گردد. اتخاذ موضوع آن برابر در بعد و شود شناخته ازرونیید

دستاوردهایاینتحقیقمی برایایجاد نظامیآینده تهدید شناختمؤثر به هایاقدامتوان

تواندبهتهیهحفاظتیازنیروها،شهرهاومناطقکشوراشارهنمود.ازدیگرسواینشناختمی

هاوتهیهراهبردهایکالنملیکمکنماید.عالوهبراینورالعملوتدویناصولراهنماودست

کاستی آوجود رویکرد با آمریکا نظامی تهدیدهای ادبیات در فراوان ازپژوهانهندهیهای

.باشدیهایانجامتحقیقحاضرمضرورت


 پژوهش  نظری و پیشینه مبانی

 پژوهششناسی  مفهوم

نظام:یپژوه ندهیآ - تالشی آیندهمند به نگاه برای بلند)سیستماتیک( حوزهی در ؛یهامدت

هاواستکههدفاصلیآن،شناختفرصت…،جامعهوستیزطیدانش،فناوری،اقتصاد،مح

                                                           
1
. National Threats 
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هااحتمالبازدهیبیشتریدرآنیگذارهیهاییاستکهسرماهایجدیدوتعیینبخشفناوری

ابودنبرایآیندهواستخداممنابعموجودبهبهترینیعنیمهییپژوهندهی،آگریدانیبدارد؛به

 (.1392فروهمکاران،هاواهداف)ملکیوجهممکندرراستایارزش

تهدیدبهاحساسیعینیازیکحالتیاوضعیت»؛گویدمارتیندرتعریفتهدیدمیتهدید: -

حکایتازطرفیداللتداردکههمبرایطرفیندرگیروهمچنینبراییکناظرمستقلوب

تهدیدیکعنصرذهنیداردکهادراکواحساسکندیالوقوعمیکخطرقریب طرفینهای.

 (.1383)مارتین،«شوددرگیرراشاملمی

ها،منافعواهدافودرجهتذهنی،عینیفقدانتهدیدهانسبتبهارزشدربعدامنیت ملی: -

بن اینکه ترساز )ارزشیهاانیفقدان غملی و )فیزیکی هجوم مورد اهداف( و منافع ریها،

(.1381دهد)تاجیک،سنجشقرارمی(واقعبشوندراموردیکیزیف

هایعملیاتییکسازمانرادرهاوزنجیرهسیاستها،عبارتازالگویاطرحیکههدفراهبرد: -

(.1373ترکیبکند)کویینوهمکاران،وستهیپهمقالبیککلبه

بروز،سرعتیهامنظورکشفچیستیعلتمشخصبهروندکیبهمطالعهروند:لیوتحل هیتجز -

 .شودیتوسعهوپیامدهایاحتمالیآنگفتهم


  پژوهش پیشینه
 مشابه مقولهانجاممطالعات و ابعاد برخی در اخیر سالیان در محققین توسط باشده ها

:شودیهااشارهمداردکهدرادامهبهآنهاییتحقیقحاضراشتراک

مقایسهسیاستامنیتیآمریکادراروپاوآسیا"درپژوهشیبهبررسی(1386پیشگاههادیان) -

هوبهایننتیجهرسیدکهکانونسیاستامنیتپرداخت"واعتمادسازیهابهترتیبتداومتعهد

اعتمادسازیحولمنطقه و نهادسازی آسیا، در ایآمریکا درحالNato-Asiaمحور کهیاست؛

ایآمریکادراروپا،درچارچوبناتووروابطفراآتالنتیکیومبتنیتمرکزسیاستامنیتمنطقه

 برتداومتعهدهاست.

-  واعظی دیگر پژوهشی 1388)در بررسی به سیاسی"( در-رویکردهای آمریکا امنیتی

رویکردهایسیاسی"خاورمیانه ایننتیجهرسیدکه به مبتنیبر-پرداختو امنیتیآمریکا

هایخوددرمنطقهوتحققبخشیدنبهطرحخاورمیانهبزرگگستردهساختندامنهدخالت

 است.
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هایاطالعاتیوسیاستخارجی:سازمان"ان(نیزدرپژوهشیدیگرباعنو1390میرمحمدی) -

سیاستخارجیآمریکا در هایبهبررسیکارکردسازمان"مطالعهموردینقشسازمانسیا

س فرآیند در سازمانیگذاراستیاطالعاتی که رسید نتیجه این به و پرداخته هایخارجی

هایوطرحهاوریااقدامآوریاطالعاتازعملکردمجریانسیاستخارجیکشاطالعاتیباجمع

ایفامیهایسایرکشورهادرخصوصتعهد ایننقشنظارتیرا کنند؛نقشاجرایینیزبهشان،

سازمان از سیاستهایاطالعاتیبهاستفاده یا تصمیم ابزاریجهتعملیاتیشدنهر عنوان

 گردد.خاصاطالقمی

رپژوهیمراکزمطالعاتیآمریکاازمنظرساختا"باعنوانیا(درمطالعه1390دالورپوراقدم) -

ازسویمراکزمطالعاتیآمریکابرشدههیهایتهبهبررسیمیزانتأثیرگزارش"امنیتملیج.ا.ا

سیاسیاینکشورپرداخت.نتایجنشاندادکهعمدهفعالیتمراکزرتبهیعالهایتصمیممقام

بهیهامطالعاتیواتاق عدورانجنگسردبهسمتتدوینوطراحیباشروژهیوفکرآمریکا

شدهاستوهایسیاستخارجیودفاعیمتمرکزپیرامونچالشینگرندهیمبانینظریوآ

هایهاومستندبینی،منوطبهوجودگزارشهایدقیقهمراهبانتایجقابلپیشسازیتصمیم

همینارتباطتحول در دانشگاهیاست. محافلعلمیو پرشتابروابطهایمنتجاز سریعو

افزاییراملزمکردهتاباهممتحدهاالتیمرداناگذارانودولتهایاخیر،قانونالمللدردههبین

ظرفیتمراکزمطالعاتی،بهتجمیعمنافعحداکثریخوددراینفضابپردازندوطبیعیاستکه

کنند،بیشازحجهانیتعریفمیهاییکهمنظومهامنیتیخودرادرسطدراینشرایط،رژیم

 گیریازخروجیمخازنفکریهستند.همهنیازمندبهره

یتهدیداتنظامیآمریکاعلیهج.ا.پژوهندهیآ"(درتحقیقیباعنوان1392مرادیانوصادقی) -

یهایریگمیتصممبناینیترمهمعنوانبهیبومینظامیپژوهندهیآیریکارگبهبرلزوم"ایران

ینظامیآمریکادردههآیندههایتوانمندنیترمهمنمودهوبهبررسیوتعییندیتأکعیدفا

 تواندامنیتملیج.ا.ایرانراتهدیدکند.پرداختندکهمی

بابائی)جمعهامام - و 1394زاده در امطالعه( عنوان با تصمیمیهانقشاتاق"ی در سازیفکر

پرونده قبال در آمریکا م"ایرانیاهستهسیاستخارجی که رسیدند نتیجه این بابه قابله

اتاقیتهدیدها مؤسسناشیاز و پژوهشیهایههایفکر درکراهبردآمریکا اینبا هاییکه

مؤسساتاق و هها پیشنهادمیها درکاینراهبردکنندمحققمیبهدولتآمریکا با و هاشود

 .دهاعملیخواهدبومناسببرایمقابلهباآنهایواکنشتعریف
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ثیرآنبرامنیتملیتأتهاجمنظامیآمریکابهعراقو"یباعنوانامطالعه(در1396سهرابی) -

ایران اسالمی "جمهوری که رسیدند نتیجه این فرصتیفراگرچهبه وپاشیحکومتصدام،

ع در را خود فرهنگی و سیاسی قدرت تا آورد پدید اسالمی جمهوری برای راقاستثنایی

باعثتضعیفعراقورفعتهدیدمستقیموولیاشغالاینکشورتوسطآمریکاگسترشبخشد.

شدیجد ایران اسالمی جمهوری ملی امنیت از همچنین قدرت. حضور فراتداوم های

آیندهمبهمشمالعراقوافزایشنقشمنطقه،بییامنطقه ایترکیه،ثباتیداخلیدرعراق،

س و قطر مهمعربستان، و منطقه کشورهای سیاستایر تداوم موارد این تمامی از تر

سیاستیبپرفرازونش رقبایمنطقهدستگاه نسبتبهسایر تهدیدعلیهگذاریخارجیما ای،

 .امنیتملیجمهوریاسالمیایرانراافزایشداد

- ( همکاران عنوان1396گودرزیو پژوهشیبا در جمهوریاسالمی"( ایرانوبررسیرابطه

پرتوفرهنگراهبردیمتحدهاالتیا در ایازرهگذرمطالعهمقایسهتالشنمودندکه"آمریکا

ارائهترازمناقشهایرانوآمریکاهایفرهنگراهبردیدوکشور،تصویریدقیقعناصرومؤلفه

 که بودند اینباور محققینبر خصومتدامنهنمایند. و اتحلیلاینمناقشه میان ودار یران

ازیک میاندوکشورکیتیسومستلزمتوجهبهساختارهایمادیقدرتوتضادژئوپلآمریکا

هایشناختیوغیرمادیکنشهریکازدودولتبایدبربنیانبودهوازسویدیگرالجرممی

 .مذکورمتمرکزشد

درحوزهختلفمدهدباوجودانجاممطالعاتشدهنشانمیانجامهایبررسیپیشینهتحقیق

لیکنیپژوهندهیآ پاسخ، موضوعیمحققینقبلیسؤالگوییبه قلمرو در هایتحقیقحاضر،

قرارنداشتهاست.


 پژوهش یشناس روش

بودهوفرآوردهآندستیابیبهسناریوهایمحتملحملهیپژوهندهیتحقیقحاضرازنوعآ

ایاست.روشتحقیقحاضرتوسعه-سالهاستکهاقدامیکاربردینظامیآمریکادرافقده

تکنیکیکاومورد متکیبر موردو است. روشیکاوتحلیلروند هایمعمولدریکیاز

محققتالشمیپژوهش اینهایکیفیاستکه با دربارهروشاطالعاتدستنماید اول

هایتحلیلی،ادراکیو؛توصیفشدهیآورموضوعتحقیقگردآورینمایدوازاطالعاتجمع

باهمبهطبقه رویدادهاییاستکه سلسله رونددربردارنده منطقیبندیکسبنماید. طور

آن با مرتبط رویدادهای است تالش در روندها شناخت با محقق پس دارند. رارابطه
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اقدامینیبشیپ ترسیمنماید.نماید، را آینده تصاویر تحلیلکندو نمودارهایدیگرانرا

.دهدیمیانجامتحقیقرانشانهاگام(1)شماره


 پژوهشی انجام ها گام (1)نمودار 

هاایدادهشدهاست.تحلیلزمینهایاستفادهتحلیلازرویکردکیفیوتحلیلزمینهدرروش

یعنیکارنمونهتوأمبااستفادهازشیوهنمونه زمانطورهمیابیوتحلیلبهگیرینظریاست.

گردآوریدادهانجاممی بعداز کدبندشود. تحلیلو مییها، فرآیندآغاز در یکدگذارگردد.

 به دادهیکدبندمحقق بندی مفهوم بهشدهیهایگردآوریا کد یا مفهوم پرداخت. خواهد

طبقهکلمه یا وکنشایکهبهگروه رویدادها برخیویژگیایاز کهدر هایعمومیباهمها

 گردد.اشتراکدارند،اطالقمی

پژوهش مدارک، و کتبمربوطبهموضوعجامعهآماریاینتحقیقشاملکلیهاسناد ها،

منطقهغربآسیا)روشاسنادی(وکلیهژهیوبههاینظامیآمریکادرجهانوراهبردهاوبرنامه

هایامنیتیواطالعاتیکشورفرماندهاننظامیوکارشناسانعالیصاحبصالحیتدردستگاه

نمونه آماری؛ اعضایجامعه تعیینتعداد پساز است. گیریکیفیبهشیوه)روشمصاحبه(

کند.فرآیندپیرویمی"یجیانتخابتدر"گیریازقاعدهاینشیوهنمونه.شودمیانجامنظری

گیریماهیتیتکراریداردبهاینصورتکهمحققیکنمونهاولیهراانتخاباینشیوهنمونه

هایهاونظریههایبیشتررابرایپاالیشمقولهکندوسپسنمونههاراتحلیلمینمودهوداده

انتخابمی دوباره حالظهور ادامهمیدر اینفرایند مرحلهیاکند. زمانیکهمحققبه تا بد

مرور اسناد و  •
شناسائی 
 تهدیدات

 گام اول

بررسی توصیفی   •
و دسته بندی  
 انواع تهدیدات

 گام دوم

تحلیل روند  •
تهدیدات 
 احصاء شده

 گام سوم

تبیین  •
روندهای آتی 

 تهدیدات

 گام چهارم



15تهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیایرانپژوهیروند



میاشباعداده مرحلهها یعنیدر جدیدیرسد. ایده آنهیچبینشیو در گسترشایکه از

علمیکه-خبرهنظامی15شود.برایاینمنظوردراینتحقیقازهاحاصلنمیبیشترنمونه

مشاغلاجراییمرتبط یا هماندبودهدارایتحصیالتتکمیلیمرتبطو وو مفاهیم چنینبا

است.شدهاستفادهیوراهبردهاوتهدیدهایآمریکاآشنایینسبیداشتندپژوهندهیآیهاروش



 های پژوهش یافته

تهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاسالمیبهبررسیتوصیفیدرسهبخشمجزامرحلهدراین

 سالیاناخیر، ایراندر شدهتحلیلروندراهبردهایتهدیدهایاحصاء روندهایآتینییتبو

 .شودیعلیهجمهوریاسالمیایرانپرداختهمتهدیدهای

 بررسی توصیفی تهدیدهای احصاء شده

تفکیکسال قالبجداولمختلفبه در آمریکا شده یهابررسیتوصیفیتهدیدهایاحصاء

ارائهگردیدهاست.2017الی2005
 بررسی تهدیدهای ج.ا.ا. در اسناد مراکز مطالعاتی آمریکا 

یهانتایجبررسیفراوانیتهدیدهایعلیهجمهوریاسالمیایرانرابهتفکیکسال(1)جدول

دهد.اخیرنشانمی
 (2017تا  2005 در اسناد مراکز مطالعاتی امریکا )از سال فراوانی تهدیدها (1)جدول 

سال 

 انتشار
 جمع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005

تعداد 

 اسناد

2

سند

2

سند

2

سند

2

سند

1

سند

3

سند

1

سند

6

سند

21

سند

24

سند

9

سند

1

سند

74

سند

 

 یافت شده در اسناد هایهبندی مقولدسته

سندومتولیانتشاربهتفکیکدرجدولذیلانواعتهدیدهایاحصاءشدهازاسنادبههمراهنام

مختلفارائهگردیدهاست.یهاسال
 انواع تهدیدهای احصاء شده از اسناد (2)جدول 

 ردیف
سال 

 انتشار
 نام سند منتشره توسط

 شده یینوع تهدید شناسا

 در سند

 ایمنطقه-سیاسی-اقتصادی ایراندرچشمباد مرکزمطالعاتخاورمیانه 2005 1

2 2005 
اندیشکدهمطالعاتراهبردی

 المللیوبین

سیاستخارجیآمریکاوآینده

 دموکراسیدرایران
 اجتماعی-سیاسی
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 سیاسی-امنیتی قدرتباوروشگفتیاستراتژیک مرکزمطالعاتدموکراسی 2006 3

 سناریوبرایبحرانایران5 اندیشکدهمطالعاتامنیتی 2006 4
-سیاسی-امنیتی-اقتصادی

 اجتماعی

5 2008 
المللیمطالعاتمرکزبین

 استراتژیک
 ایمنطقه جنگعراقوقدرتایران

6 2008 
مرکزتحقیقاتاجتماعی

 دانشگاهمیشیگان

هایمذهبیوآیندهرژیم

 هایلیبرالسیاست
 سیاسی-اجتماعی-فرهنگی

7 2009 
ارائهکنفرانستوسعه

 اردن-خاورمیانه
 ایمنطقه-امنیتی 2020توسعهخاورمیانه

 اجتماعی-سیاسی ایتفسیروتحلیل)آیتا...(خامنه اندیشکدهکارنگی 2009 8

9 2009 
گزارشکنفرانسامنیتی

 کانادا

عنوانقدرتاندازایرانبهچشم

 ایمنطقه
 ایمنطقه-اجتماعی-سیاسی

10 2010 
المللیامنیتمرکزبین

 )آلمان(
 ایمنطقه-سیاسی بیموامید:آیندهایران

 اجتماعی-سیاسی رهبرآینده اندیشکدهراند 2011 11

 بینیآیندهایرانپیش اندیشکدهراند 2011 12
-اقتصادی-سیاسی

 امنیتی-اجتماعی

 اندیشکدهویلسون 2012 13
برآوردهزینهومنفعتحملهنظامی

 بهایران
 امنیتی-سیاسی

 اقتصادی استاثرهابیتحریم چتمهاوس 2012 14

 اندیشکدهبلفر 2013 15
نیازبهاتخاذیکراهبردبلندمدت

 درمقابلایران
 ایمنطقه

16 2013 
مرکزمطالعاتروابط

 المللیهلندبین
 2020تردرایرانوخاورمیانهبزرگ

-امنیتی-اقتصادی-سیاسی

 اجتماعی-فرهنگی

 اندیشکدهبروکینز 2013 17
راهدستیابیفشاربهایران:بهترین

 بهتوافق
 امنیتی-اقتصادی

18 2014 
اندیشکدهبگینسادات

 )بسا(

 ای،ضرورتیزندگیباایرانهسته

برایاسرائیل
 سایبری-امنیتی

 بنیاددفاعازدموکراسی 2014 19
هاپسازکاهشهوشمندتحریم

 توافقباایران
 سیاسی-اقتصادی

 ایمنطقه ایرانایآیندههسته چتمهاوس 2014 20

 ام&دانشگاهتگزاسای 2014 21
متحدهاالتیهایراهبردیاگزینه

 علیهایران
 اقتصادی-ایمنطقه-سیاسی

 امنیتی-اقتصادی-ایمنطقه 2020خاورمیانه اندیشکدهشورایآتالنتیک 2014 22

 سیاسیامنیتی ایایرانبعدازخامنه انگلستان-دانشگاهاکستر 2014 23

 اجتماعی-اقتصادی هاایران:روانشناسیتحریم بنیاددفاعازدموکراسی 2014 24
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25 2014 
مرکزتحقیقاتکنگره

 آمریکا

اندازهایتحریمدستاوردهاوچشم

 ایران
 اقتصادی

 اندیشکدهصلحآمریکا 2014 26
ایایرانوچهاربعدشطرنجهسته

 آمریکا
 ایمنطقه

27 2014 
دموکراسیوبنیاددفاعاز

 مرکزاقتصادجهانی

بهبوداقتصادواهرممذاکراتیایران

 هابهلطفتعلیقتحریم
 سیاسی-اقتصادی

 اندیشکدهواشنگتن 2014 28
ایباایرانپیامدهایمذاکراتهسته

 هاییبرایآمریکاوتوصیه
 ایمنطقه

 ایمنطقه ایرانبرنامهناکارآمداوبامابرای بنیاددفاعازدموکراسی 2014 29

30 2014 
اندیشکدههانریجکسون

 )انگلیس(

پارامترهایعملیاتیبرایتوافق

 ایمعتبرباایرانهسته
 اقتصادی

 اندیشکدهکارنگی 2014 31

ایاطمینانازاینکهسوختهسته

ایرانراتبدیلبهکشوریبسته

 کندمی

 سیاسی

 سیاسی-ایمنطقه وایران:روابطپیچیدهمتحدهاالتیا گروهتحقیقاتیآکسفورد 2014 32

 اندیشکدهواشنگتن 2014 33
ایهایهستهآمریکانبایدازخواسته

 خوددرمقابلایرانکوتاهبیاید
 ایمنطقه

34 2014 
مرکزمطالعاتامنیتملی

 اسرائیل

آمریکا،اسراییلوامکانتدوین

 طرحکلیتوافقنهاییباایران
 ایمنطقه-امنیتی

35 2014 
شورایسیاستخارجی

 آمریکا

سازی:سالحجدیدآشکار

دیپلماتیکایراندرمذاکرات

 ایهسته

 امنیتی-سیاسی

 پژوهشکدهمطالعاتامریکا 2015 36
حمایت-هراسیدرآمریکااسالم

 دولتیازاسالمهراسی
 سیاسی

37 2015 
المللیضدموسسهبین

 اسرائیلسمیترور

علیهایرانگزینهسومواشنگتن

 ایهسته
 سیاسی-امنیتی

 اندیشکدهبروکینز 2015 38
صبراستراتژیک؛کلیدموفقیت

 1+5ولیاسرائ
 اقتصادی-سیاسی

 اندیشکدهبروکینز 2015 39
ایایرانپسازسیاستمنطقه

 ایتوافقهسته
 ایمنطقه

40 2015 

مرکزمطالعاتراهبردی

دانشکدهجنگارتش

 متحدهاالتیا

انجمادروابطتامشارکتاز

روابطایرانوآمریکادر-راهبردی

2030 

 اقتصادی-ایمنطقه

 اندیشکدهاستراتفور 2015 41

تواندتوازنقدرتآمریکاچگونهمی

درخاورمیانهراعلیهایرانتغییر

 دهد؟

 ایمنطقه
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 ایمنطقه بازگشتیبهبازیبزرگخاورمیانه اندیشکدهبروکینز 2015 42

 اکونومیست 2015 43
خواهیددرهرچیزیکهمی

 ایایرانبدانیدهستهموردتوافق
 اقتصادی

 سیاسی ایایرانآیندههسته اندیشکدهچتمهاوس 2015 44

 مرکزامنیتنوینآمریکا 2015 45

ششراهبردآمریکاپسازتوافقبا

هاواستفادهازفرصت ایران؛

 مدیریتریسک

 اجتماعی-سیاسی-ایمنطقه

 اندیشکدهواشنگتن 2015 46
اصولکلیدیبرایتدوینراهبرد

 آمریکا
 ایمنطقه

 اندیشکدهشورایآتالنتیک 2015 47
تعادلهنرمندانه:آیندهاستراتژی

 فارسجیدرخلمتحدهاالتیدفاعیا
 امنیتی-ایمنطقه

 اندیشکدهامریکناینترپرایز 2015 48
راهبردیخاستگاهوتکاملتفکر

 ایران
 ایمنطقه-اجتماعی-سیاسی

49 2015 
اندیشکدهشورایسیاست

 خارجیآمریکا
 اجتماعی-سیاسی صدایمتفاوتایران

 اندیشکدهبلفر 2015 50
توافقایرانونیازآمریکابه

 راهبردیجدیدبرایخاورمیانه
 اقتصادی-ایمنطقه

 ایمنطقه آمریکاسندراهبردامنیتملی کاخسفید 2015 51

 اندیشکدهواشنگتن 2015 52
ازدیدکنگره:سیاستآمریکادر

 برابرایران
 ایمنطقه

 سیاسی-اقتصادی هادشواراستشکستنتحریم فارینپالیسی 2015 53

 بنیاددفاعازدموکراسی 2015 54
ایبایدابزارنفوذغربتوافقهسته

 وتغییرحکومتایرانباشد

-امنیتی-اقتصادی-سیاسی

 سایبری-اجتماعی-فرهنگی

 ایمنطقه چرخشآمریکابهسمتایران فارینپالیسی 2015 55

56 2015 
اندیشکدهبگینسادات

 )بسا(
 امنیتیتواندبکند؟االناسرائیلچهمی

57 2015 
شورایروابطخارجی

 آمریکا

زمانآنرسیدهکهایرانرا

 فشارشدیدتریبگذاریمتحت
 سیاسی-ایمنطقه

58 2015 
اندیشکدهسیاستو

 استراتژی
 سیاسی :چهارسناریو2025ایراندر

 امنیتی-سیاسی سناریوهایآیندهایران اندیشکدهبروکینز 2015 59

 اقتصادی هاکاربرداقتصادیبرداشتنتحریم بانکجهانی 2015 60

 اقتصادی 2050جهاندر مرکزپی.دبلیو.سیانگلستان 2015 61

 امنیتی-سایبری راهبردسایبریآمریکا اندیشکدهامریکناینترپرایز 2016 62

63 2016 
مرکزمطالعاتامنیتملی

 اسرائیل
 اقتصادی-ایمنطقه ترسنیلزومایجادیکمحورقوی
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 امنیتی-ایمنطقه ایایرانتوافقهسته اندیشکدهبروکینز 2016 64

 سایبری-امنیتی تهدیدسایبریایران آمریکاجامعهاطالعاتی 2016 65

66 2016 

مرکزمطالعاتراهبردی

دانشکدهجنگارتش

 متحدهاالتیا

تواناییسایبریناتو:ارزیابی

 استراتژیکوعملیاتی
 امنیتی-سایبری

 امنیتی 2018اندازامنیتیسالچشم چتمهاوس 2016 67

 مرکزپیشرفتآمریکا 2016 68
درمتحدهاالتیتقویتقدرتا

 خاورمیانه
 اقتصادی-ایمنطقه

 چتمهاوس 2016 69
درمیانبیموامید:یکایران

 جدید

-امنیتی-اقتصادی-سیاسی

 سایبری-اجتماعی-فرهنگی

 اندیشکدههوور 2016 70
چهارتهدیدحیاتیایرانبرای

 امنیتملیآمریکا
 ایمنطقه

 اکونومیست 2016 71

هاوفرصتایران:سناریوها،

گذارانبرایسرمایهییهاچالش

 جدید

 سیاسی-اقتصادی

72 2016 

گذاریگزارشسرمایه

موسسهمشاورمالی

 کی.پی.ام.جی

 اقتصادی رفتنبهایران؟

73 2017 
اندیشکدهمطالعاتراهبردی

 المللیوبین
 ایپسازتوافقهسته

-امنیتی-اقتصادی-سیاسی

 سایبری-اجتماعی-فرهنگی

 المللیبحرانگروهبین 2017 74
ایباایران؛اجرایتوافقهسته

 گزارشوضعیت
 اقتصادی-سیاسی

 

 بر مبنای فراوانی ی تهدیدهابند تیاولو

و(3)درابعادمختلفبرابرجدولهاآنبراساسفراوانیتکرارشدهییشناسااولویتتهدیدهای

است.ارائهگردیده(2)نمودار
 (2017الی  2005)از سال  بر اساس اولویت شده ییشناسا انواع تهدیدهای فراوانی (3)جدول 

 مضمون
   تهدید 

 ایمنطقه

تهدید 

 سیاسی

تهدید 

 اقتصادی

تهدید 

 امنیتی

تهدید 

اجتماعی و 

 ایاندیشه

تهدید 

 سایبری

تهدید 

 فرهنگی
 جمع

 فراوانی

 تکرار
393528231576153

%100%92/3%57/4%80/9%03/15%30/18%87/22%49/25 درصد

-1234567 اولویت
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 شده ییفراوانی انواع تهدیدهای شناسا (2)نمودار 
 

 شده بر اساس نوع و اولویت تهدید استخراجتحلیل روند راهبردهای 

،سیاسهی،یامنطقهه؛آمریکابههتفکیهکتهدیهدهایشدهحیدراینبخشروندراهبردهایتصر

 شود.میارائهای،سایبریونفوذفرهنگیاقتصادی،امنیتی،نفوذاجتماعیواندیشه
 

 ای روند راهبردهای تهدید منطقه

ای،درقالهبآمریکادراسنادمطالعهشدهجههتتهدیهدمنطقههیشدهحیروندراهبردهایتصر

ارائهگردیدهاست.(4)جدول
 ای آمریکا در اسناد مطالعه شده، جهت تهدید منطقه ی شده حیروند راهبردهای تصر (4) جدول

 شده از اسناد راهبردهای تهدیدهای استخراج نوع تهدید









ایتهدیدمنطقه

یبازسازیوجهه

مخدوشآمریکاو

حضورمستمرو

1
امنیتنیتأممنظوربهتشکیلائتالفیازکشورهایعربیبامحوریتعربستان

 یآبیوانزوایایرانهاراه

 ایجادیکمنطقهحائلدرمرزبینترکیهوسوریه2

 باالبردنهزینهحمایتازبشاراسدتغییرتوازنقدرتدرونسوریه؛3

 مریکاآیوتقویتقطبوابستهبهامنطقهیجدیدهایبندقطبیسازادهیپ4

 کاهشنفوذایراندرمیانکشورهاومردمخاورمیانهمنظوربهراهبردسرکوبگرانه5

 ایجادکمپینجنگسیاسیعلیهایران6

 مقابلهباعواملنیابتیایراندرخاورمیانه7
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واندیشهای
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مداومدرمنطقه

 



8
برقراریثباتدرمنظوربهمشترک،موردعالقهیموضوعاتنهیدرزمهمکاریباایران

 روترخاورمیانهوامکانایجادیکایرانمیانه

 اینظیرترکیهوعربستانمتقاعدکردنایرانبرایهمکاریباسایررقبایمنطقه9

 یامنطقهیبهسایرمسایلاهستهیتعمیموتسریالگویمذاکره10

11
امنیتیبرایتضعیفمتحداننهضتیو-هاینظامیوفعالیتهاتشدیدتحرک

 هایمتحدایراندولت

 بهجمهوریاسالمیایرانشدهفیتعریهانقشواگذاری 12

 

 روند راهبردهای تهدید سیاسی

است.شدهارائهدرقالبجدولذیل،روندراهبردهایاحصاءشدهجهتتهدیدسیاسی
 آمریکا در اسناد مطالعه شده، جهت تهدید سیاسی ی شده حیروند راهبردهای تصر (5)جدول 

 شده از اسناد راهبردهای تهدیدهای استخراج نوع تهدید

تهدیدسیاسی

نفوذدرمراکز

گیریوتصمیم

سازیتصمیم

  هایسیاسیدامنزدنبهاختالف1

  آمریکاتقویتدیپلماسیعمومی2

  5+1هاییدرخارجازچارچوبمذاکراتبرداشتنگام3

4
هاییبهبهانهتقویتمعیارهایمنعگسترشسالحاهستهبیشتردرتوافقنفوذاعمال

  ایهسته

  حمایتازاپوزیسیونجمهوریاسالمیبادامنزدنبهادعاهایحقوقبشری5

  یروابطسازیعادیبامسئوالنونخبگانسیاسیوریگارتباط6

 

 روند راهبردهای تهدید اقتصادی

جههتتهدیهداقتصهادیدرجهدولشدهیآمریکادراسنادبررسیشدهحیروندراهبردهایتصر

ارائهگردیدهاست.(6) شماره
 آمریکا در اسناد مطالعه شده، جهت تهدید اقتصادی ی شده حیروند راهبردهای تصر (6) جدول

 شده از اسناد تهدیدهای استخراجراهبردهای  نوع تهدید

تهدیداقتصادی

لرزانکردن

هایاقتصادپایه

کشور

  هایاقتصادیتکمیلسیاستتحریم1

  نتایجمثبتبرجامیمحدودساز2

  محدودکردنظرفیتاقتصادیسپاهپاسداران3

  المللیدسترسیایرانبهاقتصادبینمحدودسازی4

5
حمایتایرانازهمچون:یلیبهدال)یدیگرهاحوزهیمقدماتاعمالتحریمدرزیرطرح

  (فارسجیخلیمقاومت،حقوقبشر،صنایعموشکیوتنشدریاییدرهاگروه
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 روند راهبردهای تهدید امنیتی

شدهاست.روندراهبردهایاحصاءشدهجهتتهدیدامنیتی،خالصه(7) درجدولشماره
 آمریکا در اسناد مطالعه شده، جهت تهدید امنیتی ی شده حیروند راهبردهای تصر( 7) جدول

 شده از اسناد راهبردهای تهدیدهای استخراج نوع تهدید

تهدیدامنیتی

کاهش

هایحساسیت

امنیتیویاجابجایی

اهداف

1
هایهایسیاسیوسازمانشناساییافرادیدرداخلایرانجهتهمکاری)ازشخصیت

  (…ها،مراکزبهداشتیوغیردولتی،دانشگاه

  تجزیهمنظوربهیقومیومذهبیهاگروهنفوذدررهبران2

3
یبامسئولینجمهوریاسالمیایرانتحتعنوانریگارتباطنفوذدرساختارو

  یگریالب

  هایمرتبطباآمریکادرراستایپروژهنفوذهایمؤسسهگسترشاقدام4

  یسیاسیامنیتیهاتیفعالیمدنی،علمی،فنیوبهداشتیبرایهاپوششایجاد5

6
تقویتارتباطبانهادهایغیردولتیومدنیدرایرانومالقاتبابرخیمسئولین

  یایرانهادانشگاه

7
یهافرصتیازریگبهرهیایرانبااهستهبهتأسیساتسابقهیبگسترشدسترسی

  سازمانملل2231ازطریققطعنامهجادشدهیا

 

 ای روند راهبردهای تهدید نفوذ اجتماعی و اندیشه

درقالبجدولذیل،روندراهبردهایمستخرجازاسنادمطالعهشهدهجههتنفهوذاجتمهاعیو

شدهاست.ارائهای،اندیشه
 ای آمریکا در اسناد مطالعه شده، جهت نفوذ اجتماعی و اندیشه ی شده حیروند راهبردهای تصر (8)جدول 

 شده از اسناد راهبردهای تهدیدهای استخراج نوع تهدید

تهدیداجتماعیو

ایاندیشه

اخاللدرمعرفتدینیو

انقالبیازطریق

برنخبگانویرگذاریتأث

هایمحیطاساتیدعلمیو

دانشگاهی

  همگانینسبتبهماهیتنامطبوعحکومتدینیورفتارسرکوبگرانهآنتوجهجلب1

2
کهعدمحصولتوافقبیشازآنکهبهسودمسئولین)نشاندادناینتغییرتفکر

  (ایرانباشد،بهضررشانتمامخواهدشد

  آمریکا)دیپلماسیعلمی(-ایرانواروپاهایعلمیمیاننشست3

  یانرژیپاکهاپروژههمکاریبرروی4

  آمریکابهتهرانمهمیهادانشگاهفرستادنرئیسکمیتهعلمیکنگرهوروسای5

  دردریاچهارومیهیطیمحستیزهایطرح6

  همکاریبررویآلودگیهوادرایران7

  نقضحقوقبشردرایرانتالشبرایتلقین8

9
تربیتمدیرانومسئولینآتیایرانبااستفادهازفرصتتحصیلنخبگاندانشگاهی

  (آمریکاوانگلیسژهیوبه)ایراندرخارجازکشور

  نفوذدرقالبترویجاصالحاتسیاسی،اجتماعیوحمایتازفعاالناینعرصه10
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 روند راهبردهای تهدید سایبری

آمریکادراسنادمطالعهشدهجههتتهدیهدسهایبریدرجهدولیشدهحیروندراهبردهایتصر

 شدهاست.خالصه(9) شماره

 آمریکا در اسناد مطالعه شده، جهت تهدید سایبری ی شده حیروند راهبردهای تصر (9)جدول 

 شده از اسناد راهبردهای تهدیدهای استخراج نوع تهدید

تهدیدسایبری

  هایفکریهایگستردهسایبریازسرمایهسرقت1

  علیهارتباطاتنظامیوعملیاتکنندهحمالتسایبریناتوان2

  هایحیاتیکشورحمالتسایبریبهزیرساخت3

 

 روند راهبردهای تهدید فرهنگی

است.شدهارائه،روندراهبردهایمستخرججهتنفوذفرهنگی(10)درقالبجدولشماره
آمریکا در اسناد مطالعه شده، جهت نفوذ فرهنگی ی شده حیروند راهبردهای تصر (10)جدول 

 شده از اسناد راهبردهای تهدیدهای استخراج نوع تهدید

تهدیدفرهنگی

برتغییرباورهایجامعه

تمرکزدارد.ازطریق

دیپلماسیعمومی،

بامراکزیریگارتباط

آموزش،اساتید،نخبگان

دانشگاهی،نخبگان

،یافکریورسانه

هنرمندان،نهادهای

مدنی

  بورسکردندانشجویانایرانی1

  یدموکراسیغربیاهآلدهیاتضعیفجمهوریاسالمیازطریقترویج2

  کردنمحورمقاومتبهرهبریایرانزهیانگیبتضعیفو3

  هایگذارارزشوهاتیاولووتغییرهاارزشیدرنمادهاوسازمشابه4

5
وهاذائقهدرتغییرباهدفنفوذازطریقفرهنگاقتصادیمانندتبلیغاتتجاری

  هاقهیسل

6
گسترشمراوداتفرهنگیباآمریکادرقالبتورهایگردشگری،مبادلهدانشجوو

  ی،اعطایفرصتمطالعاتیعلمئتیه

  یافکنتفرقهیبرایارسانهیهاگروهگیراننفوذدرحلقهتصمیم7

  هایمروجسبکزندگیغربیترویجلیبرالیسمفرهنگیواخالقیباگسترششبکه8

 

 روندهای آیندهتحلیل 

دراینبخشبابررسیوتحلیلراهبردهایتهدیدهایاحصاءشده،رونهدهایآتهیتهدیهدهای

 گردد:اسالمیایرانباکمکخبرگاناحصاءکهبهشرحذیلارائهمیآمریکاعلیهجمهوری
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 فارس جیدر خل ژهیو های ایران در خاورمیانه و به ای: مقابله با فعالیت روندهای آتی تهدید منطقه

هایمقاومت،کاهشویاصفرکردنحمایتایرانازگروه؛هاییازقبیلبرایاینهدفاقدام

سیاست با رابطه برایایراندر وهایمنطقهتعیینخطقرمز نظامیخود تقویتحضور ای،

منطقهوتشکیلمانیپهمای،آموزشوتمرینمنظمنیروهاینظامیکشورهایشرکایمنطقه

یاینکشورقراردارد.هابرنامهمنطقهدراولویتمانیپهمترازکشورهایائتالفیقوی


 مجدد بر روی برجام و مذاکره  گذاری سرمایهروندهای آتی تهدید سیاسی: جلب همکاری ایران، 

اقدام قبیلبرایاینمنظور برجام،مذاکره؛هاییاز بندهاییاز اصالح و یکیمجدد ایجاد

مذاکره چارچوب چارچوب نظیر جدید موضوع5+1ای باب در مذاکره مختلفبرای های

توسعهریگازیامتاختالفی، مانند مباحثی در ایران از قابلیتی ی و موشکی هموارسازیهای

مجامعبین باهدفالمللیعضویتایراندر کادر دادنایراندر المللییبینمحدودشدهقرار

خواهدداشت.دستورکاررادر شدهفیتعرپذیرشالگویمنظوربه
 

 نتایج مثبت برجام محدودسازیروندهای آتی تهدید اقتصادی: 

فعالیت راستا این ماننددر تحریم؛هایی برجام، اقتصادی اقتصادیکاهشدستاوردهای های

حمایتیجدید)نقضحقوقبشر،هابهانهسپاهپاسدارانباژهیوبههاجدیدعلیهافرادوسازمان

یوجلبهمکاریدیپلماتیکروسیه،چین،کرههایموشکیو...(فعالیت،هایمقاومتازگروه

رادربرنامهخواهدداشت. هاهاباتحریمهمراهیآنوجنوبیوژاپن
 

 های ایران  روندهای آتی تهدید امنیتی: محدود کردن فعالیت

فعالیت منظور این مانندبرای توسعه؛هایی ابازدارندگی نظامی نیروهای )ازجملهیرانی

ایرانتوانمندی دریایی نیروی نقشه،(های برخوردهایارائه از جلوگیری برای جدید راهی

 در فارسجیخلاحتمالی خلفعالیتمحدودسازی)باهدف در ایران کاهشفارسجیهای و

آمریکایهایریخطرپذ نیروهای امنیتیی(یمتوجه نفوذ ظرفیتو از استفاده برجامبا های

رادراولویتو...(یارهستهیغایوهاومراکزهستهقیمتسایتاطالعاتذیکسبباهدف)

خواهدداشت.


 های یکپارچه در جهت ایران هراسی ای: اجرای سیاست روندهای آتی تهدید اجتماعی و اندیشه

،تلقینمنطقهمدارانوسیاستهایاجتماعیبرملترگذاریتأث؛هاییماننددراینراستافعالیت

یاجتماعیسپاهپاسدارانانقالباسالمییوتخریببدنهارسانهایرانخطرناکباکمکقدرت

 یاینکشورقراردارد.هابرنامهرأسدر
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 روندهای آتی تهدید سایبری: محدود کردن توان سایبری ایران

اقدام هدف این قبیلبرای از اطالعات؛هایی توانمندیکسب از ظرفیتهاکاملی وها،

ایرانفعالیت سایبری ضعفهای شناخت و، ایران نظامی نیروهای سایبری زیرساختی های

زیرساخت بهبود و همتقویت کشورهای سایبری های در خود ژهیو)بهفارسجیخلپیمان

یخودخواهدداشت.هابرنامهرادراولویت (هاپایگاهداردکشورهاییکهدرآن


 ها د فرهنگی: تالش برای تغییر ارزشروندهای آتی تهدی

یاجتماعیایرانباصبرراهبردیوتوسعهوهاارزشتغییر؛هاییازقبیلدراینزمینهاقدام

فرهنگی ابزارهاینفوذ تبلیغاتیاز قبیلشبکه)گسترشحمایتمالیو ایوهایماهوارهاز

 ست.هایخودگنجاندهارادربرنامه و...(هایمجازیشبکه

 

 ی و پیشنهادهاریگ جهینت

استکباری،موقعیتخاصژئوپولتیکیدرمنطقه،ضدماهیتدلیلبهایراناسالمیجمهوری

مستضعفینحمایت یزآمصلحبرنامههمچنینویخواهاستقاللسیاستحفظجهان،از

اززمان.داردقرارگوناگونیمکانیوزمانیتهدیدهایمعرضدرطبیعیطوربهخود،ایهسته

اختالف ایران، خارجی سیاست در اساسی تغییرهای و اسالمی انقالب جمهوریبروز های

آغازشدهاست.درتحقیقاسالمیوآمریکادرابعادمختلفسیاسی،اقتصادی،امنیتیونظامی

 گردیده تالش اینحاضر ابعاد رویکردی گیردموردبررسپژوهانهندهیآبا قرار تحلیل و .ی

بینیآیندهازرویشیپبهیاستکهپژوهندهیآیمشهوردرهاروشروندیکیازلیوتحلهیتجز

.برایاینمنظوردرتحقیقحاضردرگاماولبامرورمنابعپردازدیمقرائنوشواهدتاریخی

( تهدیدهایسالیاناخیر ج.ا.ایران2017الی2005گذشته، علیه آمریکا ضمنشناسا( ییو

یتهدیدهایاحصاءشده،روندراهبردهایتهدیدهایتحلیلوبربنددستهیفیوبررسیتوص

استخراجوارائهگردید.نظامیروندهایآتیتهدیدها-وباکمکخبرگانعلمیهاآنمبنای

قبیل از فعالیت؛تهدیدهایی با بهمقابله و خاورمیانه در ایران خلژهیوهای ،فارسجیدر

بررویبرجامومذاکرهگذاریسرمایه مجدد نتایجمثبتبرجاممحدودسازی، محدودکردن،

ایرانامنیتیهایفعالیت هاییکپارچهدرجهتایرانهراسیاجرایسیاست، کردن، محدود

یهاحوزهتهدیدهایآتیآمریکادرنیترمهمازهاتالشبرایتغییرارزشوتوانسایبریایران

وبرایرسیدنبهایناهدافشودیمیهجمهوریاسالمیایرانمحسوبعلمورداشارهگانههفت
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هایمقاومت،اصالحبندهاییازبرجام،کاهشکاهشحمایتایرانازگروه؛هاییازقبیلاقدام

ینیروهاینظامیایران،تلقینایرانخطرناکدستاوردهایاقتصادیبرجام،بازدارندگیتوسعه

کمکقدرت تارسانهبا هایزیرساختیسایبرینیروهاینظامیالشبرایشناختضعفی،

اولویت در فرهنگی نفوذ ابزارهای از تبلیغاتی و مالی حمایت گسترش و توسعه ایران،

 که داشت خواهد قرار کشور این کارشناسانموردتوجهستیبایمراهبردهای و مسئولین

سیاسیونظامیقرارگیرد.

هاییآمریکادرهریکازحوزههایخصمانهکلیفعالیترسدروندبهنظرمیهمچنین

بر اهرمدوپایهتهدید، از استفاده اول، باشد: فشاراستوار نظیرفشارهایاقتصادی، هایفشار،

وتوانایرانگرددیسازریای،فشارنظامیویاسایبریکهموجبتحلیلودرگرقبایمنطقه

ازظرفیت استفاده شاهایدیپلمدوم، ایناستکهذکرانیاسیدرجهتنیلبهاهدافخود.

کارخواهدگرفتوبهزمانهمصورتیکپارچهورابهتهدیدهایروندهایذکرشدهکشورتمام

این با مقابله لذا ارادههااقدامنسبتبهاجرایآنمبادرتخواهدورزید؛ و نیازمندعزم نیز،

خواهدبود.بااهدافیمتناظرجدیوتدوینراهبردهاییکپارچه

بههمراهکسبآمادگیالزمریگبهره یمسئولینسیاسیونظامیکشورازنتایجتحقیق؛

و راهبردها تدوین در نتایج گرفتن قرار نظر ملحوظ و شده احصاء تهدیدهای با متناسب

کشورازپیشنهادهایاجراییمحققینپژوهشحاضراست.ضمنآنکهتعییندیپلماسیدفاعی

هارانشیپ همچنین و ایران ج.ا. علیه آمریکا تهدیدهای سناریوهای روشریگبهرهو از ی

مورداستفاده میشناسادر کشور، تواندموردییروندهایتهدیدهایآتیسایردشمنانبالقوه

گیرد.محققیندرآیندهقراردیتأک
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