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 زاده و واکنش مطلوبارزیابی ترور شهید فخری»

 «ایران در برابر آن جمهوری اسالمی 

 

  

 

 

 

 

 مقدمه

 علیه آنها تروريستی حمالت و هافعالیت و صهیونیستی رژيم و آمريكا خصمانه اقدامات

 در موشكی و ايهسته دانشمندان نظامی، فرماندهان ترور ويژهبه ايران اسالمی جمهوري

 و ايران مهار در سعی طريق دشمنان اين از و يافته افزايش و تداوم اخیر هايسال طول

 تروريستی، اقدامات اين تداوم در. دارند آن قدرت هايمؤلفه و امنیتی و دفاعی توان تضعیف

 وزارت نوآوري و پژوهش سازمان رئیس زادهفخري محسن دكتر ،1399 آذرماه هفتم عصر

 اين در. رسیدند شهادت به تروريستی حمله اثر در مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع

 خألهاي بايد شود داده بازدارنده و قاطع فوري، متناسب، پاسخی بايد اينكه ضمن خصوص

 در حمالتی چنین شاهد پس اين از تا شوند رفع و شناسايی اتفاقی چنین گیريشكل

 . نباشیم كشور
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 . عوامل اثرگذار بر اقدامات نظامی و خرابکارانه علیه ایران1

طراحی و اجراي راهبرد خصمانه آمريكا و رژيم صهیونیستی در برابر جمهوري اسالمی 

آنها از الگوي رفتاري ايران است. نوع كنش و واكنش ايران اشتباه ايران متأثر از درک 

در مواجهه با خروج آمريكا از برجام و تحمیل فشار حداكثري در يک روند تدريجی 

دلیل در طرف مقابل شده است كه ايران بهآمیز توهمگیري اين ارزيابی موجب شكل

اي براي پاسخگويی در هاي قرار گرفته و ارادها در وضعیت شكنندهاثربخشی تحريم

اي میان رغم آنكه در طول دو سال گذشته مذاكرهقبال اقدامات خارجی را ندارد. علی

اي و هاي كاهش تعهدات هستهايران و آمريكا صورت نگرفت و ايران در قالب گام

داشت ولی دو آسیب عمده پیگیري حقوق خويش را جويانه سعی در اقدامات تالفی

 اكنشی ايران وجود داشت:در راهبرد و

 

 تناقض راهبرد ایران در برابر تهدیدهای خارجی  ـ اول

اقدامات ايران در پاسخ به خروج آمريكا از برجام افزون بر آنكه ديرهنگام صورت گرفت، 

توأم با نمايش وابستگی به برجام و ابراز نیاز به مذاكره با آمريكا از طرف برخی عناصر 

جويانه ايران اي و اقدامات تالفیهاي كاهش تعهدات هستهآغاز گامداخلی بود. همزمانی 

وزير براي حفظ برجام، درخواست نخست با امیدواري به اقدامات اروپااالسد پايگاه عیندر 

جمهور گام رئیسبهگري و تمايل به پذيرش طرح چهار ستونه و گامژاپن براي میانجی

هاي ايران شد كه واكنشغیرواقعی یري اين تصوير گموجب شكل 1398فرانسه در سال 

شامل مجموعه اقدامات تاكتیكی است كه با هدف افزايش قدرت چانه زنی ـ يا به تعبیر 
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گیرد. درواقع، در اين برهه، اگرچه رويكرد انجام می -« گیريباج»زير خارجه آمريكا و

نشینی آمريكا را در معرض عقبتدريج حق ملت ايران بهپیگیري حقوق بهمقاومت فعال و 

، تبديل به عناصر داخلی قرار داد ولی اقدامات متناقض و اشتیاق به مذاكره توسط برخی

 مانعی جدي براي عدم تحقق آن شد.

 خواهد مقابل طرف به را پیام اين تحريم رفع اصلی حلراه عنوانبه مذاكره انتخاب

 وادار رايب راه و افزايش آن بهترين هاتحريم مجدد اعمال و بوده اثربخش هاتحريم كه داد

. است ايهمنطق موضوعات در معامله و بازدارنده هايقابلیت از نشینیعقب به ايران ساختن

 شد منجر نخواهد هاتحريم فشار كاهش يا توقف به تنهانه مذاكره تأكید بر ديگر، عبارتبه

 انهنش شده و حداكثري فشار كمپین مكمل و تحريم استراتژي از بخشی به تبديل بلكه

 خواهد را هاتحريم لغو براي الزم اراده هنگامی در مقابل، آمريكا .بود خواهد آن كارايی

 .نمايد مشاهده را آن تدريجی شدن اثربی و تحريم فرسايشی روند عمل در كه داشت

 

 عدم استمرار و ناکافی بودن اقدامات متقابل ایران  ـ دوم

از حیث ضرورت  1398اي در سال هاي كاهش تعهد هستهمقاومت فعال و آغاز گام رويكرد

گیري صحیحی داشت ولی براي اثرگذاري بر راهبرد پاسخ در برابر فشارهاي خارجی جهت

صورت فزاينده آمريكا و رژيم صهیونیستی نیازمند آن بود كه در يک روند تدريجی به

ها و اقدامات ايران، بازدارندگی آمريكا در معرض یتاستمرار يابد. درحالی كه با فعال

فرسايش قرار گرفته بود ولی نوع واكنش ايران در ترور شهید سلیمانی روند تقابل راهبردي 

االسد حمله كرد رغم آنكه ايران به پايگاه عینتهران و واشنگتن را معكوس ساخت. علی

هدف قرار  –آمريكا اين بود كه اوالً تهران به خط قرمز كاخ سفید اعالمی ولی ارزيابی 
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حمله تلفات جانی نداشت. ثانیاً  و اينگونه اعالم كرد اين تعرض نكرد -دادن نیروي نظامی 

 خسارات مادي وارد شده به پايگاه و تخريب برخی از تأسیسات آن قابل جبران است. 

ت ايران و از واكنش متقابل آمريكا به اقدامانگرانی دارند كه ها اظهار میآمريكايی

ورود به جنگ در كنار تالش براي جلوگیري از بروز تنش جهت حفظ برجام و لغو 

نگاه  هاي تسلیحاتی ابتكار عمل را از دست ايران خارج ساخت. درحال حاضر، ازتحريم

دي و جپاسخ آمريكا و رژيم صهیونیستی، ايران در وضعیت انفعالی قرار داشته و توان 

 تحمیل هزينه به طرف مقابل را ندارد. 

، «يدهانیازمندي ايران به مذاكره و عدم پاسخ آن به تهد»براساس اين برآورد از 

براي  آمريكا و رژيم صهیونیستی در يک اقدامی هماهنگ در آستانه پايان دولت ترامپ

خود قرار  را در دستور «عملیات مخفیانه و تحريم»تشديد فشار بر ايران دو اقدام اساسی 

ست هاي اخیر آمريكازاده توسط رژيم صهیونیستی مكمل تحريمدادند. ترور شهید فخري

ن و عدم شود. درواقع، رويكرد صبر استراتژيک ايراصورت هفتگی علیه ايران وضع میكه به

 تنش تنها موجب كاهشواكنش متناسب در برابر تهديدهاي نظامی، امنیتی و اقتصادي نه

رين عنصر آويو از ضعف ايران به مهمتواشنگتن و تلغلط و فشار نشده است، بلكه ارزيابی 

لحاظ سیاستگذاري، كننده براي ايجاد تنش علیه آن تبديل شده است. بنابراين، بهتحريک

ت دارد، نه اولوي -لحاظ زمانی چه به لحاظ رتبی و چه به -جمهوري اسالمی ايران  آنچه براي

 و گزارهبرجام بلكه تغییر درک راهبردي آمريكا و رژيم صهیونیستی نسبت به د بازگشت به

در  دلیل قرارگیري. ايران به2»، «كند. كمپین فشار حداكثري كار می1»اصلی است: 

 «.اي جز مذاكره نداردموضع ضعف، چاره
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 زاده . اهداف ترور شهید فخری2

نگاه جامع به اهداف آن نقش ه و تر بودكالنزاده بخشی از يک پازل ترور شهید فخري

مؤثري در تعیین نوع واكنش ايران دارد. اين اقدام اگرچه در دوره باقیمانده از دولت ترامپ 

دلیل اطمینان از عدم واكنش جدي ايران انجام شد ولی محدود به دوره ترامپ نخواهد و به

احتمالی و جسارت سوي متخاصمین ازانفعال ايران احساس بود. اگرچه در دو ماه آينده 

تواند اين روند را تشديد كرده و آمريكا و رژيم صهیونیستی در ضربه زدن به ايران می

كننده هاي فلجهاي بیشتري وارد سازد ولی بايد به اين نكته توجه داشت كه تحريمآسیب

اي ايران هسته اي و ترور هر چهار دانشمندعلیه ايران، حمله سايبري به تأسیسات هسته

جمهوري اوباما و زمانی كه بايدن معاون او بود، انجام شد. بنابراين، اين در دوره رياست

 در دوره بايدن استمرار خواهد داشت.القاعده علیروند 

مقابله با ايران در »نام رژيم صهیونیستی اقدامات ضدايرانی خود را قالب كمپینی به

اي و موشكی . اين رژيم با تمركز راهبردي بر برنامه هستهدهدانجام می« منطقه خاكستري

هاي اطالعاتی، نظامی، ايران تالش دارد تا در فضايی میان جنگ و صلح از تمام ظرفیت

عبارت ديگر، رژيم اي خود براي ضربه به ايران استفاده كند. بهديپلماتیكی و رسانه

عیار برابر ايران از وقوع يک جنگ تمام پذيري دفاعی دردلیل ضعف و آسیبصهیونیستی به

هاي بزرگ و تجربه تلخ دلیل ورود به درگیري با رقابت قدرتپرهیز دارد. آمريكا نیز به

رو، اينجنگ افغانستان و عراق تمايلی به ورود به درگیري كالسیک جديد ندارد. از

جهت تحريک ايران براي زاده را اقدامی در توان اقدام اسرائیل در ترور شهید فخرينمی

 عیار دانست.ورود به يک جنگ تمام



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

6 

لی با عد داخزاده اين بود كه در بٌهدف اصلی رژيم صهیونیستی از ترور شهید فخري

هاي دفاعی هايجاد هراس در افراد و پژوهشگران فعال مانع از پیگیري مسیر ايشان در زمین

المللی، نعد بیدفاعی جلوگیري شود. در بٌ اي وهاي پیشرفته هستهشده و از توسعه برنامه

ر پی آن دبلكه دنبال تخريب برجام و مسدودسازي مسیر مذاكره باشد آنكه بهاين رژيم نه

فاعی و اي، ارتباط صنايع دآرشیو ادعايی برنامه هسته»سازي موضوع است تا با برجسته

يی را دن و كشورهاي اروپادولت باي« هاي اعالم نشدهاي ايران و مواد و فعالیتهسته

عبارت ديگر، گیري بیشتري نشان بدهند. بهمتقاعد سازد تا در بازگشت به برجام سخت

شود، بلكه تنها در تعارض با رويكرد دولت بايدن محسوب نمیاقدام رژيم صهیونیستی نه

ت ازگشباقدامی در جهت ايجاد اهرم فشار علیه ايران و تقويت موضع آمريكا در موضوع 

ه جان برنان، هاي نزديک به دولت بايدن ازجملاين رو، تالش اروپا و چهرهبه برجام است. از

توان نوعی رئیس اسبق سیا براي حفظ ايران در برجام و عدم واكنش در برابر ترور را می

 تقسیم كار میان رژيم و دولت بعدي آمريكا دانست.

 

 ایرانهای حیاتی در طراحی واکنش . مؤلفه3

از مهمترين اولويت ايران درحال حاضر احیاي بازدارندگی و تغییر درک آمريكا و اسرائیل 

باشد. « قاطع، فوري، متناسب و بازدارنده»پاسخ ايران بايد  اراده و توانمندي ايران است لذا

بر اين، بايد سطحی از اختیار به نیروهاي مسلح داده شود تا در صورت لزوم و با عالوه

دفع تهديد نمايند. با توجه به اينكه ابتكار اين امر در اختیار  تكار عمل خويش اقدام بهاب

كند الزم است رئیس شوراي عالی امنیت ملی است و ايشان از اين اختیار استفاده نمی
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، درخور و مناسببراي اين مسئله قانونی مستقل در مجلس تصويب شود. در كنار پاسخ 

با تقويت توان اطالعاتی و عملیاتی علیه آمريكا، رژيم صهیونیستی و در بلندمدت نیز بايد 

در  عامالن آن در سطح منطقه و داخل كشور از وقوع اقدامات خرابكارانه جلوگیري شود.

كنار اين موضوع با عنايت به اينكه اين مسئله با همكاري عناصر مرتبط با دول خارجی 

هاي سنگینی براي گیرد الزم است مجازاتمیمتخاصم و نفوذ و جاسوسی در كشور انجام 

 عالوه بر اين اين مسئله در قوانین قضايی توسط مجلس شوراي اسالمی تدارک شود.

هاي نفوذ جاسوسان و ساير مجرمین هاي قضايی و امنیتی جهت از بین بردن راهدستگاه

ين مجرمین به صورت شديد و قطعی ها با اامنیتی اقدامات الزم را به عمل آورد و دادگاه

 برخورد كنند.

د علیه نكته مهم آن است كه زمان باقیمانده از دولت ترامپ بیش از آنكه يک تهدي

یونیستی جمهوري اسالمی ايران باشد، فرصتی براي تجديد توازن علیه آمريكا و رژيم صه

ا اخراج باست. آمريكا در فضاي داخلی درگیري چالش تغییر دولت است و در پنتاگون نیز 

ت وزير دفاع و استعفاي مقامات ارشد پنتاگون نیروهاي نظامی اين كشور در وضعی

ولت بايدن دگیري و ابتكار عمل را ندارند. با استقرار صمیمسر برده و توان تسردرگمی به

دشوارتر  المللی هرگونه واكنش علیه آمريكا و رژيم صهیونیستی راشرايط اجتماعی و بین

 خواهد ساخت.

نسجام جمهوري براي جلوگیري از خدشه به ابا توجه به نزديكی به انتخابات رياست

اي را به دبیرخانه ان مسئولیت پیشبرد پرونده هستهتواجتماعی و ايجاد شكاف نخبگانی می

 عنوان يک نهاد فراجناحی واگذار كرد.شوراي امنیت ملی به
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 بندیجمع

زاده فرصت مهم در اختیار جمهوري اسالمی ايران قرار داده است تا با ترور شهید فخري

صهیونیستی از راهبردي و خطرناک آمريكا و رژيم اشتباه واكنش متقابل و قاطع، درک 

گرفته علیه ايران در هاي ايران را تغییر بدهد. درواقع، تهديدهاي شكل اراده و قابلیت

هاي اخیر هنگامی از بین خواهند رفت كه تبديل به فرصت شوند و آمريكا در محاسبه سال

. بنابراين، آنچه مسیر نسبت به گذشته نداشته باشد اي جز تغییرفايده چاره -هزينه 

ضرورت دارد، احیاي بازدارندگی در برابر تهديدهاي نظامی هر چیز درحال حاضر بیش از 

 آويو است.و اقدامات خرابكارانه واشنگتن و تل

 



 

 

 

 

 

 17278مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

ايران مطلوب جمهوري اسالمی  زاده و واكنشارزيابی ترور شهید فخري» عنوان گزارش:

 «در برابر آن
 

 

 

 )گروه سیاست خارجی( مطالعات سیاسی :نام دفتر

 مصطفی محمدي رمضانی تهیه و تدوین:

 مصطفی جهانبخشبیگی، علیرضا كوهكن، بهادر غالمی، مهدي امیري، سمانه خانهمکاران: 

 مقدمجلیل محبی، ابوذر گوهري علمی: انناظر

 ـــــویراستار تخصصی: 

 ـــــویراستار ادبی: 

 

 

 

 ــــ:های کلیدیواژه
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