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مقدمه
روابط بین المل مطالعه تعامالت میان بازیتران بین المللی است که طیت

وستیعی از مناستتات

متتنی بر همکاری و مناقشه را در بر می گیرد .دولت ها برای تأمین منافع مشترک و متقاب خود،
گاه در کنار یکدیتر و گاه در مقاب هم قرار میگیرند (امیدی و دیتران .)8۳۱8 ،تاریخ روابتط
ایران و آمریکا در نیم قرن گذشته مصداق بارزی در این متورد استت .وقتو انقتال

استالمی

ایران در سال  8۳51شوکی بزرگی به کیفیت روابط ایتران و آمریکتا وارد آورد؛ بتهنحتوی کته
سیاست این دو کشور در ابعاد مختل

با تغییراتی اساسی مواجه شد (اختوان زنجتانی.)8۳۱0 ،

ایاالت متحده آمریکا که سقوط رژیم شاه را در تضاد با منافع استراتژیک خود ارزیابی متیکترد
و در مقاب  ،انقال

اسالمی ایتران را عامت از دستت رفتتن نفتو و منتافع ختوی

میدانست ،تالش خود را از روزهای واپسین رژیم پهلوی برای حفظ آن و پت
برای به چال

در ایتران

از ستقوط آن،

کشیدن نظام سیاسی جدید ایران در همه زمینهها آغاز کرد (گرشاستی.)8۳۱1 ،

این مقاله ،ضمن شناسایی و تتیین روندهای مسلط بر سیاست آمریکتا نستتت بته ایتران در
چند دهه گذشته ،می کوشد از منظری آینده پژوهانه به بررستی ستناریوهای مختلت

و محتمت

آمریکا نستت به ایران در دهه آینده بپردازد.

الف .جستار مفهومی
جستار مفهومی این مقاله ،تلفیقتی از روش سناریونویستی و تحلیت محتواستت .در دهتههتای
گذشته ،روش برنامهریزی سنتی که بیشتر بر پایه پی بینی های قطعتی استتوار بتود ،تتا حتدود
زیادی موفق بود .پیچیدهترشدن جوامع انسانی و توسعه و پیشرفت روشهتای علمتی موجتب
توجه به روش های جدید شده است .روش «برنامه ریزی بر پایه ستناریو» 8یکتی از روشهتای
جدید برای پی بینی روندهای آینده است و عموماً برای پاسخگویی به چنین نیاز هتایی شتک
گرفتتته استتت .سناریونویستتی بعتتد از بحتتران بتتدهیهتتا در دهتتۀ  8۱10متتیالدی و بتتا درک
پیچیده ترشدن جهان و از بین رفتن قطعیت ها ،عمومیت بیشتتری پیتدا کترد .در واقتع ،پت

از

1. Scenario Planing
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بحران انرژی در سال  8۱1۳و در پی استفاده موفقیتآمیز شرکت نفتی شت  8از روش ستناریو،
که این شرکت را قادر به پاسختویی مؤثر به ایتن بحتران کترد ،روش ستناریو متورد استتقتال
گسترده قرار گرفته است .استفاده روزافزون از این روش ،بته ایتن دلیت استت کته ستناریوها،
پیچیدگی های جهان واقعی را در نظر میگیرند و بین

های جایتزین در خصوص آینده را ،بتا

ترتیتی منطقی از رویدادها ،بازنمایی میکنند.
به طور کلی سناریوها تصاویر آینده های ممکنی هستند که ترتیب منطقی رویدادها را نشتان
میدهند .در واقع ،سناریونتاری فرایندی است که در چند مرحلته صتورت متیگیترد .پت

از

جمعآوری فهرست گستردهای از عوام  ،به این موضو پرداخته میشود که کتدام یتک از ایتن
عوام  ،کالن یا خرد ،سازگار یا اجتنا ناپذیر و کدام یتک غیرقطعتی هستتند .ستناریو ابتزاری
برای تحلی سیاست ها و شناخت شرایط ،تهدیدات ،فرصت ها ،نیازها ،وارزش های برتتر آینتده
است .به ستب گوناگونی عوام و نیروهای سازندة آینده و پیچیدگی و تعام میان آن ها ،هرگز
نمیتوان آینده را به طور دقیق پی بینتی کترد .از ایتن رو ،متخصصتان آینتدهنتتری ،انتختا
محتم ترین تصویر از آینده را چندان درست نمیداننتد؛ چراکته بایتد ستناریوهای مختلفتی را
برای برنامه ریزی بهکار گیرند .بنابراین ،اگر سناریو شتام همتۀ تصتاویر ممکتن آینتده باشتد،
میتواند ابزار قدرتمندی برای برنامهریتزی بته شتمار آیتد؛ بتهگونتهای کته بتا بهترهبترداری و
بهکارگیری این سناریوها ،به خوبی میتوان به استقتال آینده رفت (خزایی.)11 :8۳11 ،
برخی صاحبنظران سناریوسازی ،سه رهیافت کلی را در سناریونویسی تشتخی

داده انتد

که عتارتند از رهیافت شهودی ،1رهیافت تحلی تأثیر روند ۳و رهیافت تأثیرات متقاب 1؛ که هتر
کدام از آنها دارای مراح اجرا و التوریتمهای خاص خود هستند .برخی صاحبنظران هفتت
رهیافت کلی را برای سناریوسازی معرفی کرده انتد .امتا از بتین ایتن رهیافتت هتا ،متا رهیافتت
شهودی را در این پژوه

انتخا

کرده ایم .پیتر شوارتز 5در کتا

«هنر دورنتری» ،8به عنتوان

پایهگذار این رویکرد ،گامهای برنامهریزی بر پایه سناریو را به شرح زیر توصی

کرده است.

1. Shell Company
2. Intuitivelogic
3. Trend Impact analysis
4. Cross Impact analysis
5. Peter Schwartz
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گام اول .آشکارسازی تصمیم :در گام نخست باید ماهیت تصمیم های استراتژیک آشتکار
شود .زمامداران و سیاستمداران یک کشور باید درک درستی از انتخا های خود داشته باشند
و بدانند در آینده کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت چه موضوعات مهمی در دستتورکار دارنتد.
آنها باید بدانند که چه رویکردی بر سیاست خارجی حاکم است و کشور به چه سمتی در حال
حرکت است و ممکن است در این روند با چه مسا  ،تهدیدات و چال هایی روبرو شوند.
گام دوم .جمع آوری اطالعات :در فرایند تتدوین ستناریو جمتع آوری اطالعتات یکتی از
مراح اولیه است .پ

از جمعآوری اطالعات ،طراحان میتوانند سئواالت اساسی و مهمتی را

مطرح کنند .طراح سناریو باید به صورت همزمان بتر روی موضتوعات کلیتدی و مهتم و نیتز
رویدادهای غیرمنتظره احتمالی تمرکز کند .با جمعآوری دادهها ،رونتدهای گذشتته را روشتن،
عوام موثر بر روند را مشخ

و سناریوهای محتم را صورتبندی کند.

گام سوم .شناسایی نیروهای پیشران کلیدی :ستومین فعالیتت هنتتام تتدوین ستناریوها،
جستجوی «نیروهای پیشران کلیدی» است ،که «عوام کلیدی موفقیت» گزینهها و انتخا هتا را
تحت تاثیر قرار میدهند .شناسایی و ارزیابی این عوام بنیادی ،نقطه عط

روش برنامه ریتزی

بر پایه سناریو است .شناسایی نیروهای پیشران کلیدی باید بته صتورت گروهتی انجتام شتود.
نیروهای پیشران را میتوان به مؤلفه هتای اجتمتاعی ،فرهنتتی ،فناورانته ،سیاستی ،اقتصتادی و
زیستمحیطی تجزیه کرد.
گام چهارم .آشکارسازی عناصر کمابیش معین :عناصتر کمتابی

معتین کته بته زنجیتره

رویدادهای خاص وابسته نیستند ،شالوده توسعه سناریوها و منطق حاکم بر آنها هستتند .مثتال
بارز برای عناصر کمابی

معین ،رشد جمعیت یک کشور است.

گام پنجم .شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی :2در هر طرحی ،عدم قطعیتتهتای بحرانتی
مختلفی وجود دارند و وظیفه اصلی هر طراح سناریو ،جستتجو و یتافتن آنهاستت .ایتن عتدم
قطعیت ها ،اغلب با عناصر نستتاً معین رابطه دارنتد .طتراح ستناریو بتا متورد ستئوال قتراردادن
مفروضات خود درباره عناصر نستتاً معتین و پیتیتری زنجیتره روابتط ،متیتوانتد برختی عتدم
1. Visionary Art
2. Critical uncertainties
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قطعیت های بحرانی ،را شناسایی کند .فرض های مختلت
موجب تدوین سناریوهای مختل

دربتاره عتدم قطعیتت هتای بحرانتی

میشود .یکتی از روشهتای شناستایی عتدم قطعیتت هتای

بحرانی ،درجهبندی عوام کلیدی موفقیت و نیروهای پیشران کلیدی بر استاس دو معیتار زیتر
است:
 .8درجه اهمیت این عوام برای موفقیت در تصمیمهای شناسایی شده در گام اول؛
 .1درجه نامعینبودن این عوام .
گام ششم .تدوین سناریوها :براساس فرض های مربتوط بته عناصتر نستتتاً معتین و عتدم
قطعیتهای بحرانی و چتونتی رفتار نیروهای پیشران کلیدی ،میتوان ستناریوهای مختلفتی را
تتیین و تدوین کرد .در واقع ،سه محور مذکور ،چارچوبی مفهومی بترای اکتشتا

آینتده هتای

ممکن متعدد فراهم میآورند .هنتام تدوین سناریوها ،بهتتر استت از گروهتی از افتراد کته در
شرکت ،سازمان یا دولت مسئولیت تصمیمگیری ندارند ،استفاده شود .هر یک از اعضای گروه،
تحقیق خود را انجام داده و سپ

در جلسهای مشترک ،به پرست

هتایی همچتون متوارد زیتر

پاسخ دهند.
 .8نیروهای پیشران کلیدی کدامها هستند؟
 .1چه موضوعاتی نامشخ

و متهم هستند؟

 .۳چه آیندههایی غیرقاب اجتنا
هد

هستند؟

از این کار ،ترسیم نمودارها و انتخا های مختل

گام هفتم :تحلیل تصمیم :پ

برای تصمیم اصلی است.

از تدوین سناریوها ،باید به تصمیم هتای شناستایی شتده در

گام اول بازگشت .باید دید که عملکرد هر یک از تصمیم ها در هر یک از سناریوها چهطور بته
نظر میرسند؟ نقاط ضع

و آسیبپذیر آشکار آنها کدام است؟ آیا تصمیم های استراتژیک در

همه سناریوها عملکرد خوبی دارند یا فقط در یک یا دو مورد از آنها؟
گام هشـتم .گـیینش سـناریو برتـر :پت
شاخ

های راهنما برای پای

از تتدوین ستناریوها و تحلیت تصتمیم ،بایتد

مسیرهای آینده تهیه شوند .به کمک این شاخ

ها ،میتتوان از

ظهور هر یک از سناریو ها بهموقع آگاه شد و دریافت که مادر آبستن ،در آینده کدام فرزند خود
را به دنیا خواهد آورد.
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اما در مورد تحلی محتوا ،برنارد برلسون 8آن را «روشى براى مطالعه عینتى ،کمّتى و نظتاممنتد
فرآورده هاى ارتتاطى (محتواى آشکار پیتام) جهتت رستیدن بته تفستیر تعریت

کترده استت».

نظاممند یا سیستماتیکبودن» آن نیز بدین معناست که مطالعه عالوه بر روشمندى ،دایره شمول
و طرح محتوا یا مقولهها بر طتق قواعد کاربردى ثابتى مشخ

شده است (ازکیا.)8۳11 ،

در روش تحلی محتوا ،مراح مختلفی وجود دارد ،که باید قت از پردازش دادهها ،آنها را
طرح و روش و معیارهای پژوه

مورد نظر را در هر کدام از آنها مشخ

به اختصار در قالب تعیین متغیرها ،تعری

کرد .این مراحت

و تحدید اسناد ،ردهبندی و رمزگذاری ،تعیین واحد

تحلی و انوا واحدهای تحلی قاب طرح هستند.
تعیین متغیرها :در این پژوه
مشخ

مانند هر پژوه

دیترى ،باید سؤال و متغیر اصلى پژوه

شود .نکته مهم این است که پژوهشتر ممکن است بته بررستى یتک یتا چنتد متغیتر

بپردازد .تعیین متغیرها کمک میکند مسیر پژوه
تعریف و تحدید اسناد :بعد از انتخا

از ابتدا روشن باشد.

سؤال و متغیر تحقیق ،باید مجموعتهاى از استناد

یا پیام ها را که مىتوان به کمک آنها به این سؤال پاسخ داد ،تعری  ،مشخ
کرد .این ،مجموعه جامعه آمارى پژوه

و جمتعآورى

را که باید مورد ارزیابى قرارگیرد ،مشخ

مىکند.

مانند اسناد راهترد امنیت ملی آمریکا یتا ستخنرانی ستاالنه رهتتر کشتور در مجمتع عمتومی
سازمان مل .
ردهبندى و رمیگذارى :ردهبندى و کدگذارى ،دو اقدام الزم در تحلیت محتتوا متىباشتند.
مثالً اگر درصدد تحلی محتواى سخنرانی رؤستای کشتورها در مجمتع عمتومی ستازمان ملت
هستیم ،نخست عوام موضوعى یا محتوایى متن را به چند مقوله یا رده تقسیم مىکنیم .به هتر
کدام از این مقوله ها ،یک رده مىگویند .بعد از ردهبندى ،براى هر یک از این مقوله ها کد و رمز
در نظر مىگیریم .رمزگذارى ،فرآیندى است که بهوسیله آن ،داده هاى خام به صورت متنظم در
واحدهایى که امکان توصی

دقیق محتوا را فراهم مىآورد ،قرار مىگیرد .یکى از انتخا

مهم در رمزگذارى و ردهبندى ،تعیین شاخ

هتاى

ها و واحد تحلی است.

1. Bernard Brlsvn
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واحد تحلیل :واحد تحلی (واحد بررسى) بخ

خاصى از محتواستت کته متورد تحلیت

قرار مىگیرد .واحد بررسى از تحلیلی به تحلی دیتر متفاوت است و بتا توجته بته نتو پیتام،
باشتد ،واحتد تحلیت متىتوانتد کلمته ،عتتارت ،مضتمون،

تعیین مىشود .اگر پیام ما مکتتو

جملهبندى و مطالب سخنرانی باشد .در تحلی  ،از حرو
انوا واحد تحلی  :پژوهشتر پی

کمتر استفاده مىشود.

از رمزگذارى باید واحتدهاى آن را تعیتین کنتد .واحتد

تحلی محتوا انوا متعددى دارد؛ از جمله «واحد ثتت» بخشى از متن است که پژوهشتر هنتام
مطالعه هرگاه با آن برخورد مىکند ،با توجه به هدفى که دارد ،به آن کتد اختصتاص متیدهتد.
بنابراین ،وقتى متن مکتو

را تحلی میکند ،اگر واحد ثتت کلمه باشد ،هتر بتار کته بته کلمته

مورد نظر برخورد کرد ،کد مخصوص را به آن میدهد .اما در توضیح «واحد فحوا (زمینه)»باید
گفت :طتقهبندى واحد ثتت بدون اشاره به زمینهاى که آن واحد در آن ظاهر متیشتود ،ممکتن
نیست .گاهى براى اینکه مشخ
دموکراسى (براى مشخ

شود واحد ثتت چه کدى دارد ،تنها مراجعته بته کلمته مثت

کردن گرای

سیاسى یک روزنامه) کتافى نیستت؛ چترا کته ممکتن

است نویسنده دیدگاهى منفى نستت به این واژه داشته باشد .بنابراین ،بایتد بته بخشتى از متتن
مراجعه نمود و بر اساس فحواى آن ،کدگذارى کرد .از این روست که متیگوینتد :واحتد ثتتت
«کلمه» است و واحد فحوا «جمله یا پاراگرا ».
تجییه و تحلیل دادهها :در این مرحله ،ابتدا به پردازش دادههاى رمزگذارى شده بتهوستیله
دست یا رایانه پرداخته میشود و بر اساس نتایج بهدست آمتده ،محقتق متیتوانتد بته تجزیته،
تحلی  ،تفسیر و تهیه گزارش بپردازد (موسوینسب.)8۳11 ،
نکته ای که باید به آن توجه ویژه داشت ،این است که کدگذاری در تحلی محتوا ،بر اساس
مفاهیم و معانی مورد نظر و عملیاتینمودن متغیرها صورت میگیرد .بنابراین ،محقق به پتاالی
مفاهیم می پردازد ،ارتتاط موجود میان مفاهیم را به دست متی آورد و از طریتتق کدگتتذاری یتا
طتقهبندی مفاهیتم مورد نظتر ،به عملیاتیکردن بررسی محتوا دست می یابد .تعری
تعریفی دقیق ،مشخ

و مفهومی از متغیر است؛ به گونه ای که قاب سنج

عملیتاتی،8

باشد .این تعریت

دارای دو جنته «محتوایی» 1و «سنجشی» ۳است .در واقع ،جنته محتتوایی تعریت

عملیتاتی ،بته

1. Operational definition
2. Content
3. Measurement
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بیان و تعری

نظری و مفهومی متغیر یا «چیستی» آن میپردازد که بر اساس نظریه هتا و اصتول

علمی پذیرفتهشده صورت میگیرد .این در حالی است که جنته «سنجشی» تعری

عملیاتی ،بته

چتونتی اندازهگیری متغیر توجه دارد .این مرحله در حقیقت ،بازنمتای تصتور اولیته از معنتی
است (غالمی.)8۳۱۳ ،

ب .سناریونگاری در تحلیل رویکردهای آمریکا نسبت به ایران
بر اساس بررسی آرشیو منابع ختری موجود در زمینه مواضع مسئوالن ارشد آمریکایی نستت به
ایران طی ستال هتای  8۳11تتا  ،8۳۱1تعتداد  881مطلتب شناستایی شتده استت (خترگتزاری
بینالمللی تسنیم 11 .)8۳۱1 ،درصد این مطالب مربوط به دهه  11 ،10درصد مربتوط بته دهته
 10و  11درصد مربوط به سه سال نخست دهه  ۱0بوده است .همانطور که مالحظه می شتود،
بی

ترین مطالب احصا شده ،مربوط به سال های  ۱0تا  ۱1استت ،کته میتانتین ستاالنه آن 88

مطلب می شود .میانتین ساالنه مطالب بهدست آمده در دهه  ۳/۳ ،10مطلب و میتانتین ستاالنه
مطالب دهه  5/1 ،10مطلب است .به لحاظ فراوانی ،بی

ترین مطالب مربوط به سال های  1۱و

 ۱8می شود که به ترتیب  81و  85مطلب بوده اند .این دو سال ،در مجمو کمتی بتی

از یتک

چهارم مطالب به دست آمده را شام میشوند.
نمودار  .1روند تغییرات تعداد مطالب احصاشده از سوی مقامات آمریکایی درباره ایران
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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جدول شماره .1توزیع مطالب مورد بررسی بر حسب حوزه کلی منافع
حوزه

تعداد

درصد

نظامی

8۳

88

اقتصادی

88

۱/۳

سیاسی

1۳

۳1/1

سیاسی -نظامی

80

1/5

سیاسی -اقتصادی

10

81/۱

نظامی -اقتصادی

1

8/1

سیاسی ،اقتصادی و نظامی

1

۳/1

اجتماعی ،فرهنتی و سیاسی

85

81/1

جمع

881

800

بررسیها نشان میدهد بیشتر مواضع اعالمی مسئوالن ارشد آمریکا دربارة ایتران ،در حتوزه
سیاسی بوده است .هرچند برخی از مواضع موردنظر چندبعدی است ،ولی مطالتی که بته طتور
خاص مواضع سیاسی را منعک

میکنند ۳1/1 ،درصد مطالب را در بتر متیگیرنتد .حتال اگتر

مطالتی را که چندبُعدی هستند و یکی از ابعاد آنها سیاسی استت ،در ایتن معادلته وارد کنتیم،
آنتاه نستت مطالب بیانشده در حوزة سیاسی به بی
( 11/1درصد) .پ

از دو سوم مطالب احصا شتده متی رستد

از حوزة سیاسی ،بیشترین مواضع مربوط به مسا

اقتصادی استت کته بته

طور خاص  ۱/۳درصد و به طور کلی  11/۱درصد از مطالب را شام می شود .مواضتع نظتامی
نستت به ایران ،در رتته سوم جای می گیرد ،که بهطور خاص در  88درصد از مطالب و به طور
کلی در  11/1درصد از مطالب آمده است .مواضع اجتماعی و فرهنتی نستت به ایران ،به طتور
خاص در موضعگیریهای آمریکاییان مطرح نشده است.
این حوزه عمدتاً در کنار متاحث دیتر مانند موضع گیری های سیاسی مطرح شده است ،کته
جایتاه چهارم حوزة کلی منافع را شام می شود .تنها  81/1درصد از مطالتب احصاشتده دارای
مواضع اجتماعی و فرهنتی از سوی سیاست مداران آمریکایی دربارة ایتران استت کته التتته در
کنار موضعگیریهای سیاسی آنان بیان شده است.
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جدول شماره  .2توزیع مطالب مورد بررسی براساس حوزه فرعی آنها
ردی

تعداد

درصد

درصد تجمعی

حوزه فرعی

8

ایجاد اجما جهانی علیه ایران

8۳

88/0

88/0

1

موافقت با برنامه هستهای صلحآمیز ایران

81

80/1

18/1

۳

تحریم ایران (افراد ،بانکها و)...

88

۱/۳

۳0/5

۱

1/1

۳1/8

1/1

15/1
50/1

هستهای

1

گفتتو با ایران درباره مسا

5

تعام و رابطه با ایران

۱

1

حمایت ایران از تروریسم و اقدام در راستای ترویج آن

1

5/8

1

5/8

55/۱

5/8

18/0
15/1

قرارداد با ایران

1

شرکتهای طر

1

اقدام نظامی علیه ایران (پی دستانه)

1

۱

درخواست تغییر روش و سیاست ایران

5

1/1

80

قطع روابط تجاری با ایران

5

1/1

1۱/1

88

تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی

1

۳/1

11/1

81

تأمین منابع مالی علیه ایران

1

۳/1

11/1

8۳

دیکتاتوری در ایران و مخالفت با دموکراسی

1

۳/1

1۱/1

81

تولید تسلیحات هستهای -اتمی

۳

1/5

11/8

85

فعالیتهای جاسوسی علیه ایران

۳

1/5

11/1

81

برنامههای تتلیغاتی و رسانهای

۳

1/5

11/8

81

سیاست مهار دوجانته

1

8/1

11/1

81

عتور خط لوله و مسا

1

8/1

۱0/5

8۱

صدور کاال و فناوریهای پیشرفته به ایران

1

8/1

۱1/1

1

8/1

۱۳/۱

0/1

۱1/1
۱5/5

مربوط به انتقال نفت

یا پایان تحریمها

10

کاه

18

تولید سالح شیمیایی

8

11

سرنتونی یا جایتزینی رژیم سیاسی ایران

8

0/1

8

0/1

۱1/۳

0/1

۱1/۱
۱1/1

1۳

سپاه پاسداران انقال

11

متارزه با مواد مخدر

8

15

سیستم دفا موشکی متحدان در منطقه

8

0/1

11

ضتط داراییهای ایران

8

0/1

۱۱/5

11

نامشخ

8

0/1

800/۳

881

800

-

جمع

اسالمی
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بررسی یافته های حاص از جدول فوق نشان می دهد که مواضع آمریکاییان در قتال ایران را
میتوان در  11عنوان طتقهبندی کرد 1 .عنوان از این  11عنوان در  50درصتد از مطالتب متورد
بررسی آمده است .از این رو ،میتوان عنوان کرد کته مهتمتترین مواضتع آمریکاییتان در متورد
ایران ،به ترتیب حول این  1عنوان متمرکز بوده است:
 .8حمایت از اجما جهانی علیه ایران (عمدتاً مرتیط با فعالیتهای هستهای)؛
 .1تأکید بر لزوم اثتات صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران؛
 .۳حمایت از سیاست تحریم ایران (افراد ،بانکها و )...؛
 .1آمادگی برای گفت و گو با ایران درباره مسا

هستهای؛

 .5آمادگی برای تعام و رابطه با ایران در زمینه مسا

هستهای؛

 .1محکوم کردن حمایت ایران از تروریسم.
همانطور که مالحظه می شود ،از این  1عنوان برتر 5 ،عنتوان مربتوط بته مستا

هستته ای

ایران است که نشان میدهد این موضو برای آمریکاییان اهمیت بسیار باالیی دارد .بنابراین ،بتر
اساس جداول فوق ،مهمترین شاخ

های اعمال قدرت آمریکا در قتال ایران ،بر استاس ابعتاد

سهگانه سیاسی ،اقتصادی و نظامی ،را میتوان در جدول شماره  1برشمرد.
جدول شماره  .5شاخصهای اعمال قدرت آمریکا نسبت به ایران در ابعاد سهگانه
سیاسی

نظامی

 .8ایجاد اجما جهانی علیه ایران
 .1موافقت با برنامه هستهای صلحآمیز ایران
 .۳گفتتو با ایران درباره مسا

هستهای

 .1تعام و رابطه با ایران

اقتصادی

 .8اقتتتتدام نظتتتتامی علیتتتته ایتتتتران  .8تحریم ایران (افراد ،بانکها و)...
(پی دستانه)

 .1شرکتهای طر

قرارداد با ایران

 .1تولید و کتاربرد تستلیحات کشتتار  .۳قطع روابط تجاری با ایران
جمعی

 .5حمایتتت ایتتران از تروریستتم و اقتتدام در  .۳تولید تسلیحات هستهای -اتمی

 .1تأمین منابع مالی علیه ایران
 .5سیاست مهار دوجانته

راستای ترویج آن

 .1فعالیتهای جاسوسی علیه ایران

 .1عتور ختط لولته و مستا

 .1درخواست تغییر روش و سیاست ایران

 .5سیاست مهار دوجانته

نفت

 .1دیکتتتتاتوری در ایتتتران و مخالفتتتت بتتتا  .1تولید سالح شیمیایی

 .1صدور کاال و فناوری های پیشرفته

دموکراسی

 .1تحتتریم ستتپاه پاستتداران انقتتال

 .1برنامههای تتلیغاتی و رسانهای

اسالمی

 .1کاه

 .۱سیاست مهار دوجانته

 .1متارزه با مواد مخدر

 .۱ضتط داراییهای ایران

 .80سرنتونی یتا جتایتزینی رژیتم سیاستی  .۱سیستم دفتا موشتکی متحتدان در
ایران

منطقه

انتقتال

به ایران
یا پایان تحریمها
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به این ترتیب ،میتوان گفت وقتی آمریکا اعمال ایتن سیاستت هتا را در دستتورکار قترار داده
است ،احتماالً در آینده نیز این موارد اهمیت خود را حفظ خواهند کرد .التته به دلی دخیت بتودن
عوام چندگانه در این رویکردها ،چشماندازههای متصور دچار عدم قطعیت شدید خواهند بود.

 .1شناسایی نیروهای پیشران 1کلیدی
هنتام تدوین سناریوها ،سومین اقدام ،جستجو و شناسایی «نیروهتای پیشتران کلیتدی» استت.
التوی رفتاری ایاالت متحده نستت به جمهوری اسالمی ایران را میتوان با اتکتا بته رونتدهای
مؤثر در رویکرد این کشور نستت به ایران ،که از جدول پیشین استخراج شده اند ،به شرح زیتر
بر شمرد.
روندهای آینده :در ترسیم چشم انداز سیاست آینده آمریکتا نستتت بته جمهتوری استالمی
ایران ،چندین عام را میتوان بهعنوان عوام کلیدی در نظتر داشتت کته عتارتنتد از رویکترد
جهانیسازی آمریکا؛ تضمین جریان انرژی منطقه به ستمت دنیتای صتنعتی؛ تتأمین و تضتمین
منافع اسرایی ؛ متارزه با تروریسم و بنیادگرایی؛ گسترش فرهنت

آمریکتایی و دفتا از اقتصتاد

بازار آزاد .بر اساس این عوام روندهایی در رابطه با کیفیت سیاست آینتده آمریکتا نستتت بته
جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار خواهند بود ،که عتارتند از:
 .8روند مذاکرات هستهای ایران و 5+8
 .1روند صلح اعرا

و اسرا ی

 .۳روند نفو و حضور ایران در منطقه
 .1روند فعالیت و تحرکات گروههای تکفیری در منطقه ( افغانستان ،عراق و سوریه و )...
 .5روند همکاری ایران با چین و روسیه
 .1روند مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا
 .1روند تعامالت نظامی و امنیتی آمریکا با کشورهای منطقه
 .1روند همکاری و پیوند بین مردم و نظام سیاسی در ایران
 .۱روند تقسیم قدرت و نق آفرینی جناحها و احزا

در ایران

 .80روند تقسیم قدرت و نق آفرینی جناحها ،احزا

و البیها در آمریکا.
1. Driving forces
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آینده این روندها ،نق

کلیدی و انکارناپذیر در سیاستت ختارجی آمریکتا در قتتال ایتران

خواهند داشت .در واقع ،جهت و نتایج هر کدام از روندهای مطرحشتده ،متیتوانتد بته عنتوان
فرصت یا چالشی در رابطه با اعمال قدرت و کیفیت رویکرد آمریکا نستت به ایتران تأثیرگتذار
باشد .به همین دلی است که نمیتوان با قاطعیت راجعبته چیستتی و چتتونتی رویکترد آتتی
آمریکا نستت به ایران نظر قطعی داد .از این رو ،الزم است با طترح ستناریوهتای مختلت  ،بته
تأم درباره آینده پرداخته و خود را برای مواجهه با حالتهای مختل

آماده کرد .با توجته بته

متاحث فوق ،میتوان نیروهای پیشران کلیدی (برتر) در چتونتی اعمال قدرت آمریکتا نستتت
به ایران را در قالب جدول زیر ترسیم نمود.
جدول شماره  .4نیروهای پیشران کلیدی در چگونگی اعمال قدرت آمریکا نسبت به ایران
حوزه
سیاسی
اقتصادی

نیروها و پیشرانهای کلیدی در سطح
بین دو کشور

نیروها و پیشرانهای کلیدی در سطح فراملی

روابط آمریکا و اسرا ی

وضعیت ثتات منطقه و نظام بینالمل

میزان تأثیرگذاری تحتریم هتای اقتصتادی

بحران مالی جهانی ،وضعیت انرژی در جهان

علیه ایران

نظتتتتتتامی-

ا تال های نظامی و پیمان های نظتامی بتا

امنیتی

کشورهای منطقه

فرهنتتتتتی-

ضتتریب نفتتو رستتانههتتا و شتتتکههتتای

اجتماعی

اجتمتتاعی در متتردم ایتتران ،جنتتت هتتا و

تحریم تسلیحاتی ،جاسوسی نظامی و...
قدرت رسانه و شتکههای اجتماعی

جریانات فرهنتی و اجتمتاعی برآمتده از
فناوریهای اطالعاتی نوین

 .2آشکارسازی عناصر نسبتاً معین و شناسایی عدم قطعیتهای بحرانی
عناصر نستتاً معین ،که به زنجیره رویدادهای خاص وابسته نیستند ،شالوده توسعه ستناریوها و منطتق
حاکم برآنها هستند .به عالوه ،در هر طرحی ،عدم قطعیتهای بحرانی مختلفی وجود دارد و وظیفته
اصلی هر طراح سناریو ،جستجو و یافتن آنهاست .این عدم قطعیت ها اغلب با عناصتر نستتتاً معتین
رابطه دارند ،که کوش

میشود با استفاده از پیشرانها ،تتیین متقاعدکنندهای از آنها ارا ه شود.
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پ

از تعیین پیشتران هتا و نیروهتای اصتلی در ابعتاد چهارگانته سیاستی ،اقتصتادی ،نظتامی و

فرهنتی -اجتماعی ،اکنون الزم است گام های چهارم و پنجم را به منظور تعیتین عتدم قطعیتتهتای
اصلی در ابعاد چهارگانه ،با هم ادغام کنیم .برای تعیین دو حد نهایی سناریوهایی کته قصتد طراحتی
آن ها را داریم ،ابعاد از دو منظر داخلی و بینالمللی مورد مداقه قرار گرفته انتد کته طتیعتتاً نمتیتتوان
انتظار داشت تمامی موارد هموضعیت (مطلتو یتا نتامطلو ) هتمزمتان حتاد شتوند .در واقتع،
حدو حاالت دیتری نیز منطقاً محتم است ،امتا از ستوی دیتتر حستب اینکته تعتداد مطلتو
معموال چهار سناریو تعری

سناریوها در منابع مختل

می شود ،دو نقطه مقاب یتا دو حتد نهتایی را

در نظر گرفتهایم .در جدول زیر وضعیت مطلو و نامطلو درباره رویکرد احتمتالی آینتده آمریکتا
نستت به ایران مشخ

شده است.
وضعیت مطلوب

عدم قطعیتها

روند هـای
سیاســـی-

تفاهم سیاسی کام
ایتتران و آمریکتتا و
همکاری نظتامی و
امنیتی دو کشور

نظـــامی و

توسعه روابط دیپلماتیک
و همکاری های سیاستی
در جهت نی بته منتافع
مشترک
اقدام مشترک برای ایجاد
ثتات در منطقه
تتادل فناوری نظامی

وضعیت نامطلوب
عدم قطعیتها
انتتزوای ایتتران در
ستتطح جهتتانی و
توس آمریکا بته
اقتتدامات نظتتامی
علیه ایران

امنیتی

روند هـای

عدم قطعیتها

اقتصادی-

برقراری تعتامالت
اقتصادی ،فرهنتی
و اجتماعی بین دو
کشور

فرهنگـی و
اجتماعی

کاه یا رفع تحریمها
تتادل علمی ،تکنولوژیک
و فنتتاوریهتتای نتتوین
صنعتی.
توستتتتتتعه روابتتتتتتط
بینفرهنتی
عضتتتتویت ایتتتتران در
ستتازمانهتتای اقتصتتادی
بتتینالمللتتی (تجتتارت
جهتتتتتانی ،صتتتتتندوق
بینالمللی پول و )...

عدم قطعیتها
تشدید
محدودسازی
اقتصادی،
فناوری،
تکنولتتتتوژیکی و
استحاله فرهنتتی
و اجتماعی ایران

تشدید فشتارهای سیاستی (تصتویب
قطعنامه ،تحریم و)..
تالش در تشدید عملیات های مخفتی
گروههای نظامی علیه تمامیت ایران
فشار از طریق رژیمهای بینالمللی
شک گیری ا تال سیاسی بین المللتی
علیه ایران
شک گیتری ا تتال نظتامی و حملته
احتمالی به ایران
ایجتتاد اجمتتا جهتتانی علیتته برنامتته
هستهای جمهوری اسالمی ایران
اقدام نظامی علیه ایران
تشدید تحریم هتای اقتصتادی (متالی،
صنعتی ،تکنولوژیک)
اعمال محدودیت و سرمایهگتذاری در
داخ ایران
کاه وابستتی جهانی به نفت ایتران
و جتران آن از طریق توسعه عملیتات
روانی علیه هویت ،ارزشها ،اهدا و
منافع جمهوری اسالمی ایران
استتتفاده از رستتانههتتای جمعتتی در
راستتتتای تتتترویج شتتتیعهستتتتیزی و
ایرانستیزی در ا هان عمومی جهان
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 .5تدوین سناریوها
با توجه به نتایج حاص از گام های پیشین ،اکنون میتوان فضتای رویکردهتای احتمتالی آینتده
آمریکا در قتال جمهوری اسالمی ایران را شناسایی و ترسیم کرد .بر همین استاس ،الزم استت
با اتکا به نتایج حاصله ،بته

ابتدا به تشریح و تتیین فضای رویکردهای احتمالی پرداخته و سپ

تحلی موضو بپردازیم .با توجه به عدم قطعیت های احتمتالی در دو بعتد سیاستی -نظتامی و
فرهنتی -اجتماعی و روندهای متصور در دو حد نهایی مطلو

و نتامطلو  ،متیتتوان چهتار

گزینه احتمالی در رویکرد آمریکا نستت به ایران را به شرح ی طراحی و تدوین کرد:8
 .8سناریوی اول :براندازی جمهوری اسالمی ایران از طریق اقدام نظامی (براندازی از بیرون)
 .1سناریوی دوم :تغییر رژیم جمهوری اسالمی ایران (براندازی از درون)
 .۳سناریوی سوم :تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران (رقابت و همکاری محدود)
 .1سناریوی چهارم :تفاهم کام سیاسی با جمهوری اسالمی (همکاری و اتحاد استراتژیک)
در ادامه به تشریح هرچه بیشتر جز یات سناریوهای چهارگانه فوق پرداخته میشود.
سناریوی اول :براندازی جمهوری اسالمی از طریق اقدام نظامی
در میان ابزارهای سیاست خارجی آمریکا ،بهرهگیری از قدرت نظامی و مداخلهجویی ،التوهای
پایداری هستند که هرچند اخیراً تعدی هایی جهت اطمینانبخشی در آنها صورت گرفتته ،امتا
این تعدی ها عمدتاً معطو

و محدود به تاکتیکها بودهاند ،نه تجدید نظر بنیادی در اهدا

یتا

استراتژی های اصلی (آجرلو و اعتتار .)8۳11 :در همین راستتا ،یکتی از ستناریوهای مطترح در
رویکرد آمریکا نستت به ایران در دهه آینده ،احتمال کاربرد قدرت نظامی این کشور علیه ایران
است .اقدام نظامی (جن ) یا براندازی از بیرون ،مسلماً با هد

تغییر نظتام سیاستی حتاکم بتر

جمهوری اسالمی ایران صورت خواهد گرفت .از این رو ،توس به مؤلفه هتای ستختافزارانته
 .8الزم به کر است سناریوهای معرفی شده از تحلی محتوای مواضع مقامات آمریکایی در قتال ایران که در گام دوم بته آنهتا
اشاره شد و نیز با اتکا به نظرات کارشناسان ایرانی به منظور تحلی فضای سناریوها ،متناسب با واقعیتهای سیاسی ،استخراج
شدهاند.
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قدرت و قوه قهریه فیزیکی و متادرت به جن

مستقیم بتا ایتران ،بته عنتوان ابتزار اصتلی ایتن

سناریو مطرح است.
آنچه میتواند به بروز و تحقق چنین سناریویی کمک کند ،مولود عوامت گونتاگون و التتته
بسیار نادری است که مهمترین آنها عتارتند از جن

مستقیم ایران با اسرا ی یا یکتی دیتتر از

همپیمانان استراتژیک امریکا در منطقه مث عربستان ،بستهشدن تنته هرمز توسط ایتران ،وقتو
اتفاقی نظیر حادثه  88سپتامتر در خاک امریکا و قطعیت آمریتت یتا متاشترت ایتران در آن ،در
آستتتانه دستتتیابی بتته ستتالح اتمتتی قتترار گتترفتن ایتتران و روی کتتار آمتتدن مجتتدد تنتتدروهای
نوومحافظتتهکتتار متتورد حمایتتت البتتی استترا ی و صتتاحتان صتتنایع تستتلیحاتی کتته قصتتد
ماجراجوییهای جدیدی در منطقه داشته باشند.
بهکارگیری قوه قهریه و آغاز جن

و حمله نظامی از سوی آمریکا علیه ایران ،میتواند ابعاد

و سطوح مختلفی را شام شود .از حمله هوایی و یا موشکی محدود گرفته تا حمله همهجانتته
و گسترده هوایی ،موشکی ،دریایی و زمینی.
گرچه تصور تهدیدنظامی آمریکا علیه ایتران ،بتدون در نظتر گترفتن ستایر ابعتاد سیاستی،
اقتصادی ،فرهنتی و اجتماعی این تهدید ،تا حدودی دشوار است ،اما فرض اساسی این استت
که به دلی عدم تمکین ایران به خواستهای آمریکا ،این کشور خواهد کوشتید در کنتار ستایر
ابزارها ،از تهدید نظامی مستقیم وغیرمستقیم علیه ایران ،برای رسیدن به اهتدا

ختوی

بهتره

گیرد .مسئله اساسی این است که در صورت قطعیت چنین سناریویی ،شک یتا اشتکال تهدیتد
نظامی آمریکا علیه ایران چتونه خواهد بود؟ چون اشکال تهدیدات نظامی بستتی مستتقیم بته
انوا اهدا

تهدیدکننده دارد ،میتوان اینگونه پی بینی کرد که شک تهدیدات نظامی آمریکتا

علیه ایران در سه سطح قاب بیان است.
 .8حمله هوایی وموشکی محدود به مراکز اقتصادی ونظامی با هد

تغییر رفتار جمهتوری

اسالمی.
 .1حمله هوایی و موشکی محدود ،اشغال جزایر ایران در خلیج فارس ،محاصره دریتایی و
ایجاد ناامنی در مناطق مرزی ایران؛ با هد

تضعی

توان جمهوری اسالمی ایران.
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 .۳حمله گسترده هوایی ،موشکی ،دریایی و زمینی؛ با هد
ایران و روی کار آمدن رژیم سیاسی متمای به غر

سقوط نظام جمهوری استالمی

در ایران.

هر سه شک تهدید نظامی فوق میتواند به طور مستق یا همکاری متحدین بتینالمللتی و
منطقهای آمریکا عملی شود .با وجود این ،اختال
نمیتواند به تنهایی توجیه آغاز جن

و تعارض منافع و ارزشها میتان کشتورها،

بین آنها باشد .بته رغتم برتتری تکنولتوژیکی و نظتامی

آمریکا ،این کشور قادر نیست هر وقت تشخی

داد ،عملیات نظامی علیه کشتور ثالتث ماننتد

ایران را آغاز نماید .حداق در چهار سطح باید زمینهها و بسترهای الزم فراهم شتود تتا بتتوان
وقو جن

علیه ایران را قطعی دانست.

ال  .سطح داخلی آمریکا
 )8اجما میان زمامداران و مراکز مهم تصمیمگیری آمریکا در مورد اقدام نظامی؛
 )1جلب افکار عمومی آمریکا از طریق تتلیغات شدید علیه جمهوری اسالمی ایران؛
 )۳اطمینان قطعی نستت به پیروزی در جن

علیه ایران و برتری منافع حمله نظامی نستتت

به هزینههای آن؛
 )1سیطره البیهای صهیونیستی ضد ایران بر مراکز اصلی تصمیمگیری آمریکا.
 .سطح بینالمللی
 )8همراهی مراکز مهم قدرت در جهان با اقدام آمریکا یا فقدان مخالفتت جتدی و اساستی
با آن؛
 )1توانایی آمریکا در جذ

افکار عمومی جهان برای اقدام نظامی علیه ایران؛

 )۳تسلط و نفو نستی برسازمان مل و شورای امنیت آن؛
 )1انزوای سیاسی جمهوری اسالمی ایران و بروز اختال

با دیتر کشورها و ستازمانهتای

بینالمللی.
ج .سطح منطقهای
 )8تعارض و دشمنی بین کشورهای منطقه و جمهوری اسالمی؛
 )1آمادگی افکار عمومی مردم منطقه برای برخورد نظامی با ایران؛
 )۳همکاری یا حداق بیطرفی دولتهای منطقه نستت به حمله نظامی آمریکا به ایران.
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د .سطح داخلی ایران
 )8شکا

عمیق بین مردم و حاکمیت و به طور کلی فروپاشی انسجام ملی؛

 )1داشتن جایتزین مناسب داخلی برای رژیم حاکم بر ایران؛
 )۳اعتقاد به ناتوانی ایران در گسترش جن
 )1منفع و مرعو

در سطح منطقهای یا طوالنیساختن آن؛

تلقیکردن نظام ایران در برابر حمله احتمالی آمریکا.

سناریوی دوم :براندازی جمهوری اسالمی ایران از درون
رویکردی که آمریکا در قالب این سناریو نستت به ایران ،عتارت است از استتحاله فرهنتتی در
راستای تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی جامعه ،استحاله سیاسی به منظور ناکارآمد جلوهدادن
نظام سیاسی حاکم ،تشتدید نارضتایتی عمتومی از دولتت و حکومتت ،تتالش بترای بحرانتی
جلوهدادن شرایط در راستای هد

کلیتر یعنی براندازی درونتی و تغییتر جمهتوری استالمی،

حمایت از ایجاد انقال های رنتی ،ترویج فرهن

و ستک زندگی غربی ،اخالل در ارزش های

مقوم وحدت ملی ،تشویق شورش القای بیاعتنتایی نظتام بته مطالتتات اقتوام ،برجستتهستازی
آسیبهای اجتماعی شایع در مناطق قومی و انتسا

به بیاعتنایی نظام بته آنهتا ،بتزر نمتایی

مزیت های نظام فدرالیسم و تالش برای معرفی التوی حکومت کردستان عراق به عنوان التوی
نجاتبخ

اقوام ایران (عاملی .)8۳۱0 :هد

بحران هویت مواجه شده و به سمت فرهن

نهایی این سناریو این است که جامعته ایتران بتا
غربی یا ستک زندگی آمریکایی گرای

اینجاست که شالوده حاکمیت و جامعه ایران آرمان های انقالبی تضعی
کاربرد عملیات روانی و جن

یابتد .در

می شود و آمریکتا در

نرم علیه ایران به موفقیت میرسد (سلیمانی.)8۳۱8 :

سناریوی سوم :تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران
در سناریوی مذکور ،ضمن در نظر داشتن کیفیت رویکرد آمریکتا نستتت بته جمهتوری استالمی
ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ،تداوم این روند با تأکید بر سیاست تعامت و فشتار
به عنوان محور اصلی رویکرد آمریکا در دهه آینده مطرح می شود .همانطور که میدانیم ،سیاست
تعام و فشار همزمان به شک استراتژی چندالیه با ابزارهای چندگانهای پیگیری میشتود )8 :در
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کوتاهمدت :تغییر رفتار نظام سیاسی ایران از طریق تماس و تعام بیقید و شرط و مهار تمامعیتار
روانی؛  )1در میتانمتدت :تغییتر رفتتار نظتام سیاستی ایتران بتا تشتدید

با اعمال تحریم و جن

تحریم های یکجانته و ا تال های چندجانته و اقدامات خرابکارانته؛  )۳در بلندمتدت :بتا اعمتال
تحریمهای فلجکننده ،مهار و گسترش جن

نرم صورت میگیرد (حسینی متین.)8۳۱8 ،

بنابراین ،در راستای تغییر رفتار ایران و ترغیب این کشور به همکاری ،آمریکا تالش متیکنتد
از یک سو با کشاندن پرونده ایران به مجامع بینالمللی ،تشدید تحریمهای اقتصادی ،ایجاد اجمتا
بینالمللی علیه ایران در موضوعات مختل

مانند پرونده هستهای ،حقوق بشر و تروریسم ،ضتمن

منزوی کردن ایران در حوزههای مختل  ،نفتو آن را در منطقته کنتترل و بته تغییتر رفتتار آن در
موضوعات گوناگون اقدام کند .از سوی دیتر ،با گشای
مسا هسته ای ،استراتژیک و اقتصادی ،کاه

با مذاکرات دیپلماتیتک در خصتوص

تحتریمهتا ،پتذیرش عضتویت ایتران در ستازمان

تجارت جهانی ،بازگرداندن دارایی های ضتطشده به ایران ،فروش کاالهای خاص (بته طتور مثتال
قطعات هواپیماهای بویین
بلندمدت منافع خوی

را پی

و )...و صدور فناوری ،به عنوان بسته های تشویقی ،بهتره جستته و در
بترد (عیوضی و دیتران.)8۳۱8 ،

سناریوی چهارم :تفاهم کامل با جمهوری اسالمی ایران
بهرغم متغیرهای تن زا در روابط ایران و آمریکا ،منتافع مشتترک دو کشتور از چنتان اهمیتتی
برخوردار است که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان مسا

ایران و آمریکتا ،نقطته شترو

هر گونه مذاکره و گفتتو را همین حوزه های منافع مشترک میتان دو کشتور متیداننتد .در ایتن
سناریو ،با کنار رفتن ابهامات مذاکره مستقیم ،رفتار جمهوری اسالمی ایران در زمینه هایی چتون
فعالیتهای هسته ای و اتهام حمایت از تروریسم تغییر یافته و در پی آن ،تعامالت دو کشتور و
روابط دیپلماتیک به حالت عادی در خواهد آمد .امکانتات ویتژه جمهتوری استالمی ایتران در
زمینه هایی چون قدرت عملیاتی قویتر نستت به بیشتر کشورهای منطقه ،داشتن گروه های نفو
در کشورهای کلیدی مث عراق ،ستوریه ،لتنتان ،یمتن و افغانستتان ،ژ وپلیتیتک مناستب بترای
ترانزیت نفت و گاز منطقه ،داشتن ارتتاط با  ۳حتوزه منطقتهای خاورمیانته ،آستیای مرکتزی و
جنو

شرق آسیا ،تأثیرگذاری بر بتازار جهتانی انترژی ،تأثیرگتذاری بتر جریتان متتارزه علیته
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تروریسم ،اعمال نفو در سازمان هایی چون سازمان کنفران

اسالمی ،گروه  11و جنت

عتدم

تعهد از جمله موارد مهمی هستند که میتواند همسو با منافع آمریکا قرار گرفته و تعام هرچه
بیشتر دو بازیتر را به دنتال داشته باشد.
موضو نفت به عنوان اصلی ترین منتع درآمد (تهدید به کاه

وابستتی جهانی به نفتت ایتران

و جتران آن از طریق اضافه تولید کشورهای متحد) ،وابستتی اقتصادی به سیستم سترمایهداری
غر  ،سهیمبودن در مخاطرات محیطی منطقه ای و وجود زمینه های مختل
جمله موارد دیتری است که میتواند مشوق ایران و آمریکا در گشای

با

بترای همکتاری از
همکاری باشد .بتا

توجه به این توضیحات ،فضای این سناریو به ایتن شترح خواهتد بتود کته بتا توستعه روابتط
دیپلماتیک ،به تدریج افکار عمومی آمریکا و در بلندمتدت ،افکتار عمتومی جهتانی ،در جهتت
همسویی با ایران و اهدا

و منافع او پی

خواهد رفتت و دو کشتور مجتاز بته ایجتاد دفتاتر

حفاظت از منافع خواهند شد .با گسترش همکاری های دوجانتته ،جایتتاه و اهمیتت ایتران بته
عنوان بازیتری مهم در تأمین ثتات منطقه از طریتق اقتدام مشتترک بتا آمریکتا در برختورد بتا
گروهکهای تندرو سلفی تثتیت خواهتد شتد .از ستوی دیتتر ،متتادالت نظتامی در رابطته بتا
فناوریهای نظامی ،تتادل اطالعات در خصوص آرای

نیروها و کیفیت عملیات تتأمین امنیتت

در منطقه بهویژه در عراق ،افغانستان و سوریه توسعه مییابد .در این شترایط ،شتاهد کتاه

و

در بلندمدت ،رفع تحریم های اقتصادی علیه ایران خواهیم بود .بدین ترتیب ،جمهوری استالمی
ایران در فضای تعامالت روزافزون ،امکان عضویت در ستازمان هتای اقتصتادی بتینالمللتی ،از
جمله سازمان تجارت جهانی ،را بهدست خواهد آورد.

 .4تحلیل سناریوهای محتمل
سناریوی اول :براندازی جمهوری اسالمی ایران با اقدام نظامی
با وجود قرارداشتن در معرض خطر و تهدید نظامی ،ایران به علت دو مسئله کلیدی ،یعنتی
برتری نظامی دشمن و برتری موقعیت سیاسی بینالمللی آن ،نمیتوانتد قتت از حرکتت اول از
طر

آمریکا ،علیه منافع این کشور در منطقه وارد عم شتود .عاقالنته استت ایتران در مقابت

دشمنانی مانند آمریکا و اسرا ی که بارها ایران را به اقتدام نظتامی تهدیتد کترده انتد ،سیاستت
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آرام

و خویشتنداری در پی

بتیرد .به نظر میرسد این تهدیدها نه واقعی ،بلکه نوعی بلو

سیاسی هستند .اقدام نظامی همهجانته علیه ایران ،نیازمند حمایت سطح بتاالیی در میتان متردم
آمریکا ،همکاری متحدان اروپایی و توجیه و همراهی افکار عمومی جهان در حمله به ایران بته
عنوان کشوری موجد ناامنی در جهان است که در کوتاهمدت قابت حصتول نخواهتد بتود .بته
عالوه ،پرهزینهبودن حمله و اشغال ،ناتوانی در ارزیابی واکن

ایران ،وسعت سترزمینی ایتران،

گسترش بیثتاتی در منطقه (به ویژه با توجه به حضور نیرو های تندرو سلفی) و نیتاز بته ایتران
برای همکاری در عراق و افغانستان ،از دست دادن اجما و ا تال

کنونی علیه برنامه هستتهای

ایران ،از جمله عواملی هستند که مانع حمله مستقیم آمریکا به ایتران خواهنتد شتد و بنتابراین،
میتوان این احتمال را به عنوان احتمالی دور از واقع در این سناریو تلقی نمود .عالوه بتر ایتن،
اختالل در انتقال نفت و گاز و جریان کشتیرانی در منطقه خلیج فتارس ،از جملته متوارد مهتم
دیتری هستند ،که انتخا

گزینه حمله نظامی از سوی آمریکا را با تردید جدی مواجه میکند.

از میان تمام موانع پی

نظامی احتمالی ایران ،بته

رو برای اجرای این سناریو ،توان واکن

عنوان معمایی تقریتاً الینح  ،برای رهتران آمریکا و اسرا ی بتاقی مانتده استت .ضتربهپتذیری
نیروهای آمریکایی مستقر در منطقته ،چتاههتای نفتت خاورمیانته ،آستیبپتذیری استرا ی و...

وضعیت تقریتاً جدیدی است که آمریکتا و استرا ی در طتول تتاریخ سیاستی ختود در منطقته
خاورمیانه ،با آن روبهرو نتوده اند .این حالتی است که در آن ،ایران با بازی هوشتمندانه ،آمریکتا
را در خاورمیانه دچار مخمصه کرده است (حافظی.)8۳۱1 ،
سناریوی دوم :براندازی جمهوری اسالمی از درون
در دنیای امروز ،کشورها نمیتوانند دیواری دور خود بکشتند و از برختورد فرهنت
جامعه خود با فرهن ها هویت های دیتر در امان باشند .اگر فرهن
خود را از دست بدهد و مردم از فرهن

و هویتت

و هویتت جامعتهای تتوان

و هویت ختود گسستته شتوند ،قتدرت اندیشتیدن از

آنها سلب میگردد .التته ،این به آن معنتا نیستت کته متیتتوان یتا بایتد فرهنت هتا را کتامالً
دستنخورده ،ثابت و اصی نته داشت؛ زیرا تغییتر و تکامت از خصوصتیات بتارز فرهنت

و

هویت است .التته ،این تغییر در صورتی به هویت فرهنتی و ملی آسیب نمیرساند کته جریتان
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مهمی در هویتبخشی به افراد جامعته ایتران ایفتا

عادی و طتیعی را بپیماید .هویت دینی نق

میکند .هویت اسالمی از یک سو ،ریشه در گذشته های تلخ و شیرین و عظمت تمدن مسلمین
و یافته های سیاسی فرهنتی و اقتصادی آن ،و از ستوی دیتتر ،نتتاهی بته موجودیتت کنتونی
مسلمانان و چشم انداز آینده دارد (شمسا .)8۳۱0 ،در حقیقتت ،تتا زمتانی کته هویتت دینتی و
فرهنتی با مشکلی مواجه نشده باشتد ،فرهنت

لیتترال دمکراستی نخواهتد توانستت ختود را

جایتزین نماید.
به طور کلی ،آنچه ستب می شود وقو این سناریو در ده سال آینده با تردید مواجته باشتد،
عتارت است از نیاز بته گذشتت زمتان (در حتالی کته سیاستتمداران آمریکتا بته دنتتال نتتایج
کوتاهمدت بوده تا از آنها در رقابت های حزبی و برنامه های تتلیغاتی خود بهره بترند) .مهمتر از
این ،ایران دارای نظامی معقول و منطقی است و در بزنتاه ها انعطا هایی از خود نشان میدهد
که مانع از جدایی کام بین مردم و نظام و حتی نظتام بتینالملت و جمهتوری استالمی ایتران
می شود؛ چیزی که در بحتث هستتهای در کتالم رهتتر معظتم انقتال

تحتت عنتوان «نترم

قهرمانانه» مطرح شده است .به عالوه ،از لحاظ نظری و اید ولوژیکی ،در حال حاضر ،آلترنتاتیو
و رقیب جدی برای جمهوری اسالمی وجود ندارد تا مردم آن را با وضع موجود مقایسته و آن
را ترجیح بدهند .شرایط ناامن و بیثتات فعلی در کشورهای همسایه ،موضتو امنیتت را بترای
مردم ایران به مسئلهای مهم تتدی کرده و به نظر می رسد ملت ایران در کنتار حاکمیتت ،بترای
حفظ ثتات کشور و جلوگیری از آشو

و حرکتهای تجزیهطلتانه تالش میکنند.

سناریوی سوم :تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران
طتق این سناریو ،زمینههای بسیاری که لزوم برقراری همکاری همراه بتا رقابتت بتین آمریکتا و
ایران را تأیید میکنند ،وجود دارد .برخی از این عوام عتارتند از موقعیت ژ واستراتژیک ایران،
همکاری دو کشور جهت برقراری صلح و امنیت در منطقه به ویژه بتا توجته بته رونتد رو بته
افزای

فعالیت نیروهای افراطگرا و خشونت طلب در منطقه ،کنترل برنامه هسته ای ایران همسو

با رژیم منع گسترش و تأثیرگذاری مستقیم ایران بر منافع ملی ایاالت متحده در منطقه.
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بر اساس این ستناریو ،انتظتار متی رود سیاستت آمریکتا نستتت بته ایتران در دهته آینتده،
بهکارگیری هوشمندانه قدرت باشد؛ یعنی ضمن استفاده از ابزارهای سخت نظیتر فعالیتتهتای
جاسوسی ،تحریم تسلیحاتی و تحریمهای متنو اقتصتادی ،بته بهترهگیتری از قتدرت نترم یتا
استفاده از جذابیتهای اقتصادی ،مؤلفههای فرهنتتی -اجتمتاعی و تتالش در ایجتاد راههتایی
برای گفتتو و تعام با دولت ایران متادرت کند .به طور خالصه ،برخی از اقدامات آمریکتا در
سناریوی رقابت و همکاری محدود عتارت خواهند بود از حمایت از تداوم برخی تحریمهتای
اقتصادی ،حفظ اجما بینالمللی در پرونده هستهای ،حقوق بشر و دموکراسی ،باز نتتهداشتتن
با

مذاکرات دیپلماتیک در خصوص مستا

هستتهای ،استتراتژیک و اقتصتادی ،موافقتت بتا

پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ،فروش کاالهای خاص (قطعات هواپیماهتای
بو ین

و )...و اجازه صدور محدود فناوریهای خاص و غیرنظامی به ایران.

سناریوی چهارم :تفاهم کامل با جمهوری اسالمی ایران
عمق و گستره اختالفات ایران و آمریکا به انتدازهای استت کته حتتی اقتدامات دیپلماتیتک در
سطوح باال ،فضای الزم جهت گفتتوهای رسمی در همته حتوزههتا و موضتوعات بترای حت
اختالفات را مهیا نمیکند (حسینی متین .)8۳۱8 ،در سطح داخلی آمریکتا ،تشتکیالت سیاستی
این کشور و به ویژه حز

جمهتوریختواه و صتاحتان صتنایع نظتامی و همچنتین البتیهتای

قدرتمند صهیونیستی ،ارتتاط با جمهوری اسالمی ایران را به دالی مختل

نمیپذیرنتد و آن را

در راستای منافع خود نمیبینند .در سطح منطقهای ،حمایتهای همهجانته آمریکتا از استرا ی ،
که به عنوان یکی از دشمنان اصلی ایران مطرح است ،یکتی از دالیت مهتم نتاهمستویی منتافع
آمریکا و ایران است .روابط نزدیک آمریکا با برخی دیتر از دشمنان و رقتای منطقهای ایران نیز
مزید بر علت است.
در واقع ،فعالیت البی یهودی بسیار قوی در آمریکتا و تتأثیر بالمنتاز آن بته عنتوان کتانون
تصمیمساز در عرصه سیاست خارجی آمریکا ،معرفی ایران به عنوان کشوری نتاق
بشر ،مخال

حقتوق

روند صلح خاورمیانه ،حامی تروریسم بتینالمللتی و استالم بنیتادگرا و تهدیتد

جلوهدادن ایران برای کشورهای منطقه و صلح و ثتات جهانی (به ویژه در مخت کردن روابط
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کشورهای عر

منطقه با ایران) و انعقاد پیمان های نظامی امنیتی با ترکیه ،بیتانتر ایتن نکتته

است که سناریوی همکاری سناریویی دور از دستترس بترای آینتده روابتط آمریکتا و ایتران
خواهد بود (یزدانفام .)8۳۱1 :زمانی میتوان بر این شرایط چیره شد که دو کشتور بتا درک
عینی و دقیق از عوام و متغیرهای اثرگذار ،تصویر هنی خود را نستت به یکتدیتر اصتالح
کنن د.

 .9گیینش سناریوی برتر
پ

از تدوین سناریوها و تحلی تصمیم ،در قالب تحلی هر یک از سناریوها و احتمال وقتو

هر کدام از آنها ،میتوان از میتان آنهتا محتمت تترین ستناریو را انتختا

کترد .جمتعبنتدی

سناریوهای چهارگانه نشان میدهد با توجه بته ابعتاد چهارگانته سیاستی ،اقتصتادی ،نظتامی و
فرهنتی -اجتماعی و سیاست های اعالنی و اعمالی آمریکا از زمان ظهتور انقتال

استالمی تتا

کنون ،رویکرد آمریکا نستت به ایران در دهه آینده ،به سمت سناریو رقابت و همکاری محتدود
گرای

دارد؛ به این معنی که انتظار میرود سیاست آمریکا نستت به ایران در دهه آینده ،کاربرد

هوشمندانه قدرت باشد .به بیان دیتر ،ایاالت متحده ،مؤلفههای قدرت سخت و قدرت نترم را
توأمان در مورد جمهوری اسالمی ایران به کار خواهد گرفت.
در واقع ،سناریوهای دیتر به شکلی ضمنی در این سناریو مستتر خواهند بود .همتان طتور
که در تحلی سناریوها گفته شد ،هر کدام از این سه سناریو دچار محدودیتهتایی هستتند کته
امکان وقو آنها را در دهه آینده با تردید جدی مواجه میکند .پیامدهای پی بینیناپذیر اقتدام
نظامی علیه ایتران ،دامنته زمتانی طتوالنیمتدت برانتدازی درونتی و وجتود موانتع جتدی در
شک گیری ا تال

و همکاری استراتژیک بین دو کشور ،دالیلی هستند که محتم بتودن وقتو

سناریوی رقابت و همکاری محدود را بسیار بیشتر از سه سناریوی دیتر تأیید میکنند.
برخی از اقدامات آمریکا در سناریوی رقابت و همکاری محتدود ،عتتارت خواهنتد بتود از
تداوم مسئله هستهای ایران به اشکال مختل  ،تداوم برخی تحریمهای اقتصادی در حتوزههتای
غیرهستهای ،حفظ اجما بینالمللی در مورد ایران ،تداوم با
مسا

هسته ای ،استراتژیک و اقتصادی ،کاه

مذاکرات دیپلماتیک به ویتژه در

برخی تحریم ها ،به ویژه تحریمهتای هستتهای،
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پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ،فروش کاالهای خاص (به طور مثال قطعات
هواپیماهای بو ین

و )...و صدور محدود برخی فناوریها به ایران.

نتیجهگیری
با توجه به ابعاد چهارگانه سیاستی ،اقتصتادی ،نظتامی و فرهنتتی -اجتمتاعی و سیاستتهتای
اعالنی و اعمالی آمریکا از زمان وقو انقال

اسالمی تا کنون ،رویکرد آمریکا نستت بته ایتران

در دهه آینده به سمت سناریو رقابت و همکاری محدود در برخی زمینههتای ختاص گترای
دارد .انتظار میرود آمریکا به کاربرد هوشمندانه قدرت در مورد ایران ادامه دهد؛ یعنی در عتین
استفاده از ابزارهای سخت قدرت نرم نیز برای تعام با دولت ایران ادامه دهد.
پیامدهای پی بینیناپذیر اقدام نظامی علیه ایران ،دامنه زمتانی طتوالنیمتدت تحقتق برانتدازی
درونی و وجود موانع جدی در شک گیری ا تال

و همکاری استراتژ یک بین دو کشور ،عللی

هستند که نشان میدهند احتماالً در آینده ،آمریکا سناریوهای اقدام نظامی علیه ایران ،اتحتاد بتا
ایران و براندازی از درون را در پی

نخواهد گرفت و بیشتتر بتر ستناریوی رقابتت همتراه بتا

همکاریهای محدود در برخی از حوزهها گرای

خواهد داشت.
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