آیندهپژوهی دفاعی ،سال هفتم ،شماره  ،24بهار 1401
تاریخ پذیرش1401/03/03 :

تاریخ دریافت1400/11/11 :

از صفحه  7تا صفحه 29

آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن
*1

احسان کیانی

نوع مقاله :پژوهشی

ابراهیم حاجیانی

2

چکیده
با توجه به استقرار دولت بایدن در ایاالت متحده ،تحلیل آینده روابط و مواجهه ایران و آمریکا
ضرورت جدی دارد .لذا مساله اصلی این نوشتار ،شناسایی سناریوهای محتمل در این خصوص
میباشد .از لحاظ روششناسی این پژوهش با رویکرد آمیخته (کمّی و کیفی) انجام شده و دادهها
با رویکرد بازیگرمحور و با استفاده از نرمافزار بازیگرمحور مکتور تحلیل شدهاند .یافتههای خبرگی
نشان میدهد به جز دو بازیگر محوری ایران و آمریکا ،دیگر بازیگران مؤثر شامل اسرائیل ،چین،
روسیه ،عربستان ،ترکیه ،سوریه و عراق میباشند .سناریوی محتمل ،توافق هستهای و رقابت
منطقهای است که در آن برخی اهداف تمامی بازیگران به طور نسبی محقق میشود .زیرا بر مبنای
ایده موازنه قدرت ،هم ایران با رفع تحریمها تا حدی عمق راهبردی خود را بهبود میبخشد و هم
آمریکا از رشد برنامه هستهای ایران جلوگیری میکند .عالوه بر اینکه در سطح منطقهای نیز با
مدیریت تنش ،از خصومت اجتناب شده و البته به سوی همکاری نیز حرکت نمیکنند.
واژگان کلیدی:
ایران ،آمریکا ،تحلیل بازیگر ،توافق هستهای ،رقابت منطقهای.
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مقدمه
ارزیابی افقهای دیپلماسی و کیفیت روابط جمهوری اسالمی و قدرتهای بزرگ با توجه به
رقابتهای منطقه ای و موقعیت ژئوپلتیک ایران در غرب آسیا ،ضرورتی آشکار و مبرهن است.
تدوین پیشبینیها و احصای سناریوها میتواند چشمانداز روشنتری از سیاست خارجی ایران
ارائه دهد .این امر میتواند مورد بهرهبرداری پژوهشگران و کارشناسان و همچنین تصمیمگیران
حوزه سیاست خارجی قرار بگیرد .ضرورت بررسی نوع مواجهه ایران و آمریکا با توجه به سیاست
خارجی جمهوری اسالمی در سالهای پس از انقالب که بسیاری از روابط و رفتارها ،حتی نسبت
به دیگر بازیگران از این مواجهه تأثیر پذیرفته ،روشن میشود .چنانکه خروج ایران از سنتو و
عضویت در جنبش پیمان عدم تعهد و نوع رابطه با دولتهای عربی متحد غرب از این جمله
میباشند(جعفریموحد .)1394 ،تنشهای ایران و آمریکا متأثر از دو مسأله ،به سطحی باالتر
افزایش یافت .اول اشغال عراق که با قدرتگیری گروههای شیعی پس از سقوط صدام ،این کشور
را به «ناحیه خاکستری» معارضه ایران و آمریکا بدل ساخت( .)Eisenstadt, 2021دوم پرونده
هستهای ایران و بهخصوص ارسال آن از شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای
امنیت سازمان ملل که اهرمهای فشار آمریکا علیه ایران را افزایش داد( .)Ross, 2021هر چند
توافق برجام در دولت اوباما توانست به طور موقت تنش در این پرونده را کاهش دهد ولی خروج
آمریکا از توافق در دولت ترامپ ،بار دیگر موجب تشدید تضادها هم در این پرونده و هم منازعات
منطقهای شد .چنانکه با ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا و سپس حمله موشکی ایران به پایگاه
عیناالسد ،سطح تنش به مقابله مستقیم رسید( .)Satloff, 2022اکنون گرچه با استقرار دولت
بایدن امیدها به احیای توافق هستهای بیشتر شده ولی افزایش بیاعتمادی میان طرفین ،پایداری
توافق هستهای و آینده تنشهای منطقه ای را با ابهام روبرو ساخته است .با توجه به اهمیت نوع
مواجهه ایران و آمریکا در سیاستگذاریهای دیپلماتیک ،تجارت خارجی و حتی سیاستهای
اقتصادی تولیدی و توزیعی متأثر از تحریمها ،آینده مواجهه این دو بازیگر از اهمیت بسیاری
برخوردار است .بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است تا با رویکرد آیندهپژوهی به روش
مراجعه به نخبگان و نرمافزار بازیگرمحور ،سناریوهای احتمالی را استخراج نماید.
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش

مفهوم موازنه قدرت از مهمترین مؤلفههای نظریات واقعگرایانه و نوواقعگرایانه در روابط بینالملل
است .در ادبیات روابط بینالملل ،نه صرفاً نبردها و منازعات بلکه ائتالفها ،اتحادها و همکاریهای
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میان بازیگران جهانی و منطقهای نیز در چارچوب موازنه قدرت ،قابل ارزیابی و ردیابی
است(مصلینژاد . )1390 ،نتیجه این موازنه در حالت حداکثری ،گرایش به سوی نوعی
همکاریهای جمعی و چندجانبهگرایانه برای عبور از بحرانها در بلندمدت میباشد .در حالت
حداقلی نیز به نوعی جنگ سرد و تقلیل منازعات از حالت نظامی و سخت به مواجهههای
تعدیلیافتهتر میانجامد که در کوتاهمدت به تثبیت برخی پروندههای اختالفی و در بلندمدت به
کنترل طیف گزینهها و روشهای حل منازعه منجر میشود .کنت والتز در چارچوب واقعگرایی
ساختاری از موازنه قدرت سخن گفته و آن را نه یک انتخاب بلکه یک مسیر محتوم برای دولتها
به هدف حفظ امنیت و بقای خود خواند( .)Waltz, 1979: 125موازنه قدرت در اندیشه والتز مانند
«دست نامرئی» در نظریه تنظیم بازار آدام اسمیت کاربرد مییابد .در واقع رقابت در عرصه
بینالمللی ،یک بازی با حاصل جمع صفر است و چنانچه بر قدرت یکی افزوده گردد ،از قدرت
دیگری کاسته خواهد شد(شریفپور و همکاران .)141 :1399 ،دولتها در برابر تهدیداتی که
امنیت ملی و بقای آنها را با خطر مواجه کند ،سعی میکنند با برقراری توازنی از قدرت ،مانع
هجمه و هژمونی آن ،حداقل در محدوده ژئوپلتیک خود شوند .حتی اگر قدرت مقابل ،فراتر از
نیروی آنها باشد .این توازن میتواند به شکل داخلی(افزایش قدرت درونی) و یا
خارجی(شکلگیری ائتالفهای بیرونی) باشد .دیگر قدرتها در مناقشه دو قدرتی که یکی دیگری
را به چالش کشیده ،با اقدام به بیطرفی میکنند و یا سعی میکنند با همکاری یکی از دو قدرت،
از شکل گیری تهدید هژمونیک علیه منافع خود جلوگیری کنند .سه انتخاب راهبردی پیشروی
قدرتهای درگیر در منازعه قدرت در نظام بینالملل وجود دارد :موازنه قوا ،دنیالهروی و اتحاد و
یا کنارهگیری و بیطرفی(سازمند و همکاران .)221-252 :1389 ،تشدید منازعات چین و آمریکا
در حوزههای اقتصاد بینالملل و تا حدی رقابتهای تسلیحاتی و همچنین توسعهطلبی روسیه در
شرق اروپا علیه گسترش ناتو در اوکراین و گرجستان ،نمونههایی است که نشان میدهد رقابت
قدرت در عرصه جهانی ،رقابتی با حاصل جمع صفر است.
در این پژوهش در چارچوب مفهوم موازنه قدرت ،ایران به عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب
پس از پیروزی انقالب اسالمی در منطقه غرب آسیا ،منافع آمریکا و حضور نظامی آن در این
منطقه را به خطر انداخته است .طبق اسناد امنیت ملی آمریکا ،قدرت این کشور در غرب آسیا و
منطقه خلیج فارس ،پس از پیروزی انقالب توسط ایران ،به چالش کشیده شده است(جهانیان و
اسالمی .)1399 ،دولت آمریکا نیز به تقویت ائتالفهایی مانند «شورای همکاری خلیج فارس» و
افزایش توان بازدارندگی رژیم صهیونیستی پرداخته است .دیگر دولتهای مهم و مؤثر منطقهای
و جهانی نیز در این مواجهه ،یکی از دو سیاست دنبالهروی یا کنارهگیری را اتخاذ کردهاند .توافق
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ابراهیم میان امارات و بحرین با اسرائیل و همچنین روابط مساعد چین ،روسیه و ترکیه با این
رژیم نشان میدهد آن ها عمدتاً از سوگیری مساعد نسبت به ایران و متحدانش در محور مقاومت
اجتناب کردهاند( .)Yadlin, 2022سوریه و گروههای مقاومت در لبنان و عراق و یمن در مقابل
آمریکا و اسرائیل قرار گرفتهاند و دولت عراق سعی در حفظ ثبات و موقعیت مرکزی خود در میانه
این تقابل داشته است .این پژوهش بر این مبنای نظری درصدد شناسایی و درک سناریوهای
محتمل مواجهه ایران و آمریکا در میانمدت در دولت جو بایدن است .سناریوهایی که تبیین
دقیقتر آنها میتواند در ارائه راهکارهایی برای بهبود موقعیت منطقهای و تأمین منافع ملی،
مفید باشد.
پیشینه پژوهش

پیشتر پژوهش هایی در خصوص آینده روابط ایران و آمریکا صورت گرفته که به برخی موارد
میتوان اشاره داشت .سیفزاده و ملکیسعیدآبادی در «چشمانداز  20ساله سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران؛ آیندهپژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهرهگیری از ریاضیات توزیع
جایگشتی» ( )1390سناریوهای چگونگی تغییر فاز روابط دو کشور از رویکرد تقابلی به تعاملی را
بیان داشتهاند .درویشی و همتی در مقاله «چشمانداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسالمی
ایران» ( )1395بیان داشتند که سیاست مقابلهگرایانه توأم با همکاریهای محدود به ویژه در
مسائل منطقهای ،محتملترین گزینۀ آمریکا در برخورد با جمهوری اسالمی ایران در دهه آینده
خواهد بود .فوزی و پیرزادی در «آیندهپژوهی روابط ایران و قدرتهای بزرگ ،آمریکا ،اتحادیه
اروپا ،چین و روسیه» ( )1397با مدل تحلیل روند و احصای پیشرانهای مهم بدین دست یافتند
که تخاصم و تقابل میان ایران و آمریکا در تمامی حوزههای معنایی و مادی تداوم خواهد یافت.
مینایی و فرهادینژاد نیز در «روندپژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران»()1397
با رویکرد کیفی و تحلیل زمینهای به این رسیدهاند که تقویت حضور نظامی در خلیج فارس،
محدودسازی نتایج اقتصادی برجام ،نفوذ امنیتی ،ایرانهراسی در عرصه اجتماعی ،حمالت
سایبری علیه زیرساختها و تالش برای تغییر ارزشهای فرهنگی مهمترین تهدیدات علیه ایران
است .طباطبایی و نورانی در «آیندهپژوهی روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران با ایاالت متحده
آمریکا تا سال  )1398(»2024بیان داشتند که آیندههای محتمل در روابط ایران با آمریکا شامل
طیفی است که از یکسو منجر به تقابل نظامی میان دو طرف خواهد شد و از دیگر سو به توافقی
که ایران در آن به منافع مورد نظر خود دست مییابد .دستیابی یا عدم دستیابی به هر یک ،منوط
به اجرای تجویزات ارائهشده خواهد بود .این مقاله از روش تأثیر متقابل روندها و رویدادها بر
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یکدیگر بهره برده است .آرینمنش و همکارانش در «شگفتیسازها و پیشرانهای مناسبات ایران
و امریکا در  )1398(»1408با استفاده از نرمافزار میکمک 1مهمترین پیشرانها و شگفتیسازهای
مؤثر بر روابط ایران و آمریکا را احصا نمودند .مهمترین شگفتیسازهایی که میتوانند روند کنونی
روابط را دچار تحول سازند عبارت هستند از حمله نظامی ،پرونده سوریه ،تحول در نگرش طرفین
به حقوق بشر ،آینده رهبری و گروه های سیاسی انقالبی در ایران .برزنونی و فرهادی در اثر
پژوهشی «آیندهپژوهی راهبردهای آمریکا برای مقابله با ایران بر پایه سناریونویسی»( )1399با
روش سناریوپردازی ،افزایش فشارهای اقتصادی ،آشوبافکنی اجتماعی و مذاکره سیاسی را سه
سناریوی محتمل در نوع مواجهه آمریکا با ایران قلمداد کردهاند .نیکونهاد و همکارانش در
«سناریوهای آینده روابط ایران و آمریکا در افق پنجساله بر اساس رویکرد سناریونویسی»()1400
بیان میدارند که از بازه  2022تا 2027؛ سناریوی ارجح افزایش رقابت و دشمنی و سناریوی
محتمل ،تعامل مشروط و محدود است .در میان پژوهشهای انگلیسیزبان نیز میتوان به مواردی
اشاره کرد .اندیشکده خاورمیانه در یادداشتی تحت عنوان «پنج سناریو برای درگیری ایران و
آمریکا»( )2019با اشاره به تنشهای رخداده در خلیج فارس با روش توصیفی ،سه سناریوی
منفی شامل درگیریهای متوسط ،باال و همهجانبه و دو سناریوی مثبت شامل تنشزدایی و
معامله را برای آینده مواجهه ایران و آمریکا ذکر میکند ( .)Salem, 2019مؤسسه مطالعات
راهبردی نیز در گزارشی به ارزیابی روابط ایران و آمریکا در افق  2030پرداخته که طبق آن،
توافق هستهای زمینه تعامل و تنشزدایی را بین طرفین فراهم خواهد کرد و سایه جنگ را از این
مواجهه دور خواهد ساخت( .)Muzalevsky, 2015این پژوهش با توجه به ضرورت روزآمدی
سناریوهای پیشین ناظر به شرایط متغیر کنونی ،به ارزیابی وضعیت در دولت بایدن نظر دارد که
تاکنون کمتر از منظر آیندهپژوهی مورد اشاره پژوهشگران بوده است .از منظر روشی نیز ضمن
نظرخواهی از نخبگان ،از تکنیک تحلیل بازیگر با استفاده از نرمافزار مکتور 2بهره برده است.
روششناسی پژوهش
آیندهپژوهی درصدد فهم دقیقتر روندها و رویدادهای موجود برای شناخت آیندههای بدیل است
و دانشی است که از میان آیندههای ممکن ،آیندههای محتملتر و احیان ًا مطلوبتر را شناسایی
میکند .مؤلفه اصلی آیندهپژوهی شناسایی بازیگران  ،روندها و پیشرانهایی هستند که موجب
تداوم ،توقف یا تغییر آنها میشوند .شناسایی این روندها در شرایطی که چندین بازیگر مؤثر
1
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وجود دارند که با درجاتی از آزادی و اراده ،بر روندها مؤثر واقع میشوند ،اهمیت بیشتری
مییابد( .)Gobet, 1991در صحنه روابط بینالملل این پیشرانها عمدت ًا بازیگرانی هستند که
سعی می کنند روندهای موجود را مطابق با منافع ملی خود تغییر دهند .به همین دلیل در
شرایطی که چندین بازیگر وجود داشته باشد ،برای روندپژوهی از تکنیک تحلیل بازیگر استفاده
میشود .در این تکنیک ،منافع بازیگران در موضوع مورد بررسی و تأثیر و نفوذ آنان بر یکدیگر
مورد ارزیابی قرار میگیرد .تحلیل موقعیت ذینفعان در این پژوهش ،به رصد واگراییها و
همگراییها یا ائتالفها و تضادها در اهداف و حاالت مد نظر میانجامد(ساسانیان .)1392 ،در
تحلیل بازیگر باید به الگوهای روابط بازیگران ،ادراکات بازیگران از محیط ،مطلوبیتها و منابع و
ابزارهای آنان توجه داشت( .)Hermans, 2009در این پژوهش نیز به دلیل وجود بازیگرانی که در
نوع مواجهه ایران و آمریکا در موضوعات مورد بحث ،مؤثر هستند ،از این تکنیک استفاده شده
است .از آنجا که نوع پژوهش ،کاربردی است ،برای ارتقای اعتبار آن از روش مصاحبه باز با
نخبگان استفاده شده است  .سپس برای ارزیابی و تحلیل نظرات نخبگانی که به آنان رجوع نمودیم،
از نرمافزار مکتور بهرهبرداری شده است .زیرا نرمافزار با محاسبات پیچیدهای که به انجام
میرساند ،میانگین نظرات آنان را استخراج و به صورت کمّی نمایش میدهد .در واقع روش
پژوهش ،آمیخته(کیفی و کمّی) بوده است .در ابتدا با مطالعات کتابخانهای و نظرخواهی از نخبگان،
بازیگران و اهداف و منافع و حاالت محتمل مورد بحث قرار گرفتهاند و در مرحله بعدی ،با استفاده
از نظرات کمّی و نرمافزار مکتور ،تبیینی از همگراییها و واگراییهای آنان در این سناریوها ارائه
شده است .گامهای این روش بدین ترتیب است(:)Katherine, 2020
 .1شناسایی سناریوها :مسائل یا موقعیتهای کلیدی که مورد بحث هستند ،با مطالعات
کتابخانهای و مصاحبه باز با جمعی از کارشناسان مورد شناسایی قرار گرفته است .این
موقعیتها مهمترین حاالت ممکن در نوع مواجهه بازیگران در آن موضوع هستند .این
مسأله میتواند ایده یا موضوعی باشد که بازیگران بر سر آن به رقابت میپردازند.
 .2شناسایی بازیگران :بازیگران مهم و مؤثری که در آن موقعیتها ،دارای اثرگذاری و نفوذ
هستند و منطبق با منافع خود به کنشگری میپردازند .بازیگران بر مبنای مطالعات
کیفی و نظرخواهی ،شناسایی شدهاند.

 .3برآورد نفوذ بازیگران بر یکدیگر و اصرار بازیگران بر مسائل :با نظرخواهی و استفاده
از پرسشنامه و تکمیل ماتریس نفوذ ،ارزیابی نخبگان از نفوذ یک بازیگر بر تصمیمگیری
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بازیگر دیگر اخذ شده است .در ماتریس اصرار نیز ،اهمیت یک مسأله برای بازیگر و اینکه
چه میزان برای تحقق آن ،اراده دارد ،سنجیده شده است.
 .4تحلیل میزان همگرایی و واگرایی میان بازیگران :با توجه به دادههای برآمده از دو گام
پیشین ،نرم افزار میزان گرایش یک بازیگر نسبت به مسائل کلیدی را در این مرحله
تعیین میکند .اینکه کدامین بازیگران به کدامین سناریوها بیشتر گرایش دارند و
کدامین سناریوها میزان موافقت یا مخالفت کمتری برمیانگیزد ،در این گام روشن
میشود.
برای افزایش روایی دادههای این مطالعه از نظرات  10نفر از کارشناسان استفاده شده که
مشخصات آنان به شرح زیر است .این افراد به دلیل دانش و تخصصی که از مقاالت و یادداشتهای
پژوهشی آنان سنجیده شده و تجربهای که به واسطه فعالیت در اندیشکدهها و نهادهای مرتبط با
سیاست خارجی کشور مانند وزارت خارجه ،سپاه پاسداران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
کسب کردهاند ،مورد رجوع قرار گرفتند.
جدول ( )1مشخصات نخبگان مورد رجوع
دانشگاه محل

مقطع و رشته

تحصیل

تحصیلی

دکترای علوم سیاسی

دانشگاه تهران

دکترای روابط بینالملل

دانشگاه تهران

دکترای سیاستگذاری
عمومی

دانشگاه آزاد تهران

دکترای روابط بینالملل

دانشگاه شهید بهشتی

دکترای مطالعات
منطقهای

دانشگاه جامع امام
حسین(ع)

دکترای مطالعات
منطقهای

دانشگاه جامع امام
حسین(ع)

دکترای مطالعات
منطقهای

دانشگاه جامع امام
حسین(ع)

دکترای روابط بینالملل

دانشگاه دفاع ملی

ارشد علوم سیاسی

دانشگاه تهران

ارشد روابط بینالملل

دانشگاه عالمه

مقطع و رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تجزیه و تحلیل یافتهها
گام اول :شناسایی سناریوها

افق این پژوهش دوران دولت جو بایدن ،رییسجمهور کنونی آمریکاست .با مطالعات موجود و
نظرات کارشناسان مذکور ،و از میان ده ها متغیر ،دو پیشران اصلی تاثیر گذار بر مواجهه آتی
ایران و آمریکا در دولت بایدن ،پرونده هستهای و سیاستهای منطقهای در نظر گرفته شدهاند.
در این خصوص میتوان به طور خاص به پیشنویس سند امنیت ملی دولت بایدن اشاره داشت
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که «برنامه هستهای و فعالیتهای ثباتزدای منطقهای ایران» را از اولویتهای سیاست خارجی
منطقهای دولت آمریکا در غرب آسیا اعالم داشته است( .)Biden, 2021عالوه بر پیشنویس سند
امنیت ملی کاخ سفید ،میتوان به موارد دیگری که نشانگر اولویت این دو پرونده در مواجهه
ایران و آمریکا هستند ،اشاره داشت .نامه چهل مقام ارشد سابق کشورهای اروپایی به بایدن که
هماکنون در سه اندیشکده «شبکه رهبری اروپایی»« ،گروه بینالمللی بحران» و «شورای اروپایی
روابط خارجی» مستقر هستند و از اهمیت تعامل با ایران به هدف «حفظ رژیم جهانی منع اشاعه
و ثبات منطقه» سخن گفتهاند( .)CrissGroup, April 2022همچنین رسانهها و مطبوعات نزدیک
به دولت بایدن نیز اذعان دارند که هدف آمریکا از احیای توافق هستهای آن است که از آن به
عنوان بستری برای مذاکرات منطقهای با ایران بهره ببرد(.)Rome, 2022
درباره عدم قطعیت این پروندهها و حاالت محتملشان میتوان گفت پرونده برنامه هستهای
ایران در دو حالت توافق یا عدم توافق ،دستهبندی میشود .این نکته را با توجه به تجربه مذاکرات
طوالنی و فرسایشی میان ایران و قدرتهای بزرگ در خصوص برنامه هستهای میتوان دریافت.
به ویژه که اخیراً نیز بولتن دانشمندان هستهای در گزارشی اذعان داشته که دانش هستهای ایران
را نمیتوان از بین برد و توافق ،تنها راه مهار این پتانسیل است( .)Wolfsthal, 2022درباره عدم
قطعیت منازعات منطقهای نیز جدای از دو حالت صلح و یا جنگ ،میتوان حالتی تحت عنوان
رقابت یا آنچه میتوان جنگ سرد نامید ،ترسیم نمود .در این وضعیت ،طرفین سعی میکنند با
مهار بحران از تشدید آن به سوی درگیری نظامی پرهیز کنند و در عین حال منازعات خود را به
صورت دیپلماتیک ،اقتصادی ،نبردهای اطالعاتی و یا نیابتی مدیریت نمایند .پس عدم قطعیت
پرونده هستهای در دو حالت توافق یا عدم توافق و عدم قطعیت سیاستهای منطقهای نیز در سه
حالت همکاری ،رقابت و خصومت ،شناسایی شده است .در نتیجه به لحاظ نظری ،یک ماتریس
ششحالته از ترکیب این دو متصور است.
جدول ( )2حاالت پایدار پروندههای اصلی مورد اختالف
خصومت منطقهای

رقابت منطقهای

همکاری منطقهای
توافق هستهای
ابهام هستهای

طبق مصاحبههای صورتگرفته با کارشناسان و مطالعات کتابخانهای ،درباره امکان پذیری تحقق
سناریوها میتوان بیان داشت که با توجه به اولویت پرونده هستهای برای آمریکا ،چه از منظر
زمانی و چه موضوعی ،وقوع همکاری منطقهای در صورت عدم توافق ،غیرواقعبینانه به نظر
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میرسد .باربارا اسالوین ،مدیر پروژه ایران در شورای آتالنتیک ،از اندیشکدههای حامی دولت
بایدن نیز میان احیای توافق هستهای و ثبات منطقهای ارتباط مستقیمی قلمداد میکند .در عین
حال که بیان میکند توافق منجر به همکاری منطقهای نخواهد شد و صرفاً از تشدید تنش در
منطقه جلوگیری میکند( .)Slavin, 2022سویه دیگر این ارزیابی آن است که فقدان توافق
هستهای ،تنش های نظامی و امنیتی میان ایران و آمریکا در عراق و سوریه را تشدید خواهد
کرد( .)Vohra, 2022حتی کنت مکنزی ،فرمانده سنتکام(نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه) نیز
اقرار می کند که برجام منفذی برای جلوگیری از یک نبرد نظامی بلندمدت و خونین
است( .)Wright, 2022همچنین در صورت توافق هستهای ،شکلگیری خصومت منطقهای ممکن
است ،پایداری و مانایی توافق را کاهش داده و آن را به مانند دولت پیشین آمریکا به محاق ببرد.
کما اینکه اندیشکدههای نزدیک به دولت آمریکا مانند گروه بحران نیز بر اثربخشی توافق هستهای
در کاهش تنشهای منطقهای تأکید داشتهاند( .)CrissGroup, January 2022در این بین چهار
حالت پایدار را میتوان متصور بود .سناریوهای موجود بر اساس ارزیابی روندهای کنونی از تحوالت
دیپلماتیک و نظامی منطقه و مشورت با کارشناسان مذکور ،شناسایی شدهاند .سناریوها پس از
نگارش نیز برای اعتبارسنجی به رؤیت  10کارشناس موضوع رسیده است.
 .1توافق هستهای – همکاری منطقهای :در این سناریو ،توافق برجام احیا شده یا توافق
جدیدی با تغییراتی هر چند محدود در زمینه افزایش نظارتها ،توسعه زمانی بندهای
غروب و همچنین رفع تحریمهای بیشتر مانند خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف
و پیوستن به سازمان تجارت جهانی منعقد میشود .با خروج سپاه از فهرست
«سازمانهای تروریستی خارجی» وزارت خارجه ،احتمال تنش نظامی میان طرفین به
شدت کاهش مییابد .همچنین سنای آمریکا با تصویب مفادی به اصالح قانون کاتسا در
خصوص بندهای ادعای حمایت ایران و به خصوص سپاه از تروریسم میپردازد و موانع
سرمایهگذاری خارجی در ایران را کاهش میدهد .فضای تنشآلود منطقهای میان ایران
و آمریکا تعدیل شده و با توجه به اراده آمریکا بر خروج نظامی از منطقه غرب آسیا در
بلندمدت ،طرفین به مرور به سمت همکاری در حل پروندههای موضوعی عراق ،سوریه،
لبنان ،یمن و افغانستان میل میکنند .روابط ایران و متحدان منطقهای ایاالت متحده
مانند عربستان ،امارات و بحرین حالت عادی یافته و روابط دیپلماتیک و تجاری از سر
گرفته میشود .پایان جنگ در یمن ،ثبات سیاسی در عراق و لبنان با همکاری مشترک
ایران و آمریکا و همچنین تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در سوریه پس
از خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا و ترکیه ،از نتایج این همکاری است.
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 .2توافق هستهای – رقابت منطقهای :در چنین سناریویی ،برجام احیا میشود و کمترین
تغییر در متن آن بروز مییابد .نظارتهای فراپادمانی ادامه مییابد و تحریمهای مصوب
برجام مانند فروش نفت و مبادالت بانکی و مالی رفع میشوند .ولی هم پایان غروبهای
هستهای و هم برتری جمهوریخواهان در انتخابات آتی کنگره منجر به مانعتراشی
آمریکا در راه ورود سرمایه خارجی و همچنان همکاری شرکتهای خارجی بهویژه
خصوصی با ایران ،میگردد .در سطح منطقهای به ویژه بین گروههای مقاومت و نیروهای
آمریکایی در عراق و سوریه ،تنشها و حمالت متقابل ادامه مییابد .گرچه از شدت
درگیریهای ایران و آمریکا در خلیج فارس کاسته میشود .محاصره یمن اندکی کاهش
یافته و نیروهای امارات و سعودی به آتشبسی با صنعا دست مییابند .خروج آمریکا از
سوریه منوط به توافق در سطح ایاالت متحده و روسیه و صدور قطعنامه شورای امنیت
میگردد و در لبنان وضع تحریمها بر نیروهای سیاسی نزدیک به حزباهلل ،دولت را با
مشکل روبرو میسازد .ایران و عربستان بهتدریج به سمت عادیسازی روابط حرکت
میکنند.
 .3ابهام هستهای – رقابت منطقهای :این وضعیت متضمن آن است که مذاکرات احیای
برجام به شکست میانجامد و ضمن حرکت ایران به سوی غنیسازی بیشتر ،آمریکا نیز
سختگیریها بر فروش نفت ایران و مبادالت بانکی را افزایش میدهد و مانع آزادسازی
اموال بلوکهشده ایران میگردد .تحریمهای برجام و همچنین تحریمهای دوران ترامپ
تداوم مییابد .همچنین تحریمهای بیشتری در زمینه «ضد تروریسم» و «نقض حقوق
بشر» وضع میگردد که امکان تجارت خارجی ایران را بیش از پیش مختل میسازد.
صرف ًا فروش محدود نفت ایران به برخی مشتریانش بهویژه چین ،ادامه مییابد .در سطح
منطقهای نبرد یمن همچنان تداوم یافته و محاصره این کشور سختتر میشود .بیثباتی
سیاسی در لبنان ادامه مییابد و در عراق ،حمالت متقابل گروههای مقاومت و نیروهای
آمریکایی ادامه مییابد و به تلفاتی منجر میشود.
 .4ابهام هستهای – خصومت منطقهای :در این سناریو با فروپاشی برجام ،ایران نظارتهای
پادمانی را متوقف و همه بازرسان آژانس را اخراج میکند .سطح غنیسازی به بیش از
 20درصد افزایش مییابد و رژیم صهیونیستی ادعا میکند که «زمان گریز» ایران به
کمتر از یک ماه رسیده است .موساد و سیا با اخالل در صنعت هستهای و ترور افراد
فعال در آن ،تالش میکنند از پیشبرد برنامه هستهای ایران جلوگیری کنند .شدت
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تحریمها افزایش مییابد و صرف ًا چین با کسب برخی معافیتهای محدود در برابر واردات
کاالها و نیازمندیهای اساسی بخشی از نفت ایران را میخرد .نیروهای آمریکایی با
حمالت هوایی به مقرهای حزباهلل و نیروی قدس در سوریه ،تعدادی از آنان را به
شهادت میرسانند .عراق نیز درگیر کشاکش دولت مورد حمایت آمریکا با نیروهای
نزدیک به ایران میشود و جمعی از رهبران این گروهها بازداشت شده یا به طرز مشکوکی
ترور میشوند .نبرد یمن با شدت بیشتر از سوی عربستان و امارات ،ادامه مییابد .رژیم
صهیونیستی سعی می کند با تجاوز هوایی از طریق پهپادها ،به نیروها و اماکن حزباهلل
در لبنان آسیب برساند و واکنش متقابل حزباهلل در جنوب لبنان ،درگیریها را تشدید
میکند .حمالت کتائب و عصائب در عراق علیه آمریکاییها ،تلفاتی از نیروهای نظامی
ایاالت متحده به همراه خواهد داشت و در خلیج فارس نیز برخی تنشها میان قایقهای
تندروی سپاه با ناوهای آمریکایی رخ میدهد و نهایتاً به درگیری متقابل ایران و آمریکا
در خلیج فارس میانجامد .امری که با پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره و
ریاستجمهوری ،تنش های مستقیم نظامی میان ایران و آمریکا در عراق و سوریه را در
پی خواهد داشت.
گام دوم :شناسایی بازیگران کلیدی

شناسایی بازیگران با گفتگو از طریق مصاحبه با کارشناسان صورت گرفت .فهرست اولیه بازیگران
شناسایی شده عالوه بر ایران و آمریکا ،شامل عربستان سعودی ،امارات ،اسرائیل ،چین ،روسیه،
اتحادیه اروپا ،عراق ،سوریه ،حزب اهلل لبنان ،انصاراهلل یمن و حشدشعبی بوده است که در گفتگو
و اخذ نظرات خبرگی ،اهمیت امارات ،حزباهلل ،انصاراهلل و حشدشعبی کمتر از دیگر بازیگران
ارزیابی شده و به موارد ذیل محدود شده است .بنابراین عالوه بر ایران و آمریکا ،مهمترین بازیگرانی
که طبق این پژوهش ،کنش های آنان بر مواجهه این دو مؤثر واقع میشود را میتوان چنین
برشمرد .طبیعی است این صرفاً مروری بر بازیگران کلیدی است و تبیین کلی آن ،مجال بیشتری
میطلبد:
 اسرائیل :رژیم اسراییل را میتوان کنشگر مؤثری دانست که با توجه به پیوندهای
ایدئولوژیک با نومحافظه کاران و روابط دیپلماتیک ،نظامی ،امنیتی و اقتصادی باال با
ایاالت متحده و البیهای قوی در ساختار سیاسی این کشور ،میتواند بر روند اختالفات
ایران و آمریکا اثرگذار باشد(موسویفر .)1395 ،اهمیت این مسأله را میتوان در تعیین
دن شاپیرو سفیر سابق آمریکا در فلسطین اشغالی از سوی کاخ سفید به هدف تأمین
نظر دولتمردان حاکم بر تلآویو در مذاکرات وین ،دریافت(غفاری.)1401 ،
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عربستان سعودی :دولت سعودی به دلیل البیگری در آمریکا ،اهمیت آن در بازار انرژی
و نقشی که ایاالت متحده برای این دولت جهت موازنه با ایران در غرب آسیا قائل است،
میتواند بر روند این اختالفات مؤثر باشد .این مسأله با توجه به نقش آن در تولید انرژی،
خریداری تسلیحات از آمریکا و اهمیت آن در رهبری برخی کشورهای عربی ،قابل
مالحظه است(.)Cook, 2022
عراق :این کشور از بازیگرانی است که به دلیل حضور مستقیم آمریکا در این سرزمین
پس از سقوط صدام و همچنین نفوذ ایران ،عرصه تقابل این دو بوده است .مبارزه ایران
با داعش ،نفوذ جمهوری اسالمی را تعمیق و اختالفات را گسترش داد .موضع ایران مبنی
بر خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق ،یک تضاد منافع جدی میان دو کشور ایجاد
کرده است(.)Smith, 2021
سوریه :این دولت پس از قیام های عربی که به جنگ داخلی و ظهور تروریسم تکفیری
در این کشور انجامید ،عرصه تقابل ایران با آمریکا و متحدانش میباشد .این تقابل در
جریان دو مسأله آینده سیاسی سوریه و همچنین مقدمات و تمهیدات بازسازی،
خودنمایی خواهد کرد(.)Semenov, 2021
اتحادیه اروپا :اتحادیه اروپا به مثابه یک نهاد منطقهای مؤثر و دارای قدرت سیاسی و
اقتصادی و با توجه به پیوندهای تمدنی با آمریکا ،میتواند بر نوع موضعگیری ایاالت
متحده در قبال ایران مؤثر باشد .همچنانکه با توجه به قطع روابط ایران و آمریکا و
برخی نیازمندیهای اقتصادی و فناوری ایران در غیاب رابطه با ایاالت متحده؛ میتوانند
بر موضع ایران در پرونده هستهای نیز تأثیر بگذارند( .)Adebahr, 2021این مسأله با
توجه به کاهش حضور آمریکا در غرب آسیا ،بیشتر محل توجه است.
روسیه :فدراسیون روسیه در سیاستهای منطقهای خود تا حدی از وضعیت فیمابین
ایران و آمریکا تأثیر میپذیرد و بر آن تأثیر مینهد .همکاری مسکو و تهران در بحران
سوریه و با وجود اختالفنظرها پیرامون رژیم صهیونیستی ،از جمله این موارد است .در
عین حال که مسکو عالقهمند به یک ایران هستهای نیست و نوع مواجهه آن با پرونده
هستهای در مذاکرات وین نشان داد برای مهار برنامه هستهای ایران نسبت ًا با غرب
همسویی دارد.
چین :پکن با توجه به اهمیت راهبردی در هدفگذاری سیاست خارجی واشنگتن و
افزایش حضور اقتصادی و دیپلماتیکش در غرب آسیا ،به ویژه با پروژه «یک کمربند،
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یک جاده» می تواند در تشدید یا تضعیف اختالفات ایران و آمریکا نقش ایفا کند .چنانکه
همراهیاش با قطعنامههای تحریمی شورای امنیت در دوره اوباما و عدم همراهی نسبی
با فشارهای ترامپ ،به مثابه متغیری در تصمیمگیریهای بعدی ایران ،میتواند متغیری
مهم محسوب شود .عالوه بر اینکه مسأله تایوان نیز در نوع مواجهه چین و آمریکا و
بهتبع بازیگری آن در پروندههای اختالفی دیگر ممکن است مؤثر باشد.
 ترکیه :آنکارا از بازیگرانی است که گرچه عضو ناتو میباشد ولی روابط آن با آمریکا مانند
عربستان ،اسرائیل یا دیگر متحدان منطقهای واشنگتن نیست .ترکیه به دلیل نوع مواجهه
با بحرانهای منطقهای مانند سوریه ،روابطش با مسکو و همچنین قطر ،در هیچ یک از
دو سوی ایران یا آمریکا به طور کامل قرار نمیگیرد.
گام سوم :برآورد نفوذ و اصرار بازیگران

در این مرحله ،با استفاده از نرم افزار مکتور ،دو ماتریس نفوذ و اصرار تکمیل میگردد .میانگین
نظرات کارشناسان در خصوص ماتریس نفوذ مستقیم( )MDIبه ترتیب زیر است .بازیگران در
سطر به ترتیب از چپ به راست ،ایران ،آمریکا ،اتحادیه اروپا ،چین ،روسیه ،عربستان ،رژیم
صهیونیستی ،ترکیه ،عراق و سوریه هستند .ماتریس نفوذ به این ترتیب است که اعداد از صفر تا
 4از فقدان نفوذ تا بیشترین نفوذ را در بر میگیرد.

شکل ( )1میانگین نظرات نخبگان درباره نفوذ بازیگران

بر مبنای نتایج ماتریس مذکور در شکل شماره  ،1نرمافزار ماتریس نفوذ مستقیم و
غیرمستقیم( )DMIIرا در شکل شماره  2ارائه میدهد.

شکل ( )2نفوذ مستقیم و غیرمستقیم بازیگران بر یکدیگر
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شکل ( )3وضعیت بازیگران در نمودار اثرپذیری و اثرگذاری

طبق ماتریس ارائهشده در شکل شماره  ،2آمریکا و عراق به ترتیب بیشترین و کمترین
اثرگذاری را دارند .همچنین عراق بیشترین و اسرائیل کمترین اثرپذیری را دارا هستند .ترسیم
بازیگران در شکل شماره  ،3تصویر بهتری از بازیگران کلیدی را مشخص میکند .همچنان که
انتظار میرفت ایران و آمریکا کلیدیترین بازیگران هستند که در بخش بازیگران دوگانه یا همان
کنشگران اثرگذار و اثرپذیر قرار گرفتهاند .اتحادیه اروپا در مرز بازیگران اثرگذار و بازیگران کلیدی
قرار دارد که از نقش مهم آن در میانه مواجهه ایران و آمریکا حکایت میکند .به بیان دیگر اتحادیه
اروپا به دلیل اجماع نظر نسبی با ایاالت متحده در پروندههای اختالفی با ایران ،از تأثیرگذاری
قابل توجهی برخوردار است و از کنش این دو بازیگر اصلی یعنی تهران و واشنگتن نیز در این
پروندهها تأثیر میپذیرد.
روسیه ،چین و رژیم صهیونیستی بازیگران مؤثری هستند که کمترین تأثیر را از دیگر بازیگران
میپذیرند .ترکیه بازیگری است که هم کمترین تأثیر را میگذارد و هم کمترین تأثیر را میپذیرد.
در واقع میتوان چنین تفسیر نمود که بنا بر نظر نخبگان در این پژوهش ،اسرائیل به دلیل
البی های قوی در آمریکا و اروپا از توان اثرگذاری باالتری بر نوع مواجهه ایران و آمریکا برخوردار
است و کمتر سیاستهایش را با سیاستهای دولتهای غربی در خصوص ایران تطبیق میدهد.
چنانچه ترورهای هستهای را گرچه با اطالع ولی لزوماً در چارچوب سیاستهای آمریکا انجام
نمیدهد.
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پس از آن روسیه است که کمترین تأثیر را از بازیگران میپذیرد .دلیل آن را عالوه بر
هماهنگیهای اخیر روسیه با آمریکا چه در برجام و چه در پیمانهای کنترل تسلیحاتی میتوان
در این امر جستجو نمود که روسیه به طور مستقل از روابط مساعدی با رژیم صهیونیستی و
هم چنین متحدان عرب آمریکا در خاورمیانه برخوردار است و در پرونده سوریه نیز با توجه به
گرایش ترکیه و برخی دولتهای عربی به حل مسأله ،از شدت اختالفات کاسته شده است.
سپس چین که در عین اثرگذاری از تأثیرپذیری کمتری برخوردار است .پکن با توجه به
توانمندی اقتصادیاش می تواند بر بازیگران مختلف تأثیر نهد و درباره نوع مواجهه تهران و
واشنگتن ،البته رفتارش را مطابق با منافعش تنظیم میکند .برای مثال در دوره اوباما که سیاستش
تنشزدایی با چین بود ،به قطعنامههای تحریمی علیه ایران رأی مثبت داد و در دوره ترامپ که
به سوی تنش با چین حرکت کرد ،سعی کرد در خنثیسازی تحریمها به ایران کمک کند و اکنون
در دولت بایدن بار دیگر بر ضرورت تنشزدایی و احیای برجام تأکید دارد.
درباره اثرپذیری عراق و سوریه با توجه به تبعات نبرد با تروریسم و ضرورتهای بازسازی آنها
میتوان گفت که هم از ایران به دلیل نفوذ محور مقاومت و هم از آمریکا و اروپا درباره عراق و هم
از چین و روسیه درباره سوریه ،اثرپذیر هستند .درباره دولت سعودی باید به این نکته توجه نمود
که گرچه با بودجه سرشار نفتی سعی در اِعمال ارادهاش بر سیاستهای منطقهای آمریکا دارد
ولی نهایت ًا در دولت بایدن و در شرایطی که سیاستهای خاورمیانهای کاخ سفید دستخوش تغییر
شده ،اثرپذیری دولت سعودی بر نوع مواجهه ایران و آمریکا ،بیش از اثرگذاری آن است.
سپس بر اساس نظر نخبگان ،ماتریس اصرار یا اراده بازیگران( )2MAOنسبت به مسائل کلیدی
تکمیل شده است .در ماتریس اصرار اعداد از منفی  4به معنای کمترین مطلوبیت تا صفر فاقد
مطلوبیت و  4بیشترین مطلوبیت را شامل میشود.

شکل ( )4نظرات نخبگان درباره اصرار بازیگران بر سناریوها

فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال هفتم ،شماره  ،24بهار 1401

22

در ماتریس فوق ،به ترتیب  A-CPسناریوی توافق و همکاری است A-CM ،توافق و رقابت
است D-CM ،عدم توافق و رقابت و نهایتاً  D-Eعدم توافق و دشمنی است.
گام پنجم :واگرایی و همگرایی

نرمافزار بر اساس عالمت جبری ماتریس اصرار ،ماتریس موقعیت بازیگران( )1MAOنسبت به
سناریوها را ارائه میکند.

شکل ( )5ماتریس موقعیت بازیگران نسبت به سناریوها

بیشترین موقعیت توافقی نسبت به سناریوی توافق هستهای و رقابت منطقهای است .کمترین
توافق نیز نسبت به سناریوی عدم توافق و خصومت منطقهای وجود دارد .قدرت رقابت بازیگران
در تحقق سناریوی مطلوبشان از دیگر مواردی است که نرمافزار به صورت زیر ارائه میدهد.

شکل ( )6وضعیت سناریوها
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وضعیت اراده بازیگران نسبت به چهار سناریوی مذکور نشان میدهد سناریوی توافق هستهای و
رقابت منطقهای بیشترین مطلوبیت را برای بیشترین بازیگران دارد و کفه حامیان این سناریو
بسیار سنگین تر از مخالفان آن است .در واقع به جز عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی ،دیگر
بازیگران موضع منفی نسبت به این سناریو ندارند .پس از آن سناریوی توافق هستهای و همکاری
منطقهای است که کفه حامیانش از مخالفانش سنگینتر است و البته این بار به جز دو بازیگر
مذکور ،روسیه نیز موضع مثبتی نسبت به آن ندارد و به همین دلیل فاصله حامیان و مخالفان
کمتر از سناریوی پیشین است .در سناریوی عدم توافق هستهای و رقابت منطقهای ،وضعیت
نسبت ًا مساوی است و به هر حال میتواند همچنان سناریویی محتمل باشد .ولی سناریوی عدم
توافق هستهای و خصومت منطقه ای با توجه به کفه سنگین مخالفانش و ترجیح عمده بازیگران
به عدم تحقق آن ،از احتمال وقوع کمتری برخوردار است .بنابراین میتوان بیان داشت که
سناریوی توافق هستهای و تداوم رقابتهای منطقهای میان ایران و آمریکا از بیشترین احتمال
برخوردار است و بازیگران بیشتری از وقوع آن احساس رضایت دارند .یکی از خروجیهای مهم
نرمافزار بر اساس نظرات گردآوریشده ،ماتریس توان بازیگران( )3MAOنسبت به موقعیتهای
مذکور است.

شکل ( )7ماتریس توان بازیگران نسبت به سناریوها

آمریکا ،اروپا ،اسرائیل و ایران ،بیشترین توان بسیج نیروها و منابع را برای پیگیری منافع خود
دارا میباشند .نتایج این ماتریس از مکتور ،بیانگر واقعیت محیطی از منظر کارشناسان است.
توان گروه های مقاومت در منطقه؛ در کنار توان نظامی اسرائیل؛ نیروهای نظامی آمریکا در عراق
و خلیج فارس و همچنین در مرتبه بعدی ،حضور برخی دولتهای اروپایی در خلیج فارس و نفوذ
سیاسی آنها و روابط نظامیشان با کشورهای عربی در منطقه ،نشانههایی بر این نتایج مکتور
درباره توان بسیجگری بازیگران است .این بسیج نهتنها قدرت بازیگر بر هدف و مسأله مذکور بلکه
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اراده او برای اِعمال نفوذ بر دیگر بازیگران و کنترل محیط منطقهای برای تحقق ارزشهای مطلوب
را نیز نشان میدهد .طبق شکل شماره  ،7عمده بازیگران توان خود را مصروف دو سناریوی توافق
و همکاری و یا توافق و رقابت در منطقه میکنند و بیشترین مخالفتها با سناریوی عدم توافق و
دشمنی است .کمترین موافقت با سناریوی عدم توافق و رقابت میباشد .این نشان میدهد
همان گونه که در ابتدای روش و در مرحله تعیین مسائل ذکر شد ،عموم نخبگان معتقد هستند
که سناریوی عدم توافق و رقابت منطقهای ،حالت پایداری برای بازیگران نیست و توان خود را
مصروف آن نخواهند کرد .زیرا ناگزیر یا به سوی توافق هستهای یا به سمت خصومت منطقهای
سوق خواهد یافت.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نمودار زیر از نرمافزار مکتور ،ارتباط بین سناریوها را نشان میدهد.

شکل( )8ارتباط سناریوها با یکدیگر

طبق شکل شماره  ،8جابجایی میان سناریوها بدین ترتیب است که احتمال انتقال از سناریوهای
توافق – همکاری و توافق – رقابت به یکدیگر و همچنین سناریوهای عدم توافق – رقابت و عدم
توافق – خصومت به یکدیگر بسیار باالست .احتمال تبدیل وضعیت از حالت توافق و رقابت به
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عدم توافق و رقابت ،کمتر است .زیرا اهمیت حفظ توافق و مهار برنامه هستهای ایران برای
قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا ،اتحادیه اروپا و روسیه ،راهبردی است .همچنین احتمال
جابجایی موقعیت میان توافق-همکاری با عدم توافق-رقابت یا عدم توافق-دشمنی ،بسیار پایین
است .زیرا در صورت وقوع همکاری ،دستاوردهای تنشزدا و ثباتزا به گونهای است که زمینههای
منازعه را کاهش خواهد داد.
با توجه به نتایج نرمافزار ،بیشترین اراده بازیگران نسبت به حالتی است که توافق هستهای
حفظ شود و تنشهای منطقهای کاهش یابد ولی در عین حال ،به سمت همکاری منطقهای سوق
نیابد  .بر مبنای ایده موازنه قدرت ،ایاالت متحده خواستار وادارسازی ایران به کاهش قدرت و
سرعت برنامه هستهای و اطمینانبخشی به حفظ هژمونی توان هستهای رژیم صهیونیستی در
خاورمیانه است .سیاست دولت بایدن بر خروج از افغانستان در سال  2021و پایان جنگ یمن و
خروج از عراق در آینده میانمدت نیز نشان میدهد تمایلی به حضور نظامی بلندمدت و تشدید
تنشهای منطقهای با ایران ندارد .اما با توجه به البیهای پرنفوذ اسرائیل و عربستان در کنگره و
به خصوص میان جمهوریخواهان و همچنین ادعاهای حمایت سپاه از آنچه گروههای تروریستی
در عراق ،سوریه ،لبنان ،فلسطین و یمن میخوانند ،امکان و تمایل آمریکا به همکاری منطقهای
با ایران که نفوذ تهران در عمق راهبردیاش را حفظ کند ،بسیار کمتر از آن است که تصور شود.
در عین حال ،رژیم اسرائیل نتوانسته از طریق حمالت سایبری ،ترور و اخالل ،سرعت رشد
غنیسازی و مونتاژ سانتریفیوژهای نس ل جدید را به حد محسوسی کاهش دهد و همچنان
کمهزینهترین مسیر ،توافق هستهای قلمداد میشود  .روسیه نیز از آن رو که تمایلی به افزایش
قدرت هستهای بازیگران منطقهای و کاهش انحصار این توانمندی در حوزه پیرامونیاش ندارد ،از
مهار برنامه هستهای ایران حمایت میکند .در عین حال که توسعه روابط و همکاری منطقهای
ایران و آمریکا را به جهت کاهش نقش سیاسیاش ،مطلوب نمیداند .چین نیز با هدف افزایش
ثبات منطقهای ،حامی توافق هستهای خواهد بود .ولی با توجه به تشدید تقابل میان پکن و
واشنگتن ،همکاری تهران و کاخ سفید برای جمهوری خلق چین مطلوبیت ندارد .برعکس ،تهران
می تواند متحدی برای افزایش نفوذ منطقه ای چین در خلیج فارس و خروج از محاصره آمریکا
در دریای چین جنوبی باشد .رژیم صهیونیستی گرچه در حالت ایدهآل خواستار نابودی تأسیسات
هسته ای ایران ،ترجیح ًا توسط آمریکاست ولی مهار برنامه هستهای را بر رشد سریع آن ترجیح
میدهد .از این منظر عربستان و متحدان اقماریاش در خلیج فارس نیز در کوتاهمدت حامی این
سیاست هستند .گرچه توسعه برنامه هستهای خود را به عنوان یک آلترناتیو در نظر خواهند
داشت .عراق و سوریه نیز کاهش تنش ایران و آمریکا را به دلیل نیاز به جذب سرمایه خارجی و
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فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بازسازی مرجح میدانند .ترکیه نیز مطلوبیت اقتصادی را در کاهش
تحریمهای ایران و افزایش روابط تجاریاش در منطقه میداند .به ویژه که با شرایط اقتصادی
کنونی ،به تراز تجاری مثبت و ورود ارز به کشور ،نیازمند است .در عین حال باید گفت ایران نیز
ضمن پرهیز از تقابل نظامی با آمریکا ،همکاری و مذاکرات منطقهای با این کشور را به دالیل
ایدئولوژیک و ژئوپلتیک قابل تحقق نمیداند .زیرا هدف استراتژیک و بلندمدت را خروج نظامیان
آمریکایی از تمامی منطقه از جمله خلیج فارس ترسیم کرده است .از سوی دیگر به خصوص پس
از ترور سردار سلیمانی ،با توجه به تشدید تنش میان آمریکا و گروههای مقاومت در عراق و سوریه
و وعده «انتقام سخت» ،امکان همکاری منطقهای با ایاالت متحده به میزان قابل توجهی کاهش
یافته است .شکل شماره ( )9نشان میدهد که موقعیت بازیگران نسبت به نوع مواجهه ایران و
آمریکا در دو سر طیفی که از همکاری تا رقابت و دشمنی را در برمیگیرد ،چگونه قابل ارزیابی
است.

شکل ( )9موقعیت بازیگران نسبت به نوع مواجهه ایران و آمریکا

در قیاس با یافتههای تحقیقات پیشین ،قابل ذکر است که پژوهش حاضر بر آینده مواجهه تا
پایان دولت بایدن متمرکز است .همچنین وضعیت دو پرونده مهم اختالفی و دارای عدم قطعیت،
یعنی برنامه هستهای و سیاستهای منطقهای ایران را مورد ارزیابی قرار داده است .عالوه بر اینکه
با استفاده از نظرات برخی از کارشناسان سعی شده تا اعتبار نتایج ،افزایش یابد .اینکه توان و اراده
مؤثرترین بازیگران ،تا چه اندازه نسبت به کدامین حاالت مصروف میشود ،مهمترین تمایز این
پژوهش نسبت به موارد پیشین است که میتواند پیشنهادات و فرضیاتی برای پژوهشهای مشابه
برای دانشجویان و کارشناسان حوزه سیاست خارجی ارائه دهد.
قدردانی
از کلیه اساتید و خبرگان محترمی که با صرف وقت ارزشمند خود در خصوص تکمیل و انجام این
پژوهش ما را یاری نمودند کمال تشکر را داریم.
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