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 چکیده
 آمریکا و ایران مواجهه و روابط آینده تحلیل متحده، ایاالت در بایدن دولت استقرار به توجه با

 خصوص این در محتمل سناریوهای شناسایی نوشتار، این اصلیمساله  لذا. دارد جدی ضرورت

 هاداده و شده انجام( کیفی و کمّی) آمیخته رویکرد با پژوهش این شناسیروش لحاظ از. باشدمی

 خبرگی هاییافته. اندشده تحلیل مکتور بازیگرمحور افزارنرم از استفاده باو  بازیگرمحور رویکرد با
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 مقدمه

های بزرگ با توجه به جمهوری اسالمی و قدرتو کیفیت روابط های دیپلماسی ارزیابی افق

 .ای و موقعیت ژئوپلتیک ایران در غرب آسیا، ضرورتی آشکار و مبرهن استهای منطقهرقابت

ن یراتری از سیاست خارجی اانداز روشنتواند چشممی ها و احصای سناریوهابینین پیشتدوی

ن گیراچنین تصمیمگران و کارشناسان و همبرداری پژوهشمورد بهره تواندارائه دهد. این امر می

ت سضرورت بررسی نوع مواجهه ایران و آمریکا با توجه به سیاحوزه سیاست خارجی قرار بگیرد. 

تی نسبت های پس از انقالب که بسیاری از روابط و رفتارها، حخارجی جمهوری اسالمی در سال

که خروج ایران از سنتو و . چنانشودروشن می، به دیگر بازیگران از این مواجهه تأثیر پذیرفته

های عربی متحد غرب از این جمله تعهد و نوع رابطه با دولتعدم عضویت در جنبش پیمان 

به سطحی باالتر متأثر از دو مسأله، های ایران و آمریکا تنش (.1394موحد، ی)جعفرباشندمی

های شیعی پس از سقوط صدام، این کشور گیری گروهکه با قدرتاشغال عراق افزایش یافت. اول 

. دوم پرونده (Eisenstadt, 2021معارضه ایران و آمریکا بدل ساخت)« ناحیه خاکستری»را به 

المللی انرژی اتمی به شورای خصوص ارسال آن از شورای حکام آژانس بینای ایران و بههسته

. هر چند (Ross, 2021)افزایش داد را ایران علیههای فشار آمریکا امنیت سازمان ملل که اهرم

هد ولی خروج توافق برجام در دولت اوباما توانست به طور موقت تنش در این پرونده را کاهش د

آمریکا از توافق در دولت ترامپ، بار دیگر موجب تشدید تضادها هم در این پرونده و هم منازعات 

که با ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا و سپس حمله موشکی ایران به پایگاه ای شد. چنانمنطقه

با استقرار دولت . اکنون گرچه (Satloff, 2022)االسد، سطح تنش به مقابله مستقیم رسیدعین

ایداری پ میان طرفین،اعتمادی ای بیشتر شده ولی افزایش بیبایدن امیدها به احیای توافق هسته

ای را با ابهام روبرو ساخته است. با توجه به اهمیت نوع های منطقهای و آینده تنشتوافق هسته

های و حتی سیاست های دیپلماتیک، تجارت خارجیگذاریمواجهه ایران و آمریکا در سیاست

ها، آینده مواجهه این دو بازیگر از اهمیت بسیاری اقتصادی تولیدی و توزیعی متأثر از تحریم

 به روشپژوهی آینده یکردتا با رو درصدد استحاضر  پژوهش بر این اساس  برخوردار است.

 نماید.را استخراج ، سناریوهای احتمالی افزار بازیگرمحورو نرم مراجعه به نخبگان
 

 مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مبانی نظری پژوهش

الملل گرایانه در روابط بینگرایانه و نوواقعهای نظریات واقعترین مؤلفهمفهوم موازنه قدرت از مهم

های ها، اتحادها و همکاریالملل، نه صرفاً نبردها و منازعات بلکه ائتالفدر ادبیات روابط بیناست. 
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ردیابی  ای نیز در چارچوب موازنه قدرت، قابل ارزیابی وبازیگران جهانی و منطقهمیان 

. نتیجه این موازنه در حالت حداکثری، گرایش به سوی نوعی (1390نژاد، است)مصلی

باشد. در حالت می ها در بلندمدتگرایانه برای عبور از بحرانهای جمعی و چندجانبههمکاری

های سرد و تقلیل منازعات از حالت نظامی و سخت به مواجهه نوعی جنگحداقلی نیز به 

به  های اختالفی و در بلندمدتمدت به تثبیت برخی پروندهکه در کوتاه انجامدمیتر یافتهتعدیل

گرایی کنت والتز در چارچوب واقع شود.های حل منازعه منجر میها و روشکنترل طیف گزینه

ها فته و آن را نه یک انتخاب بلکه یک مسیر محتوم برای دولتساختاری از موازنه قدرت سخن گ

(. موازنه قدرت در اندیشه والتز مانند Waltz, 1979: 125به هدف حفظ امنیت و بقای خود خواند)

. در واقع رقابت در عرصه یابددر نظریه تنظیم بازار آدام اسمیت کاربرد می« دست نامرئی»

چه بر قدرت یکی افزوده گردد، از قدرت مع صفر است و چنانالمللی، یک بازی با حاصل جبین

ها در برابر تهدیداتی که دولت (.141: 1399پور و همکاران، دیگری کاسته خواهد شد)شریف

کنند با برقراری توازنی از قدرت، مانع سعی میها را با خطر مواجه کند، امنیت ملی و بقای آن

قدرت مقابل، فراتر از  اگرحتی هجمه و هژمونی آن، حداقل در محدوده ژئوپلتیک خود شوند. 

تواند به شکل داخلی)افزایش قدرت درونی( و یا این توازن می ها باشد.نیروی آن

ری دو قدرتی که یکی دیگها در مناقشه های بیرونی( باشد. دیگر قدرتگیری ائتالفخارجی)شکل

، کنند با همکاری یکی از دو قدرتکنند و یا سعی میطرفی میرا به چالش کشیده، با اقدام به بی

روی گیری تهدید هژمونیک علیه منافع خود جلوگیری کنند. سه انتخاب راهبردی پیشاز شکل

روی و اتحاد و ه قوا، دنیالهالملل وجود دارد: موازنهای درگیر در منازعه قدرت در نظام بینقدرت

تشدید منازعات چین و آمریکا (. 221-252: 1389طرفی)سازمند و همکاران، گیری و بییا کناره

ه در طلبی روسیچنین توسعههای تسلیحاتی و همالملل و تا حدی رقابتهای اقتصاد بیندر حوزه

ابت رق دهدیی است که نشان میهاشرق اروپا علیه گسترش ناتو در اوکراین و گرجستان، نمونه

 ا حاصل جمع صفر است.قدرت در عرصه جهانی، رقابتی ب

این پژوهش در چارچوب مفهوم موازنه قدرت، ایران به عنوان یک قدرت تجدیدنظرطلب در 

پس از پیروزی انقالب اسالمی در منطقه غرب آسیا، منافع آمریکا و حضور نظامی آن در این 

طبق اسناد امنیت ملی آمریکا، قدرت این کشور در غرب آسیا و منطقه را به خطر انداخته است. 

ن و )جهانیا، به چالش کشیده شده است، پس از پیروزی انقالب توسط ایرانمنطقه خلیج فارس

و  «شورای همکاری خلیج فارس»هایی مانند . دولت آمریکا نیز به تقویت ائتالف(1399اسالمی، 

ای های مهم و مؤثر منطقهافزایش توان بازدارندگی رژیم صهیونیستی پرداخته است. دیگر دولت

وافق اند. تگیری را اتخاذ کردهکناره روی یاالهبواجهه، یکی از دو سیاست دنو جهانی نیز در این م
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چنین روابط مساعد چین، روسیه و ترکیه با این ابراهیم میان امارات و بحرین با اسرائیل و هم

ها عمدتاً از سوگیری مساعد نسبت به ایران و متحدانش در محور مقاومت دهد آنرژیم نشان می

مقابل  قاومت در لبنان و عراق و یمن درهای مسوریه و گروه (.Yadlin, 2022)انداجتناب کرده

اند و دولت عراق سعی در حفظ ثبات و موقعیت مرکزی خود در میانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفته

 سناریوهای کرشناسایی و د است. این پژوهش بر این مبنای نظری درصدد  تقابل داشتهاین 

مدت در دولت جو بایدن است. سناریوهایی که تبیین ایران و آمریکا در میانمحتمل مواجهه 

ای و تأمین منافع ملی، تواند در ارائه راهکارهایی برای بهبود موقعیت منطقهها میتر آندقیق

 مفید باشد.
 

 پیشینه پژوهش
برخی موارد هایی در خصوص آینده روابط ایران و آمریکا صورت گرفته که به تر پژوهشپیش

ساله سیاست خارجی  20انداز چشم»سعیدآبادی در زاده و ملکیتوان اشاره داشت. سیفمی

گیری از ریاضیات توزیع پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهرهجمهوری اسالمی ایران؛ آینده

لی را م( سناریوهای چگونگی تغییر فاز روابط دو کشور از رویکرد تقابلی به تعا1390) «جایگشتی

انداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسالمی چشم»اند. درویشی و همتی در مقاله بیان داشته

 رد ویژه به محدود هایهمکاری با توأم گرایانهمقابله ( بیان داشتند که سیاست1395) «ایران

 آینده ههد در ایران اسالمی جمهوری با برخورد در آمریکا گزینۀ ترینمحتمل ای،منطقه مسائل

های بزرگ، آمریکا، اتحادیه پژوهی روابط ایران و قدرتآینده»فوزی و پیرزادی در  بود. خواهد

های مهم بدین دست یافتند ( با مدل تحلیل روند و احصای پیشران1397) «اروپا، چین و روسیه

اهد یافت. های معنایی و مادی تداوم خوکه تخاصم و تقابل میان ایران و آمریکا در تمامی حوزه

( 1397«)روندپژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران»نژاد نیز در مینایی و فرهادی

اند که تقویت حضور نظامی در خلیج فارس، ای به این رسیدهبا رویکرد کیفی و تحلیل زمینه

ت هراسی در عرصه اجتماعی، حمالمحدودسازی نتایج اقتصادی برجام، نفوذ امنیتی، ایران

ترین تهدیدات علیه ایران های فرهنگی مهمها و تالش برای تغییر ارزشسایبری علیه زیرساخت

 تحدهم ایاالت با ایران اسالمی جمهوری سیاسی روابط پژوهیآینده»است. طباطبایی و نورانی در 

 شامل آمریکا با ایران روابط در محتمل های( بیان داشتند که آینده1398«)2024 سال تا آمریکا

 وافقیت به سو دیگر از و شد خواهد طرف دو میان نظامی تقابل به منجر سویک از که است طیفی

 منوط ،یک هر به دستیابی عدم یا دستیابی. یابدمی دست خود نظر مورد منافع به آن در ایران که

روندها و رویدادها بر بود. این مقاله از روش تأثیر متقابل  خواهد شدهارائه تجویزات اجرای به
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 یرانا مناسبات هایپیشران و سازهاشگفتی»منش و همکارانش در یکدیگر بهره برده است. آرین

سازهای ها و شگفتیترین پیشرانمهم 1مکافزار میک( با استفاده از نرم1398«)1408 در امریکا و

نونی توانند روند کسازهایی که میترین شگفتیمؤثر بر روابط ایران و آمریکا را احصا نمودند. مهم

روابط را دچار تحول سازند عبارت هستند از حمله نظامی، پرونده سوریه، تحول در نگرش طرفین 

های سیاسی انقالبی در ایران. برزنونی و فرهادی در اثر به حقوق بشر، آینده رهبری و گروه

( با 1399«)ان بر پایه سناریونویسیپژوهی راهبردهای آمریکا برای مقابله با ایرآینده»پژوهشی 

افکنی اجتماعی و مذاکره سیاسی را سه روش سناریوپردازی، افزایش فشارهای اقتصادی، آشوب

نیکونهاد و همکارانش در  اند.سناریوی محتمل در نوع مواجهه آمریکا با ایران قلمداد کرده

( 1400)«اساس رویکرد سناریونویسیساله بر سناریوهای آینده روابط ایران و آمریکا در افق پنج»

؛ سناریوی ارجح افزایش رقابت و دشمنی و سناریوی 2027تا  2022دارند که از بازه بیان می

توان به مواردی زبان نیز میهای انگلیسیدر میان پژوهش محتمل، تعامل مشروط و محدود است.

پنج سناریو برای درگیری ایران و » اندیشکده خاورمیانه در یادداشتی تحت عنواناشاره کرد. 

های رخداده در خلیج فارس با روش توصیفی، سه سناریوی با اشاره به تنش (2019«)آمریکا

زدایی و جانبه و دو سناریوی مثبت شامل تنشهای متوسط، باال و همهمنفی شامل درگیری

مطالعات مؤسسه  (.Salem, 2019) کندمعامله را برای آینده مواجهه ایران و آمریکا ذکر می

 پرداخته که طبق آن، 2030راهبردی نیز در گزارشی به ارزیابی روابط ایران و آمریکا در افق 

زدایی را بین طرفین فراهم خواهد کرد و سایه جنگ را از این ای زمینه تعامل و تنشتوافق هسته

ورت روزآمدی با توجه به ضر این پژوهش (.Muzalevsky, 2015مواجهه دور خواهد ساخت)

ه ک سناریوهای پیشین ناظر به شرایط متغیر کنونی، به ارزیابی وضعیت در دولت بایدن نظر دارد

ان بوده است. از منظر روشی نیز ضمن گرپژوهی مورد اشاره پژوهشتاکنون کمتر از منظر آینده

 بهره برده است. 2تورافزار مکتکنیک تحلیل بازیگر با استفاده از نرم نظرخواهی از نخبگان، از

 

 شناسی پژوهشروش

 های بدیل استروندها و رویدادهای موجود برای شناخت آینده ترپژوهی درصدد فهم دقیقآینده

تر را شناسایی تر و احیانًا مطلوبهای محتملهای ممکن، آیندهکه از میان آیندهاست  دانشی و 

 هایی هستند که موجبپیشران روندها و بازیگران ،شناسایی  پژوهیمؤلفه اصلی آینده کند.می

. شناسایی این روندها در شرایطی که چندین بازیگر مؤثر شوندمی هاآنتداوم، توقف یا تغییر 

                                                           
1. MicMac 
2. Mactor 
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شوند، اهمیت بیشتری وجود دارند که با درجاتی از آزادی و اراده، بر روندها مؤثر واقع می

ها عمدتًا بازیگرانی هستند که پیشرانالملل این . در صحنه روابط بین(Gobet, 1991یابد)می

کنند روندهای موجود را مطابق با منافع ملی خود تغییر دهند. به همین دلیل در سعی می

شرایطی که چندین بازیگر وجود داشته باشد، برای روندپژوهی از تکنیک تحلیل بازیگر استفاده 

 ی و تأثیر و نفوذ آنان بر یکدیگردر این تکنیک، منافع بازیگران در موضوع مورد بررس شود.می

ها و نفعان در این پژوهش، به رصد واگراییگیرد. تحلیل موقعیت ذیمورد ارزیابی قرار می

(. در 1392انجامد)ساسانیان، ظر میها و تضادها در اهداف و حاالت مد نها یا ائتالفگراییهم

و منابع و  هابازیگران از محیط، مطلوبیتبه الگوهای روابط بازیگران، ادراکات تحلیل بازیگر باید 

(. در این پژوهش نیز به دلیل وجود بازیگرانی که در Hermans, 2009توجه داشت)ابزارهای آنان 

نوع مواجهه ایران و آمریکا در موضوعات مورد بحث، مؤثر هستند، از این تکنیک استفاده شده 

رتقای اعتبار آن از روش مصاحبه باز با جا که نوع پژوهش، کاربردی است، برای ااست. از آن

. سپس برای ارزیابی و تحلیل نظرات نخبگانی که به آنان رجوع نمودیم، استفاده شده استنخبگان 

ای که به انجام افزار با محاسبات پیچیده. زیرا نرمبرداری شده استبهرهتور افزار مکاز نرم

در واقع روش  دهد.ه صورت کّمی نمایش میرساند، میانگین نظرات آنان را استخراج و بمی

ان، ای و نظرخواهی از نخبگدر ابتدا با مطالعات کتابخانه پژوهش، آمیخته)کیفی و کمّی( بوده است.

اند و در مرحله بعدی، با استفاده محتمل مورد بحث قرار گرفته حاالتبازیگران و اهداف و منافع و 

های آنان در این سناریوها ارائه ها و واگراییگرایییینی از همتور، تبافزار مکاز نظرات کمّی و نرم

 (:Katherine, 2020های این روش بدین ترتیب است)شده است. گام

 با مطالعات، مورد بحث هستندهای کلیدی که : مسائل یا موقعیتسناریوها شناسایی .1

ین اای و مصاحبه باز با جمعی از کارشناسان مورد شناسایی قرار گرفته است. کتابخانه

ممکن در نوع مواجهه بازیگران در آن موضوع هستند. این  حاالتترین ها مهمموقعیت

 پردازند.تواند ایده یا موضوعی باشد که بازیگران بر سر آن به رقابت میمسأله می

ها، دارای اثرگذاری و نفوذ که در آن موقعیت مهم و مؤثری : بازیگرانرانبازیگ شناسایی .2

بر مبنای مطالعات . بازیگران پردازندگری میهستند و منطبق با منافع خود به کنش
 اند.کیفی و نظرخواهی، شناسایی شده

ه دبا نظرخواهی و استفا: نفوذ بازیگران بر یکدیگر و اصرار بازیگران بر مسائل برآورد .3

گیری نفوذ یک بازیگر بر تصمیمارزیابی نخبگان از ماتریس نفوذ،  نامه و تکمیلاز پرسش
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ماتریس اصرار نیز، اهمیت یک مسأله برای بازیگر و اینکه  در .اخذ شده استبازیگر دیگر 

 .سنجیده شده استمیزان برای تحقق آن، اراده دارد،  چه

های برآمده از دو گام با توجه به داده :رانمیان بازیگ گرایی و واگراییتحلیل میزان هم .4

افزار میزان گرایش یک بازیگر نسبت به مسائل کلیدی را در این مرحله پیشین، نرم

کدامین سناریوها بیشتر گرایش دارند و  کند. اینکه کدامین بازیگران بهمیتعیین 

انگیزد، در این گام روشن کدامین سناریوها میزان موافقت یا مخالفت کمتری برمی

 شود.می

استفاده شده که  نفر از کارشناسان 10از نظرات های این مطالعه دادهبرای افزایش روایی 

های صصی که از مقاالت و یادداشتمشخصات آنان به شرح زیر است. این افراد به دلیل دانش و تخ

ا ها و نهادهای مرتبط بای که به واسطه فعالیت در اندیشکدهپژوهشی آنان سنجیده شده و تجربه

سیاست خارجی کشور مانند وزارت خارجه، سپاه پاسداران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 

 اند، مورد رجوع قرار گرفتند.کسب کرده
 ( مشخصات نخبگان مورد رجوع1) جدول

 مقطع و رشته تحصیلی
دانشگاه محل 

 تحصیل

مقطع و رشته 

 تحصیلی
 دانشگاه محل تحصیل

 دانشگاه تهران لالملدکترای روابط بین دانشگاه تهران دکترای علوم سیاسی

گذاری دکترای سیاست

 عمومی
 شهید بهشتی دانشگاه لالملدکترای روابط بین دانشگاه آزاد تهران

دکترای مطالعات 

 ایمنطقه

دانشگاه جامع امام 

 حسین)ع(

دکترای مطالعات 

 ایمنطقه

دانشگاه جامع امام 

 حسین)ع(

دکترای مطالعات 

 ایمنطقه

دانشگاه جامع امام 

 حسین)ع(
 دانشگاه دفاع ملی لالملدکترای روابط بین

 دانشگاه عالمه المللارشد روابط بین دانشگاه تهران ارشد علوم سیاسی

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 سناریوها شناساییگام اول: 

جمهور کنونی آمریکاست. با مطالعات موجود و افق این پژوهش دوران دولت جو بایدن، رییس

مواجهه آتی تاثیر گذار بر  دو پیشران اصلیو از میان ده ها متغیر،  ،مذکورکارشناسان نظرات 

 ند.اای در نظر گرفته شدههای منطقهای و سیاستبایدن، پرونده هستهایران و آمریکا در دولت 

سند امنیت ملی دولت بایدن اشاره داشت نویس پیشتوان به طور خاص به در این خصوص می
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های سیاست خارجی را از اولویت« ای ایرانزدای منطقههای ثباتای و فعالیتبرنامه هسته»که 

نویس سند عالوه بر پیش (.Biden, 2021غرب آسیا اعالم داشته است)ای دولت آمریکا در منطقه

گر اولویت این دو پرونده در مواجهه توان به موارد دیگری که نشانامنیت ملی کاخ سفید، می

 هک اروپایی به بایدن کشورهای سابق ارشد مقام ایران و آمریکا هستند، اشاره داشت. نامه چهل

 روپاییا شورای» و «بحران المللیبین گروه» ،«اروپایی رهبری شبکه» اندیشکده سه در اکنونهم

حفظ رژیم جهانی منع اشاعه »مستقر هستند و از اهمیت تعامل با ایران به هدف  «خارجی روابط

ها و مطبوعات نزدیک چنین رسانههم (.CrissGroup, April 2022اند)سخن گفته« و ثبات منطقه

ای آن است که از آن به به دولت بایدن نیز اذعان دارند که هدف آمریکا از احیای توافق هسته

 (.Rome, 2022ای با ایران بهره ببرد)عنوان بستری برای مذاکرات منطقه

ی انامه هستهتوان گفت پرونده برشان میها و حاالت محتملدرباره عدم قطعیت این پرونده

شود. این نکته را با توجه به تجربه مذاکرات بندی میایران در دو حالت توافق یا عدم توافق، دسته

توان دریافت. ای میهای بزرگ در خصوص برنامه هستهطوالنی و فرسایشی میان ایران و قدرت

ایران  ایکه دانش هستهای در گزارشی اذعان داشته بولتن دانشمندان هستهبه ویژه که اخیراً نیز 

درباره عدم  (.Wolfsthal, 2022تنها راه مهار این پتانسیل است) ،توان از بین برد و توافقرا نمی

توان حالتی تحت عنوان ای نیز جدای از دو حالت صلح و یا جنگ، میقطعیت منازعات منطقه

ند با کن، طرفین سعی میتوان جنگ سرد نامید، ترسیم نمود. در این وضعیتچه میرقابت یا آن

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 

ه ای نیز در سمنطقه هایای در دو حالت توافق یا عدم توافق و عدم قطعیت سیاستپرونده هسته

 سیماتر کحالت همکاری، رقابت و خصومت، شناسایی شده است. در نتیجه به لحاظ نظری، ی

 متصور است. دو نیا بیحالته از ترکشش
 های اصلی مورد اختالف( حاالت پایدار پرونده2) جدول

  ایهمکاری منطقه ایرقابت منطقه ایخصومت منطقه

 ایتوافق هسته   

 ایابهام هسته   
 

حقق پذیری تای، درباره امکان گرفته با کارشناسان و مطالعات کتابخانههای صورتطبق مصاحبه

ای برای آمریکا، چه از منظر با توجه به اولویت پرونده هستهبیان داشت که توان میسناریوها 

بینانه به نظر عدم توافق، غیرواقع ای در صورتزمانی و چه موضوعی، وقوع همکاری منطقه
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های حامی دولت باربارا اسالوین، مدیر پروژه ایران در شورای آتالنتیک، از اندیشکده رسد.می

. در عین کندای ارتباط مستقیمی قلمداد میمنطقه ثباتای و بایدن نیز میان احیای توافق هسته

ی نخواهد شد و صرفاً از تشدید تنش در اکند توافق منجر به همکاری منطقهحال که بیان می

سویه دیگر این ارزیابی آن است که فقدان توافق  .(Slavin, 2022کند)منطقه جلوگیری می

های نظامی و امنیتی میان ایران و آمریکا در عراق و سوریه را تشدید خواهد ای، تنشهسته

می آمریکا در خاورمیانه( نیز حتی کنت مکنزی، فرمانده سنتکام)نیروی نظا (.Vohra, 2022کرد)

کند که برجام منفذی برای جلوگیری از یک نبرد نظامی بلندمدت و خونین اقرار می

ممکن  ایگیری خصومت منطقهشکل ای،چنین در صورت توافق هستههم(. Wright, 2022است)

. بردبو آن را به مانند دولت پیشین آمریکا به محاق  کاهش داده، پایداری و مانایی توافق را است

ای فق هستهتوا اثربخشیهای نزدیک به دولت آمریکا مانند گروه بحران نیز بر کما اینکه اندیشکده

در این بین چهار  (.CrissGroup, January 2022اند)ای تأکید داشتههای منطقهدر کاهش تنش

سناریوهای موجود بر اساس ارزیابی روندهای کنونی از تحوالت  .توان متصور بودرا میایدار حالت پ

از  سناریوها پس اند.دیپلماتیک و نظامی منطقه و مشورت با کارشناسان مذکور، شناسایی شده

 رسیده است. موضوع کارشناس  10نگارش نیز برای اعتبارسنجی به رؤیت 

 توافق برجام احیا شده یا توافق در این سناریو،: ایهمکاری منطقه –ای توافق هسته .1

ها، توسعه زمانی بندهای با تغییراتی هر چند محدود در زمینه افزایش نظارت جدیدی

 افتیایهای بیشتر مانند خروج ایران از فهرست سیاه افچنین رفع تحریمغروب و هم

با خروج سپاه از فهرست  .شودجهانی منعقد میو پیوستن به سازمان تجارت 

وزارت خارجه، احتمال تنش نظامی میان طرفین به « های تروریستی خارجیانسازم»

چنین سنای آمریکا با تصویب مفادی به اصالح قانون کاتسا در یابد. همشدت کاهش می

پردازد و موانع خصوص بندهای ادعای حمایت ایران و به خصوص سپاه از تروریسم می

ای میان ایران آلود منطقهفضای تنش دهد.گذاری خارجی در ایران را کاهش میسرمایه

خروج نظامی از منطقه غرب آسیا در  ه و با توجه به اراده آمریکا برو آمریکا تعدیل شد

های موضوعی عراق، سوریه، به مرور به سمت همکاری در حل پروندهطرفین بلندمدت، 

ای ایاالت متحده د. روابط ایران و متحدان منطقهنکنلبنان، یمن و افغانستان میل می

 مانند عربستان، امارات و بحرین حالت عادی یافته و روابط دیپلماتیک و تجاری از سر

، ثبات سیاسی در عراق و لبنان با همکاری مشترک شود. پایان جنگ در یمنگرفته می

چنین تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات در سوریه پس ایران و آمریکا و هم

 ترکیه، از نتایج این همکاری است.کامل نیروهای نظامی آمریکا و  از خروج
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 شود و کمترینبرجام احیا می، در چنین سناریویی :ایرقابت منطقه –ای توافق هسته .2

 های مصوبیابد و تحریمهای فراپادمانی ادامه مییابد. نظارتتغییر در متن آن بروز می

های هم پایان غروب شوند. ولیو مالی رفع می برجام مانند فروش نفت و مبادالت بانکی

تراشی مانع خواهان در انتخابات آتی کنگره منجر بهای و هم برتری جمهوریهسته

ویژه های خارجی بهچنان همکاری شرکتآمریکا در راه ورود سرمایه خارجی و هم

مقاومت و نیروهای های ای به ویژه بین گروه. در سطح منطقهگرددمیخصوصی با ایران، 

یابد. گرچه از شدت ادامه می ها و حمالت متقابلآمریکایی در عراق و سوریه، تنش

دکی کاهش . محاصره یمن انشودایران و آمریکا در خلیج فارس کاسته میهای درگیری

یابند. خروج آمریکا از بسی با صنعا دست میبه آتش یافته و نیروهای امارات و سعودی

به توافق در سطح ایاالت متحده و روسیه و صدور قطعنامه شورای امنیت  سوریه منوط

اهلل، دولت را با ها بر نیروهای سیاسی نزدیک به حزبگردد و در لبنان وضع تحریممی

حرکت  روابط سازیتدریج به سمت عادیسازد. ایران و عربستان بهمشکل روبرو می

 کنند.می

مذاکرات احیای ن است که این وضعیت متضمن آ: ایرقابت منطقه –ای ابهام هسته .3

سازی بیشتر، آمریکا نیز انجامد و ضمن حرکت ایران به سوی غنیبرجام به شکست می

 یدهد و مانع آزادسازها بر فروش نفت ایران و مبادالت بانکی را افزایش میگیریسخت

های دوران ترامپ تحریمچنین های برجام و هم. تحریمگرددشده ایران میاموال بلوکه

 نقض حقوق»و « ضد تروریسم»های بیشتری در زمینه چنین تحریمیابد. همتداوم می

سازد. را بیش از پیش مختل میتجارت خارجی ایران گردد که امکان وضع می« بشر

ح یابد. در سطویژه چین، ادامه میفروش محدود نفت ایران به برخی مشتریانش بهصرفاً 

باتی ثشود. بیتر میچنان تداوم یافته و محاصره این کشور سختنبرد یمن همای منطقه

های مقاومت و نیروهای حمالت متقابل گروهیابد و در عراق، سیاسی در لبنان ادامه می

 شود.یابد و به تلفاتی منجر میآمریکایی ادامه می

ای هبا فروپاشی برجام، ایران نظارتدر این سناریو : ایخصومت منطقه –ای ابهام هسته .4

سازی به بیش از کند. سطح غنیپادمانی را متوقف و همه بازرسان آژانس را اخراج می

ه ایران ب« زمان گریز»کند که یابد و رژیم صهیونیستی ادعا میدرصد افزایش می 20

افراد  ای و تروردر صنعت هسته اخاللکمتر از یک ماه رسیده است. موساد و سیا با 

ای ایران جلوگیری کنند. شدت کنند از پیشبرد برنامه هستهفعال در آن، تالش می
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های محدود در برابر واردات یابد و صرفاً چین با کسب برخی معافیتها افزایش میتحریم

. نیروهای آمریکایی با خردمیهای اساسی بخشی از نفت ایران را کاالها و نیازمندی

اهلل و نیروی قدس در سوریه، تعدادی از آنان را به رهای حزبحمالت هوایی به مق

کشاکش دولت مورد حمایت آمریکا با نیروهای  رسانند. عراق نیز درگیرشهادت می

ها بازداشت شده یا به طرز مشکوکی شود و جمعی از رهبران این گروهنزدیک به ایران می

یم یابد. رژتان و امارات، ادامه میشوند. نبرد یمن با شدت بیشتر از سوی عربسترور می

اهلل کند با تجاوز هوایی از طریق پهپادها، به نیروها و اماکن حزبصهیونیستی سعی می

دید ها را تشاهلل در جنوب لبنان، درگیریدر لبنان آسیب برساند و واکنش متقابل حزب

 نیروهای نظامی ها، تلفاتی ازدر عراق علیه آمریکایی کتائب و عصائبکند. حمالت می

های ها میان قایقایاالت متحده به همراه خواهد داشت و در خلیج فارس نیز برخی تنش

و نهایتاً به درگیری متقابل ایران و آمریکا دهد تندروی سپاه با ناوهای آمریکایی رخ می

خواهان در انتخابات کنگره و امری که با پیروزی جمهوری .انجامددر خلیج فارس می

های مستقیم نظامی میان ایران و آمریکا در عراق و سوریه را در جمهوری، تنشتریاس

 پی خواهد داشت.
 کلیدی بازیگران شناساییگام دوم: 

ه بازیگران فهرست اولی کارشناسان صورت گرفت.از طریق مصاحبه با گفتگو  شناسایی بازیگران با

شده عالوه بر ایران و آمریکا، شامل عربستان سعودی، امارات، اسرائیل، چین، روسیه، شناسایی

اهلل لبنان، انصاراهلل یمن و حشدشعبی بوده است که در گفتگو اتحادیه اروپا، عراق، سوریه، حزب

عبی کمتر از دیگر بازیگران اهلل، انصاراهلل و حشدشو اخذ نظرات خبرگی، اهمیت امارات، حزب

گرانی ترین بازیعالوه بر ایران و آمریکا، مهمبنابراین  ارزیابی شده و به موارد ذیل محدود شده است.

توان چنین شود را میهای آنان بر مواجهه این دو مؤثر واقع میکنش، این پژوهشطبق که 

تری ت و تبیین کلی آن، مجال بیش. طبیعی است این صرفاً مروری بر بازیگران کلیدی اسبرشمرد

 :طلبدمی

 ی دانست که با توجه به پیوندهای مؤثر گرتوان کنشرا می اسراییل: رژیم اسرائیل

کاران و روابط دیپلماتیک، نظامی، امنیتی و اقتصادی باال با ایدئولوژیک با نومحافظه

تواند بر روند اختالفات های قوی در ساختار سیاسی این کشور، میایاالت متحده و البی

توان در تعیین همیت این مسأله را می(. ا1395فر، اثرگذار باشد)موسویایران و آمریکا 

شاپیرو سفیر سابق آمریکا در فلسطین اشغالی از سوی کاخ سفید به هدف تأمین دن

 (.1401آویو در مذاکرات وین، دریافت)غفاری، مردان حاکم بر تلنظر دولت
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 گری در آمریکا، اهمیت آن در بازار انرژی : دولت سعودی به دلیل البیدیعربستان سعو

و نقشی که ایاالت متحده برای این دولت جهت موازنه با ایران در غرب آسیا قائل است، 

تواند بر روند این اختالفات مؤثر باشد. این مسأله با توجه به نقش آن در تولید انرژی، می

و اهمیت آن در رهبری برخی کشورهای عربی، قابل  خریداری تسلیحات از آمریکا

  (.Cook, 2022مالحظه است)

 از بازیگرانی است که به دلیل حضور مستقیم آمریکا در این سرزمین این کشور : عراق

چنین نفوذ ایران، عرصه تقابل این دو بوده است. مبارزه ایران پس از سقوط صدام و هم

تعمیق و اختالفات را گسترش داد. موضع ایران مبنی با داعش، نفوذ جمهوری اسالمی را 

بر خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق، یک تضاد منافع جدی میان دو کشور ایجاد 

 (.Smith, 2021کرده است)

 های عربی که به جنگ داخلی و ظهور تروریسم تکفیری : این دولت پس از قیامسوریه

 باشد. این تقابل درن با آمریکا و متحدانش میدر این کشور انجامید، عرصه تقابل ایرا

چنین مقدمات و تمهیدات بازسازی، جریان دو مسأله آینده سیاسی سوریه و هم

 (.Semenov, 2021خودنمایی خواهد کرد)

 ای مؤثر و دارای قدرت سیاسی و : اتحادیه اروپا به مثابه یک نهاد منطقهاتحادیه اروپا

الت گیری ایاتواند بر نوع موضعای تمدنی با آمریکا، میاقتصادی و با توجه به پیونده

که با توجه به قطع روابط ایران و آمریکا و چنانمتحده در قبال ایران مؤثر باشد. هم

ند توانهای اقتصادی و فناوری ایران در غیاب رابطه با ایاالت متحده؛ میبرخی نیازمندی

(. این مسأله با Adebahr, 2021بگذارند) ای نیز تأثیربر موضع ایران در پرونده هسته

 توجه به کاهش حضور آمریکا در غرب آسیا، بیشتر محل توجه است.

 مابین ای خود تا حدی از وضعیت فیهای منطقه: فدراسیون روسیه در سیاستروسیه

نهد. همکاری مسکو و تهران در بحران پذیرد و بر آن تأثیر میایران و آمریکا تأثیر می

ر د نظرها پیرامون رژیم صهیونیستی، از جمله این موارد است.و با وجود اختالفسوریه 

ای نیست و نوع مواجهه آن با پرونده مند به یک ایران هستهعین حال که مسکو عالقه

ای ایران نسبتًا با غرب ای در مذاکرات وین نشان داد برای مهار برنامه هستههسته

 سویی دارد.هم

 گذاری سیاست خارجی واشنگتن و توجه به اهمیت راهبردی در هدف: پکن با چین

د، یک کمربن»افزایش حضور اقتصادی و دیپلماتیکش در غرب آسیا، به ویژه با پروژه 
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که تواند در تشدید یا تضعیف اختالفات ایران و آمریکا نقش ایفا کند. چنانمی« یک جاده

ت در دوره اوباما و عدم همراهی نسبی های تحریمی شورای امنیاش با قطعنامههمراهی

یری تواند متغهای بعدی ایران، میگیریبا فشارهای ترامپ، به مثابه متغیری در تصمیم

عالوه بر اینکه مسأله تایوان نیز در نوع مواجهه چین و آمریکا و  مهم محسوب شود.

 های اختالفی دیگر ممکن است مؤثر باشد.تبع بازیگری آن در پروندهبه

 ند باشد ولی روابط آن با آمریکا مان: آنکارا از بازیگرانی است که گرچه عضو ناتو میترکیه

 ای واشنگتن نیست. ترکیه به دلیل نوع مواجههعربستان، اسرائیل یا دیگر متحدان منطقه

چنین قطر، در هیچ یک از ای مانند سوریه، روابطش با مسکو و همهای منطقهبا بحران

 گیرد.یا آمریکا به طور کامل قرار نمیدو سوی ایران 

 

 نفوذ و اصرار بازیگران برآوردگام سوم: 

ین گردد. میانگدو ماتریس نفوذ و اصرار تکمیل میبا استفاده از نرم افزار مکتور ،در این مرحله، 

است. بازیگران در زیر ( به ترتیب MDIنظرات کارشناسان در خصوص ماتریس نفوذ مستقیم)

ترتیب از چپ به راست، ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، عربستان، رژیم سطر به 

صهیونیستی، ترکیه، عراق و سوریه هستند. ماتریس نفوذ به این ترتیب است که اعداد از صفر تا 

 گیرد.از فقدان نفوذ تا بیشترین نفوذ را در بر می 4

 

 

 
 

 نظرات نخبگان درباره نفوذ بازیگران( میانگین 1) شکل
افزار ماتریس نفوذ مستقیم و ، نرم1در شکل شماره  بر مبنای نتایج ماتریس مذکور

 دهد.ارائه می 2در شکل شماره ( را DMIIغیرمستقیم)
 

 ( نفوذ مستقیم و غیرمستقیم بازیگران بر یکدیگر2) شکل
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 ( وضعیت بازیگران در نمودار اثرپذیری و اثرگذاری3) شکل

 

، آمریکا و عراق به ترتیب بیشترین و کمترین 2شده در شکل شماره ماتریس ارائهطبق 

کمترین اثرپذیری را دارا هستند. ترسیم  اسرائیلچنین عراق بیشترین و اثرگذاری را دارند. هم

چنان که هم کند.بهتری از بازیگران کلیدی را مشخص می، تصویر 3در شکل شماره بازیگران 

ترین بازیگران هستند که در بخش بازیگران دوگانه یا همان رفت ایران و آمریکا کلیدیانتظار می

اند. اتحادیه اروپا در مرز بازیگران اثرگذار و بازیگران کلیدی گران اثرگذار و اثرپذیر قرار گرفتهکنش

کند. به بیان دیگر اتحادیه ش مهم آن در میانه مواجهه ایران و آمریکا حکایت میقرار دارد که از نق

های اختالفی با ایران، از تأثیرگذاری اروپا به دلیل اجماع نظر نسبی با ایاالت متحده در پرونده

قابل توجهی برخوردار است و از کنش این دو بازیگر اصلی یعنی تهران و واشنگتن نیز در این 

 پذیرد.ها تأثیر میپرونده

روسیه، چین و رژیم صهیونیستی بازیگران مؤثری هستند که کمترین تأثیر را از دیگر بازیگران 

پذیرد. گذارد و هم کمترین تأثیر را میپذیرند. ترکیه بازیگری است که هم کمترین تأثیر را میمی

یل به دل اسرائیلپژوهش، توان چنین تفسیر نمود که بنا بر نظر نخبگان در این در واقع می

های قوی در آمریکا و اروپا از توان اثرگذاری باالتری بر نوع مواجهه ایران و آمریکا برخوردار البی

. دهدهای غربی در خصوص ایران تطبیق میهای دولتهایش را با سیاستاست و کمتر سیاست

های آمریکا انجام وب سیاستای را گرچه با اطالع ولی لزوماً در چارچچه ترورهای هستهچنان

 دهد.نمی
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پذیرد. دلیل آن را عالوه بر پس از آن روسیه است که کمترین تأثیر را از بازیگران می

ان توهای کنترل تسلیحاتی میهای اخیر روسیه با آمریکا چه در برجام و چه در پیمانهماهنگی

اعدی با رژیم صهیونیستی و در این امر جستجو نمود که روسیه به طور مستقل از روابط مس

چنین متحدان عرب آمریکا در خاورمیانه برخوردار است و در پرونده سوریه نیز با توجه به هم

 های عربی به حل مسأله، از شدت اختالفات کاسته شده است.گرایش ترکیه و برخی دولت

ه وجه بسپس چین که در عین اثرگذاری از تأثیرپذیری کمتری برخوردار است. پکن با ت

تواند بر بازیگران مختلف تأثیر نهد و درباره نوع مواجهه تهران و اش میتوانمندی اقتصادی

ش کند. برای مثال در دوره اوباما که سیاستواشنگتن، البته رفتارش را مطابق با منافعش تنظیم می

 وره ترامپ کههای تحریمی علیه ایران رأی مثبت داد و در دزدایی با چین بود، به قطعنامهتنش

 ها به ایران کمک کند و اکنونسازی تحریمبه سوی تنش با چین حرکت کرد، سعی کرد در خنثی

 زدایی و احیای برجام تأکید دارد.در دولت بایدن بار دیگر بر ضرورت تنش

 ها نهای بازسازی آدرباره اثرپذیری عراق و سوریه با توجه به تبعات نبرد با تروریسم و ضرورت

هم از ایران به دلیل نفوذ محور مقاومت و هم از آمریکا و اروپا درباره عراق و هم که توان گفت می

از چین و روسیه درباره سوریه، اثرپذیر هستند. درباره دولت سعودی باید به این نکته توجه نمود 

آمریکا دارد ای های منطقهاش بر سیاستکه گرچه با بودجه سرشار نفتی سعی در اِعمال اراده

ر ای کاخ سفید دستخوش تغییهای خاورمیانهولی نهایتاً در دولت بایدن و در شرایطی که سیاست

 شده، اثرپذیری دولت سعودی بر نوع مواجهه ایران و آمریکا، بیش از اثرگذاری آن است.

ی ( نسبت به مسائل کلید2MAOسپس بر اساس نظر نخبگان، ماتریس اصرار یا اراده بازیگران)

به معنای کمترین مطلوبیت تا صفر فاقد  4تکمیل شده است. در ماتریس اصرار اعداد از منفی 

 شود.بیشترین مطلوبیت را شامل می 4مطلوبیت و 
 

 

 

 

 
 

 ( نظرات نخبگان درباره اصرار بازیگران بر سناریوها4) شکل
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 توافق و رقابت A-CM، است سناریوی توافق و همکاری A-CPدر ماتریس فوق، به ترتیب 

 عدم توافق و دشمنی است. D-E نهایتاً عدم توافق و رقابت و D-CM، است

 

 گراییگام پنجم: واگرایی و هم

( نسبت به 1MAO، ماتریس موقعیت بازیگران)اصرارافزار بر اساس عالمت جبری ماتریس نرم

 کند.سناریوها را ارائه می

 

 
 

 

 

 

 
 ( ماتریس موقعیت بازیگران نسبت به سناریوها5) شکل

 

ت. کمترین ای اسای و رقابت منطقهبیشترین موقعیت توافقی نسبت به سناریوی توافق هسته

ای وجود دارد. قدرت رقابت بازیگران توافق نیز نسبت به سناریوی عدم توافق و خصومت منطقه

 دهد.افزار به صورت زیر ارائه میشان از دیگر مواردی است که نرممطلوبدر تحقق سناریوی 

 ( وضعیت سناریوها6) شکل
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ای و دهد سناریوی توافق هستهوضعیت اراده بازیگران نسبت به چهار سناریوی مذکور نشان می

اریو دارد و کفه حامیان این سنای بیشترین مطلوبیت را برای بیشترین بازیگران رقابت منطقه

تر از مخالفان آن است. در واقع به جز عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، دیگر بسیار سنگین

همکاری  ای وبازیگران موضع منفی نسبت به این سناریو ندارند. پس از آن سناریوی توافق هسته

لبته این بار به جز دو بازیگر تر است و اای است که کفه حامیانش از مخالفانش سنگینمنطقه

مذکور، روسیه نیز موضع مثبتی نسبت به آن ندارد و به همین دلیل فاصله حامیان و مخالفان 

 ای، وضعیتای و رقابت منطقهکمتر از سناریوی پیشین است. در سناریوی عدم توافق هسته

د. ولی سناریوی عدم چنان سناریویی محتمل باشتواند همنسبتًا مساوی است و به هر حال می

ای با توجه به کفه سنگین مخالفانش و ترجیح عمده بازیگران ای و خصومت منطقهتوافق هسته

توان بیان داشت که به عدم تحقق آن، از احتمال وقوع کمتری برخوردار است. بنابراین می

یشترین احتمال ای میان ایران و آمریکا از بهای منطقهای و تداوم رقابتسناریوی توافق هسته

های مهم برخوردار است و بازیگران بیشتری از وقوع آن احساس رضایت دارند. یکی از خروجی

های ( نسبت به موقعیت3MAOشده، ماتریس توان بازیگران)افزار بر اساس نظرات گردآورینرم

 مذکور است.

 

 

 

 

 
 

 سناریوها( ماتریس توان بازیگران نسبت به 7) شکل
نافع خود پیگیری مو ایران، بیشترین توان بسیج نیروها و منابع را برای  اسرائیلآمریکا، اروپا، 

گر واقعیت محیطی از منظر کارشناسان است. باشند. نتایج این ماتریس از مکتور، بیاندارا می

ی آمریکا در عراق های مقاومت در منطقه؛ در کنار توان نظامی اسرائیل؛ نیروهای نظامتوان گروه

های اروپایی در خلیج فارس و نفوذ چنین در مرتبه بعدی، حضور برخی دولتو خلیج فارس و هم

تور هایی بر این نتایج مکشان با کشورهای عربی در منطقه، نشانهها و روابط نظامیسیاسی آن

ور بلکه دف و مسأله مذکتنها قدرت بازیگر بر هاین بسیج نهگری بازیگران است. درباره توان بسیج
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لوب های مطای برای تحقق ارزشاراده او برای اِعمال نفوذ بر دیگر بازیگران و کنترل محیط منطقه

، عمده بازیگران توان خود را مصروف دو سناریوی توافق 7طبق شکل شماره دهد. را نیز نشان می

 ها با سناریوی عدم توافق ولفتکنند و بیشترین مخاو همکاری و یا توافق و رقابت در منطقه می

دهد باشد. این نشان می. کمترین موافقت با سناریوی عدم توافق و رقابت میدشمنی است

گونه که در ابتدای روش و در مرحله تعیین مسائل ذکر شد، عموم نخبگان معتقد هستند همان

نیست و توان خود را  ای، حالت پایداری برای بازیگرانکه سناریوی عدم توافق و رقابت منطقه

ای خصومت منطقه ای یا به سمتمصروف آن نخواهند کرد. زیرا ناگزیر یا به سوی توافق هسته

 سوق خواهد یافت.
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 دهد.اط بین سناریوها را نشان میتور، ارتبمک افزارنرمنمودار زیر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ارتباط سناریوها با یکدیگر( 8شکل)

، جابجایی میان سناریوها بدین ترتیب است که احتمال انتقال از سناریوهای 8طبق شکل شماره 

دم رقابت و ع –چنین سناریوهای عدم توافق رقابت به یکدیگر و هم –همکاری و توافق  –توافق 

به  الت توافق و رقابتبه یکدیگر بسیار باالست. احتمال تبدیل وضعیت از ح خصومت –توافق 
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ای ایران برای عدم توافق و رقابت، کمتر است. زیرا اهمیت حفظ توافق و مهار برنامه هسته

چنین احتمال های بزرگ به خصوص آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه، راهبردی است. همقدرت

ایین بسیار پ دشمنی،-رقابت یا عدم توافق-ا عدم توافقهمکاری ب-بجایی موقعیت میان توافقجا

 هایای است که زمینهزا به گونهزدا و ثباتزیرا در صورت وقوع همکاری، دستاوردهای تنش است.

 منازعه را کاهش خواهد داد.

 ایهسته توافق بیشترین اراده بازیگران نسبت به حالتی است که، افزارنتایج نرمبا توجه به 

ای سوق عین حال، به سمت همکاری منطقه ولی در کاهش یابدای های منطقهشو تن حفظ شود

و  . بر مبنای ایده موازنه قدرت، ایاالت متحده خواستار وادارسازی ایران به کاهش قدرتنیابد

ای رژیم صهیونیستی در بخشی به حفظ هژمونی توان هستهای و اطمینانبرنامه هسته سرعت

و پایان جنگ یمن و  2021در سال  سیاست دولت بایدن بر خروج از افغانستان است. خاورمیانه

دهد تمایلی به حضور نظامی بلندمدت و تشدید مدت نیز نشان میخروج از عراق در آینده میان

های پرنفوذ اسرائیل و عربستان در کنگره و اما با توجه به البی ای با ایران ندارد.های منطقهتنش

های تروریستی چه گروهت سپاه از آنچنین ادعاهای حمایخواهان و همبه خصوص میان جمهوری

ای خوانند، امکان و تمایل آمریکا به همکاری منطقهدر عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن می

 اش را حفظ کند، بسیار کمتر از آن است که تصور شود.با ایران که نفوذ تهران در عمق راهبردی

، سرعت رشد اخاللاز طریق حمالت سایبری، ترور و  رژیم اسرائیل نتوانسته در عین حال،

چنان همو  ل جدید را به حد محسوسی کاهش دهدسازی و مونتاژ سانتریفیوژهای نسغنی

. روسیه نیز از آن رو که تمایلی به افزایش شودای قلمداد میتوافق هسته ،ترین مسیرهزینهکم

 اش ندارد، ازدر حوزه پیرامونی ین توانمندیاای و کاهش انحصار ای بازیگران منطقهقدرت هسته

ای کند. در عین حال که توسعه روابط و همکاری منطقهای ایران حمایت میمهار برنامه هسته

داند. چین نیز با هدف افزایش اش، مطلوب نمیایران و آمریکا را به جهت کاهش نقش سیاسی

با توجه به تشدید تقابل میان پکن و  ای خواهد بود. ولیتوافق هستهای، حامی ثبات منطقه

واشنگتن، همکاری تهران و کاخ سفید برای جمهوری خلق چین مطلوبیت ندارد. برعکس، تهران 

تواند متحدی برای افزایش نفوذ منطقه ای چین در خلیج فارس و خروج از محاصره آمریکا می

 آل خواستار نابودی تأسیسات. رژیم صهیونیستی گرچه در حالت ایدهدر دریای چین جنوبی باشد

ای را بر رشد سریع آن ترجیح ای ایران، ترجیحًا توسط آمریکاست ولی مهار برنامه هستههسته

مدت حامی این اش در خلیج فارس نیز در کوتاهدهد. از این منظر عربستان و متحدان اقماریمی

لترناتیو در نظر خواهند ای خود را به عنوان یک آسیاست هستند. گرچه توسعه برنامه هسته

داشت. عراق و سوریه نیز کاهش تنش ایران و آمریکا را به دلیل نیاز به جذب سرمایه خارجی و 
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دانند. ترکیه نیز مطلوبیت اقتصادی را در کاهش های اقتصادی مرتبط با بازسازی مرجح میفعالیت

ویژه که با شرایط اقتصادی  داند. بهاش در منطقه میهای ایران و افزایش روابط تجاریتحریم

در عین حال باید گفت ایران نیز  ورود ارز به کشور، نیازمند است. کنونی، به تراز تجاری مثبت و

ای با این کشور را به دالیل ضمن پرهیز از تقابل نظامی با آمریکا، همکاری و مذاکرات منطقه

 اتژیک و بلندمدت را خروج نظامیانداند. زیرا هدف استرایدئولوژیک و ژئوپلتیک قابل تحقق نمی

آمریکایی از تمامی منطقه از جمله خلیج فارس ترسیم کرده است. از سوی دیگر به خصوص پس 

 های مقاومت در عراق و سوریهاز ترور سردار سلیمانی، با توجه به تشدید تنش میان آمریکا و گروه

متحده به میزان قابل توجهی کاهش ای با ایاالت ، امکان همکاری منطقه«انتقام سخت»و وعده 

دهد که موقعیت بازیگران نسبت به نوع مواجهه ایران و نشان می (9)شکل شماره  یافته است.

گیرد، چگونه قابل ارزیابی آمریکا در دو سر طیفی که از همکاری تا رقابت و دشمنی را در برمی

 است.

 

 

 
 

 موقعیت بازیگران نسبت به نوع مواجهه ایران و آمریکا (9)شکل 
ا ه تبر آینده مواجهپژوهش حاضر ، قابل ذکر است که های تحقیقات پیشینیافتهدر قیاس با 

وضعیت دو پرونده مهم اختالفی و دارای عدم قطعیت،  پایان دولت بایدن متمرکز است. همچنین

 را مورد ارزیابی قرار داده است. عالوه بر اینکهای ایران های منطقهای و سیاستیعنی برنامه هسته

با استفاده از نظرات برخی از کارشناسان سعی شده تا اعتبار نتایج، افزایش یابد. اینکه توان و اراده 

ن ترین تمایز ایشود، مهما چه اندازه نسبت به کدامین حاالت مصروف میمؤثرترین بازیگران، ت

ی مشابه هاتواند پیشنهادات و فرضیاتی برای پژوهشپژوهش نسبت به موارد پیشین است که می

 برای دانشجویان و کارشناسان حوزه سیاست خارجی ارائه دهد. 
 

 قدردانی

محترمی که با صرف وقت ارزشمند خود در خصوص تکمیل و انجام این از کلیه اساتید و خبرگان 

 پژوهش ما را یاری نمودند کمال تشکر را داریم.
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