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سناریوهای محتمل توافق هستهای ایران پس از انتخابات  2020آمریکا؛
روش سناریونویسی لمپ
*1

احسانکیانی 
ابراهیمحاجیانی 2
چکیده 
رپروندههستهایایرانازابتدا،باعثشدکهطرفاصلیدربرابر

اهمیتنقشآفرینیآمریکاد

تعهداتشان

ایران،دولتایاالتمتحدهباشد.پسازخروجآمریکاازبرجام،طرفهایدیگرنیز

را به طور کامل انجام ندادند .بنابراین آینده توافق هستهای ایران به نتیجه انتخابات
ریاستجمهوریآمریکادرنوامبر2020بستگیدارد.با توجهبهتفاوتمواضعترامپوبایدن،

میتواندسه
هستهای ایران ضروری است .هربازیگرینسبتبهاینتوافق 
ارزیابی آینده توافق  
نوعکنششاملپایبندیکامل،کاهشتعهداتیاخروجازتوافقرابرگزیند.دراینمقالهاز
روش آیندهپژوهی لمپ ،منتسب به دکتر الکوود استفاده شد .این روش احتمال آیندههای
قرارمیدهد.استفاده

جایگزینوچگونگیرصدآنهادرهرسناریویاحتمالی راموردارزیابی 

ازنظراتجمعیازنخبگاندارایدانشیاتجربهدرحوزهسیاستخارجینشاندادکهفرضیه
محتمل در صورت پیروزی ترامپ ،تداوم وضعیت کنونی است .در صورت پیروزی بایدن نیز
توافقهستهای برایوادارسازیایرانآغاز

فرضمحتملتر،بازگشتمحدود وموقت آمریکابه

نطقهایاست .
مذاکراتم 

واژههای کلیدی:
ایران ،آمریکا ،توافق هستهای ،روش لمپ ،الکوود.







.1دانشجویدکترایمطالعات منطقه(گرایش خاورمیانه)دردانشگاهامامحسین(ع) 
.2دانشیاردانشگاهشاهد 
*نویسندهمسئولe1386k@gmail.com :
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مقدمه 
برنامهجامعاقداممشترکموسومبهبرجاممهمترینرخدادسیاستخارجیجمهوریاسالمی

ایران طی دهه اخیر محسوب میشود .انعقاد این توافق در  1394پس از حدود  12سال
هایغربیبرسرپروندههستهایایران،سرانجامبهطور


جمهوریاسالمیودولت
فرازونشیب 
).تنشهاییکهصرفاًبهحوزه

موقتبهتنشهادراینخصوصپایانداد (شیرازی10،1394،

ها،ابعاداقتصادیجدییافتهبودوهمچنینبه


واسطهتحریم

دیپلماسیمحدودنماندهبودوبه
هایضدامنیتیآمریکاورژیمصهیونیستیمانندانتقالویروساستاکسنتبههدف


جهتاقدام
ای،نهفقطامنیتنرمبلکهامنیتسختایرانرانیزهدفقرار


اخاللدرتوسعهبرنامههسته
ایدستیافتکهدرازایمحدودیتهایشدیداِعمالشدهبر


دادهبود.توافقبرجامبهمعامله
فعالیتهای هستهای ایران اعم از تولید سانتریفیوژهای جدید ،غنیسازی اورانیوم و تولید

هایاقتصادیبهویژهدوتحریممهمفروشنفتومبادالتبانکیتعلیقو


تحریم
آبسنگین،

(کمالیاردکانی .)56،1395،

نهایتاًپسازپایاندورهانقضایبرجام،ملغیشوند
اما ترامپ ،رییسجمهوری ایاالت متحده که در جریان شعارهای تبلیغاتی انتخابات
ریاستجمهوری 2016وعدهخروجازاینتوافقرادادهبود،دراردیبهشت 1397اینوعدهرا

عملی کرد .رویکرد دولت ترامپ به توافق هستهای با ایران بر این مبنا استوار شد که با
بزرگ نماییوتهدیدنماییازاینبرنامه،بهسمتتوقفکاملآنوسپسافزایشمحدودیتها

هایمنطقهایایرانگامبردارد (درج .)75،1398،زیرامسأله

بربرنامههایموشکیوفعالیت

عدم اشاعه تسلیحات هستهای از چندان اهمیتی در راهبردهای اعضای دائم شورای امنیت
سازمان ملل برخوردار است که سبب اجماع آنان بر قطعنامههای تحریمی ،1737 ،1696
 1803،1747و 1929علیهایراناز 1385تا 1389شد (خبیری.)93،1396،اینسیاست
با هم راهی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نیز همراه بوده است (زمانی.)95 ،1398 ،
ترنیزازهیچتالشیبرایتوقفبرنامههستهایایرانفروگذارنکردوحتی

رژیماسراییل  
پیش
تهدیدعلنیبهحملهنظامیرانیزدردستورکارقرارداد.عالوهبراینکهازمنظرکارکردینیز
کقدرتهستهایدر غربآسیا،برخالفبازدارندگیهستهایاینرژیماست(انوشه،

ظهوری
.)8،1398
خروجآمریکاازبرجام،سرآغازسیاست«فشارحداکثری»بودکهباهدفتغییررفتاردر
اولیهوثانویهایراعلیهایراناِعمال

مندیموشکی،تحریمهای


ایوتوان

ای،منطقه

برنامههسته
سازیتحریمهای


کرد.کنگرهآمریکاکهپیشازخروجایندولتازبرجامنیزبهسمتمتراکم
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غیرهستهای حرکت کرده بود (دالورپوراقدم ،)123 ،1397 ،با همراهی با کابینه ترامپ،

هایهستهایرانیزباردیگراحیانمود .


تحریم
گسترهآسیبهایفشارهایایاالتمتحدهدرابعاداقتصادیازنیمهدوم1397وتعمیمآن

بهابعادنظامیوامنیتیازنیمهدوم 1398کهدرترورسردارسلیمانیمشهودشده،اهمیت
پژوهیوضعیتپروندههستهایمعطوفبهبرجامرابرایامنیتملی


پژوهشدرخصوصآینده
زیراتوافقهستهایبهمثابهنقطهعطفیاستکهحفظوحیاتعملیآن

کشورنشانمیدهد.
میتواند به عنوان آغازگر یک فرآیند راهبردی برای حلوفصل مسالمتآمیز دیگر اختالفات

میانایرانوغربقلمدادشودوازسویدیگرنابودیآنمیتواندباردیگرفشارهایسیاسی،

میتوانضرورت
اقتصادیوحتیامنیتیبرایرانرابهمیزانیبیسابقهافزایشدهد.بنابراین 

این مقاله را از منظر پیشبینی سناریوهای محتمل در وضعیت پرونده هستهای ایران که
تواندزمینه سازافزایشیاکاهشفشارهابرکشورشود،درککرد.مسألهاینپژوهشآن


می
ایطیسالهایاخیر،پساز

استکهایرانوآمریکابهعنواندوبازیگراصلیپروندهه 
سته
،چهکنشهایی

انتخاباتریاستجمهوری2020ایاالتمتحدهواستقراردولتجدیدآنکشور

درخصوصبرجاماتخاذخواهندکرد.درشرایطیکهماههاتااستقراردولتآتیآمریکا فرصت

پیشبینی سناریوهای
باقی است ،این پژوهش با ماهیتی کاربردی و روشمند بر مبنای  
احتمالی ،میتواند کارشناسان ،تحلیلگران و سیاستگذاران ایرانی را نسبت به تهدیدات
احتمالی هشیارتر سازد .نوآوری این پژوهش دو بُعد دارد .از بُعد محتوایی ،ناظر به وضعیت
جمهوریآمریکاتقریرمیشودوازبُعدروشی،بهتولید


برجاممتناظربانتیجهانتخاباتریاست
ادبیات آینده پژوهی در حوزه امنیت ملی با تکنیک لمپ یا الکوود میانجامد که در ادبیات
فارسیآیندهپژوهی،تاکنونبهآنپرداختهنشدهاست .


مبانی نظری و پیشینه پژوهش
المللبرایپژوهشگرانایرانیتاحدی


پژوهیدرعلومسیاسیوروابطبین

کارکرددانشآینده
تازگیدارد.ولیدرسطحجهانی،کارکردیدیرینهداردکهفایدهمندیآنبرایفعاالنحوزه

سیاست ،آشکار شده است .به بیان دیگر ،آیندهپژوهی به مثابه دانش اقدام ،نقشی جدی در
بینیهاییازروندهای
عملیاتییاحداقلپیش 

تبدیلنظریاتوفرضیاتدانشجویانبهتجویزات
جاری ایفا میکند(نظری .)9 ،1393 ،پژوهشگران با بهرهمندی از آیندهپژوهی میتوانند به
سناریوهاییدستیابندکهازانسجامدرونیبرخوردارباشند(تاجیک.)24،1397،
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در این میان ،استفاده از نظریات روابط بین الملل هم در رویکرد اکتشافی برای احصای
آیندههای محتمل و هم در رویکرد هنجاری برای تجویز آیندههای مطلوب ،کاربرد

دارد(موسوینیا .)159 ،1398 ،در مرحله اول این نظریهها به تحلیلگر یاری میرساند تا با

بینینمایدودرمرحلهدومنیزباواقعبینیوبر


تر،تداومروندهایکنونیراپیش

ذهنیتیدقیق
مبنایاولویتهایمنافعملیبتواندسناریوهایمطلوببرایکشورراارائهکند.براینمبنادر

پژوهشحاضرازایدهتغییرموازنهقواتوسطبازیگرعاقلبهرهبردهمیشود.چگونگیحفظیا

پردازانروابطبینالمللبودهاست.میرشایمر


هاینظریه

تریندغدغه

تغییرموازنهقدرتازمهم
بیان میدارد که اصالت کنش در سیستم آنارشیک بینالمللی برای مبنای خودیاری است و
طبقواقعگرایی،قدرت

بسیاریازاتحادهابنیانمستحکمیندارند(.)Mearsheimer, 1994, 75
هایآنان،ابزاردستیابیبهمنافعملی


بهمعنایتوانتغییررفتارسایرینواثرگذاریبرکنش
استوتغییرموازنهقدرت،مسیرافزایشدستاوردنسبیدرنسبتبارقیباناست(قوام،1391،
گراییمعتقداستموازنهزمانیبرقرارمیشودکه

.)299مورگنتا،اندیشمندشهیرمکتبواقع
هاحفظوضعموجودرامفیدترازتغییرآنقلمدادکنند(مصلینژاد.)135،1390،درغیر


دولت
این صورت انواع قدرت سخت ،نیمهسخت و نرم و ابزارهای دفاعی ،اقتصادی ،دیپلماتیک و
آیندتادولت هاموازنهقوارابهنفعخویشتغییردهند.در


ایدراینمنازعهبهکارمی

رسانه
وضعیت آنارشی نظام بین الملل ،معمای امنیتی مبنی بر اصل خودیاری برای حفظ بقا بدر
گراییرابرمیسازد(سیمبر.)89،1395،استفانوالت،


نوواقع
شرایطبیاعتمادیمتقابل،بنیان

دانشمند مشهور مکتب نوواقعگرایی با توسعه نظریه واقعگرایی در خصوص موازنه نیروها ،از
کهطیآنقدرتهااز

برایتفسیرکارکردگرایانهتوازنبخشیبهرهجُست

تعبیر«موازنهتهدید»
ییررفتارشبهرهمیبرند(.)Walt, 1987, 17بهبیان دیگر،

تهدیدمنافعطرف رقیببرایتغ
هزینهتروبرایپرهیزازوقوعنبردهایسختو
بازیگرانبرایحفظبازدارندگیدرروندیکم 

کنندکهباتهدیدطرفمقابلنسبتبهمنافعکنونیاش،وی


هاییاستفادهمی

سنگین،ازکنش
ایادامهمییابدکهبهنوعیتعادلدست


تانقطه
راازتداومرویکردتهاجمیبازدارد.اینمنازعه
رسدکهمنافعمرحلهکنونیبرزیانهایآن

یابد و دولتخواستارتغییرموازنهبهنتیجهمی
غلبهیافتهوتداومموازنهتهدیدراضرورینمیبیند .

این مسأله در تجربه رویارویی ایران و آمریکا در برجام مشهود است .ابتدا الزم است از
هایآژانسبینالمللی


هاوپیمان
برجامرابرمبنایمحدودیتهایپادمان

رویکردهایفنیکه
انرژی اتمی ارزیابی میکند(خلیلی )133 ،1395 ،و رویکرد حقوقی که آن را در سطحی
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درشورایامنیتمینگرد(جاللی،1396،

پروندههستهای 

تاکتیکیصرفاًبرمبنایحلمناقشه
دورویکردتقلیلگرایپیشین،این

)،صرفنظرکنیم.دررویکردسیاسیبهبرجامفراتراز

1001
درراستایحل وفصلعموماختالفاتایرانوغرب،ازجملهمسائل

توافقازمنظر راهبردی
الزامآور برای طرفها بلکه یک
بهویژه که آن را نه یک «معاهده»  
منطقهای اهمیت مییابد  .

ندکههرگاهارادهکنند،میتوانندازآنخارجشوند(ارغوانی،

داوطلبانهقلمدادمیک

«توافق»
 .)32،1396
درچارچوبنگرشراهبردی،موازنهتهدیددرفرآیندپروندههستهایمنتجبهبرجاممعنا

ایاشبود ،آمریکابا
آمیزهسته 


درشرایطیکهایراندرصددحفظوتداومبرنامهصلح
مییابد.

تداومتحریمهایاقتصادی بااجماعشورایامنیت ،سعیکردضمنکاهشدرآمدهایایران،

ایاش
جمهوری اسالمی را وادار به رعایت هنجارهای مطلوب غرب در زمینه برنامه هسته 
گزارشهایجامعهاطالعاتیآمریکادردولتاوباما

نماید(قنبرلو.)82،1397،درسویدیگر 
علیرغم عدم اراده بر ساخت تسلیحات هستهای ،زمان گریز یا فاصله
نشان داد که ایران  
تئوریک دستیابی به توانمندی ساخت آن را کاهش داده است(جمشیدی.)74 ،1394 ،
هایهستهایایران و


مندی
مسألهای کهبرخالفمطلوبیتهایغربدرخصوصتحدید توان

همچنین خطری برای تحریک دیگر قدرتهای منطقهای غرب آسیا به سوی آغاز و توسعه

راباتهدیدروبرومیساخت.بنابرایندرنقطهای

برنامههستهایبودکه«معماریعدماشاعه»

هاونظارتهایشدید،مرتفع


هایایراندرازایپذیرشمحدودیت

بهتوافقرسیدندکهتحریم
شوند .
اینپژوهشبراینمبناینظریدرصدددرکسناریوهایمحتملکنشهایایرانوآمریکا

در چارچوب موازنه تهدید می باشد .سناریوهایی که احصای معتبر و دقیق آنها ،با توجه به
هایاروپا،میتوانددرتجویزراهکارهای


جانبهآمریکاوبدعهدی
تجربهفشارهایپیشینوهمه
مناسب برای حفظ منافع ملی کشور و ارتقای مؤلفههای امنیت ملی راهگشا باشد .پیشتر
پژوهیپروندههستهایایرانبهنگارشدرآمدهکه


مقاالتپژوهشیمتعددیدرراستایآینده
مشخصاتآنهابدینشرحاست .

تحلیلیازتقابلایرانوآمریکادربرنامههستهایدرچارچوبنظریه

امیدی ( )1391در«
بازیها»   بااستفادهازنوعبازیهمکارانهیاغیرهمکارانهبرایتحلیلرفتاردوبازیگرنهایی:

ایرانوآمریکابهایننتیجهرسیدکهحالتموازنه،عدمهمکاریاستکهتنهابامیانجیگری

طرف ثالث به حالت همکاری رفع تحریم در ازای محدودیت میانجامد .محمد بصیری در
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اتمیایرانوغربدرچارچوبنظریهبازیها»()1393بااستفادهازنظریهبازی

«تحلیلمسأله
در تحلیل دو بازیگر نهایی ایران و کشورهای غربی گروه  1+5به این نتیجه دست یافت که
طرفین بازی همکارانهای اتخاذ میکنند که به کاهش تحریم در ازای کاهش غنیسازی
بازیها درتحلیلمنازعهایرانوآمریکابا
بهکارگیرینظریه 
میانجامد.هادینوربخشنیزدر« 

هستهای ایران» با بهرهگیری از نظریه بازی در تحلیل سیر طیشده پرونده
محوریت برنامه  
هاییکجانبه،

داردکهجمهوریخواهانبااِعمالتحریم


بیانمی
هستهایاز 1381تا 1394

ایاشراتوسعه
ربرایرانخواهدآمدوایراننیزبرنامههسته 

تروروخرابکاریدرصددفشا

آیندهپروندههستهایایران،تحلیلرمزگانعملیاتیایرانو

خواهدداد.مجیدبهستانیدر«
گروه  )1394(»1+5با استفاده از روش تحلیل رمزگان بر مواضع اعالمی رهبران تیم
مذاکرهکنندهدوبازیگرنهایی ایرانوکشورهای 1+5بهاینرسیدکهایرانازتجربهپرونده

هستهای آموخته که بی اعتمادی به غرب را تداوم دهد و طرف مقابل نیازمند نمایش حُسن

بررسیاستراتژیهایایرانوآمریکادرپسابرجامطبقنظریه

امینرضوینژاددر«

نیستاست.
)باتعادلنشازنظریهبازی هابرایتبیینرفتارآتیدوبازیگرنهاییبرجام:

بازیها»(1395

ایرانوایاالتمتحدهآمریکاپیش بینیکردکهدوکشوربهبرجاممتعهدماندهودیپلماسیبُرد

– بُردرابرایتداوممنافعشانوجلوگیریازنبردهایپُرهزینهادامهمیدهند.ونهایتاً مهدی
بحرانسازی و یارگیری :راهبرد رژیم صهیونیستی»( )1396با روش

عوضپور در «

تحلیلیبرمبنایروندپژوهیمواضعواقدامهایاسراییلگفتاسراییلپسازبرجام


توصیفی
اینزددولتهایعربیمیپردازد .


بهتهدیدنماییازبرنامههسته
گرفتهتوسطدیگرپژوهشگران


تبهمواردصورت
ازمنظرمحتوایی،مزیتاینپژوهشنسب
فارسیزبان ،تالش برای احصای سناریوهای محتمل پس از انتخابات ریاستجمهوری نوامبر

باشد.ازنظرروشینیزعمدهپژوهشهایپیشینبااستفادهازنظریه


ایاالتمتحدهمی
 2020
اضر،استفادهازروشآیندهپژوهی

بازیهابهانجامرسیدهدرحالیکهمزیتخاصپژوهشح

لمپیاالکووداستکهبهآشناییمخاطبانبااینروشوترویجآندرادبیاتآیندهپژوهی

کشور خواهد انجامید .در این راستا قابل ذکر است که پژوهشهای انگلیسیزبانی درباره
پیشبینی سناریوهای محتمل برای برنامه هستهای ایران به روش لمپ انجام پذیرفته است.

یابیایرانقدرتهستهای»()2010با


هایاحتمالیبهدست

بینیواکنش
کِویندابدر« 
پیش
اینروشبهایننتیجهرسیددرصورتیکهایران بهبازرسانآژانساجازهبازرسیدهد،آمریکا
هاراتاتوقفکاملبرنامههستهایایرانپیخواهدگرفتودرغیراینصورت


چنانتحریم

هم
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فشارهارابهسمتیسوقخواهددادکهاجماعیبینالمللیعلیهایراندرشورایامنیتشکل

پیشنمایشپاسخآتیآمریکاو
بگیرد،چنانکهدربارهلیبیصورتگرفت.جیمزکاتانیانیزدر« 
پیتی و
اسراییل به برنامه هستهای ایران»( )2011بیان میکند که اگر ایران به تعهدات ان 
بازرسیهایآژانسپایبندبماند،آمریکاضمنتخفیفتحریمها،ازمجاریدیپلماتیکدرصدد

اقناعایرانبهمحدودیتهایبیشتربرخواهدآمدولیجامعهاطالعاتیاسراییلدرصدداقناع

ایاش
آمریکا به فشار بیشتر بر ایران خواهد بود .اما در سناریویی که ایران به برنامه هسته 
وقفهادامهدهد،آمریکانیزتحریمهاراافزایشدادهواسراییلنیزباعملیاتمخفیمانند


بی
تروردانشمندانیاحملهسایبریدرصددتوقفبرنامهایرانخواهدبود .

روششناسی پژوهش
1

میالدیطرحریزیشد.

توسطدکترجاناتاناسالکووددردهه1990

روشآیندهپژوهیلمپ 
درفلوریداست،تحصیالتکارشناسیاشرادر 1977دررشتهتاریخطی

ویکهمتولد 1955
المللباگرایشروسیهدرسالهای


کردوپسازآندرمقاطعارشدودکترایرشتهروابطبین
دردانشگاهمیامیفارغالتحصیلشد.اومطالعاتشدرزمینهتهدیداتشوروی

 1978و 1980
رادردانشگاهاطالعاتنظامیدررشتهاطالعاتراهبردیادامهداد (.)Lockwood, 2010, 1
نامهاش در کتاب «دیدگاه شوروی در قبال دکترین
مطالعاتی که نتیجهاش در قالب پایان 
راهبردیایاالتمتحده»در1983منتشرشد(الکوود.)18،1394،ویاز1993تا2005در
دانشگاهاطالعاتنظامیبهتدریسدررشتهاطالعاتدرحوزهروسیهواوراسیاپرداختوپس
،سردبیریهفتهنامهآموزشیتجزیهو

ازآنتازمانبازنشستگیازوزارتدفاعدرسال2007
تحلیلاطالعاتوابستهبهادارهامنیتملیرابرعهدهداشتهاست (.)Lockwood, 2010, 3او
تکمیلروشلمپرادراثر«دیدگاهروسیهنسبتبهراهبردایاالتمتحده،گذشتهوآیندهآن»
نامههایارشدودکترایدانشجویانش
ادامهدادهوآنرابهعنوانروشاصلیپایان 

در 1993
تعییننمودهوتوسعهداد(الکوود .)21،1394،
روشلمپبرایبررسیاحتماالتآیندههایجایگزین نسبتبهیکدیگرمورداستفادهقرار

میگیرد .در این روش سناریوهای اصلی و همچنین حاالت محتمل در هر سناریو بهطور

پیشفرض مطرح می شود و این تکنیک به ارزیابی احتمال هر یک از حاالت در هر یک از

دههایجایگزینرا
ترینحاالتوهمچنینامکانتغییربینآین 


پردازدتامحتمل

سناریوهامی
1

). Lockwood Analytical Method Prediction (LAMP
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تعیین کند( .)Bulls, 2012, 12در معرفی این روش محدودیتی جهت بررسی سوژه مد نظر
وجودندارد،ولیعمده کاربرداینروشباتوجهبهمطالعاتدکتر الکوودوتدریس ویدر
بودهاست.درزمینهموضوعاتبینالمللی،یک

روابطبینالملل

حوزهسیاستخارجی،درزمینه
سوژهاصلیتعیینمیشودکهمعموالًمرتبطبایکقدرتبینالمللیاست،طرحشدهوسپس

احتماالتمرتبطبااقداماتدیگربازیگرانملیدرنسبتبهآنوضعیت،درروشلمپبررسی
شود.گاهیاوقاتسوژهاصلییکیازبازیگراناصلیاستکهمزیتدرآناستکهمیتوان


می
یکباز یگراصلیراخارجازبازیگراندیگرمدنظرقراردادوبدینطریق،محاسبهاحتماالت،
تسهیلمیگردد( .)Catiana, 2011, 32

اینروششامل10مرحلهاست(الکوود :)28-54،1394،
 -1تعیین موضوع :مسأله مورد نظر نمیبایست بسیار گسترده و مبهم باشد زیرا تعداد
آیندههایجایگزینرابهصورتانفجاریافزایشخواهدداد.

 -2شناسایی بازیگران ملی:بازیگرانیکهبهصورت«مستقیم»برمسألهمؤثربودهوتوان
تغییردارند،تعیینمیشوند.معموالًبهتراستتعدادبازیگراناز 5عددفراترنرودتا

بتوانآیندههایجایگزینرابهنحومطلوبیمدیریتنمود.

 -3مطالعه بازیگر  :در خصوص وضعیت بازیگر مورد نظر نسبت به سوژه مورد بررسی
مطالعاتیانجاممی شود.بهطورمثالعمدهآثارپژوهشیدانشجویاندانشگاهاطالعات

نظامی تحت نظر الکوود ،وضعیت سیاسی ،اقتصادی و نظامی بازیگران ملی و
.تحلیلگردراینمرحلهبایست

المللیرادرنسبتباسوژهاصلیبررسیکردهاند


بین
تصویرپردازیآیینهای»نشود،یعنیباجایگزینیمنطقخود

نسبتبهبروزخطای«
بامنطقبازیگر،تحلیلنادرستیازاوارائهدهد.
 -4تعیین مسیرهای احتمالی هر بازیگر :پس از مطالعه دیدگاههای بازیگر نسبت به
سوژه،راهکارهایممکنبازیگراندرخصوصآنمسألهموردبررسیقرارمیگیرند.با
تعدادآیندههایمحتملبرایهرسناریومحاسبهمیشودکهدرآن

فرمول 𝑦 𝑥 = 𝑧
 xتعداد راهکارهای هر بازیگر و  yتعداد بازیگران است .اگر تعداد راهکارهای همه
بازیگران،برابرباشد،اینفرمولمناسباستدرغیراینصورتمیبایستازترکیب

تعدادراهکارهایهمهبازیگرانبهرهبُرد.
 -5تعیین سناریوهای اصلی:سناریوهایاصلیسوژهموردنظرتعیینمیگردد.
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دراینمرحلهآیندههایجایگزیندرهرسناریو

 -6مقایسه جفتی آیندههای جایگزین:
ایکهمحتملترازدیگری


شوندکهطیآنهرآینده

بهطورجفتیباهممقایسهمی
است ،یک امتیاز میگیرد .تعداد مقایسههای انجامشده در این مرحله از فرمول
)𝑛(𝑛−1

= 𝑚 تبعیت میکند که در آن  mتعداد مقایسهها و  nتعداد آیندههای
2
جایگزین است .سپس آیندههای جایگزین بر مبنای امتیازات کسبشده ،مرتب
میشود.

 -7تحلیل آیندههای جایگزین :با فرض احتمال وقوع آیندههای جایگزین ،مواردی که
بیشترینامتیازراکسبکردهاندواحتمالبیشتریدارند،موردتحلیلقرارمیگیرند.

 -8تعیین رویدادهای اصلی مرتبط با وقوع هر آینده جایگزین:رویدادهایاصلی،حوادث
بزرگی هستند که پیشزمینه بروز یک آینده جایگزین میباشند .به نحوی که اگر
مسیری از حال تا آینده مذکور ترسیم شود ،این رویدادها نقاط عطفی هستند که
ایمحتملترباشد،تحققش


نمایند.هرچهآینده

مسیرتحققآنآیندهراتعیینمی
منوطبهرویدادهایاصلیکمتریاستوهرچهعجیبتربنماید،نیازمندرویدادهای

مهمتریاست.

Scenarios

 -9تعیین شاخصهای هشداردهی رویدادهای
اصلی :در این مرحله میبایست شاخصهایی
برای هر رویداد اصلی تعیین شود که وقوع آن
شاخصها،نشانگراتفاقآنرویدادباشد.


Alternative Futures
Focal Events

Indicators

شکل ( )1زنجیره ارتباط شاخص ،رویداد و

 -10بررسی احتمال انتقال بین آیندههای

آینده با سناریو

آخرینمرحلهلمپ،امکانانتقالازآیندهایبهآیندهدیگربهواسطهاراده

جایگزین:
بازیگرانآزادبررسیمیشود.


شکل ( )1امکان انتقال آیندهها
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روش لمپ نسبت به روشهایی مانند دلفی و تحلیل سلسلهمراتبی سیستماتیکتر است.
روشسلسلهمراتبیدر پیاختصاصارزشیبهیکگزینهمطلوباستودلفیدرصددایجاد

اجماع بر یک گزینه برمیآید ،ولی لمپ بر پیشبینی احتمال نسبی آیندههای ممکن تأکید
ورزد.نقاطضعفاینروشآناستکهباتوجهبهاینکهبهیکآیندهمطلقدستنمییابد،


می
برای سوژههای کمّی چندان مناسب به نظر نمیرسد و از سوی دیگر اجازه ابهاماندیشی
گردرمقایسهگزینههاحتماًمیبایستیکیرابردیگریترجیحدهد( Kevin,


دهدوتحلیل

نمی
گربهسیاستگذار،با


).اینمسألهممکناستسببگرددارائهارزیابیتحلیل
2010, 25-27
یکیازسهحالتخطایزیرروبروشودوازحالت«انسانشایسته»کهطیآنتحلیلگربه
سازینظامموردتأییدسیاستگذارقرار


درستیتحلیلنمودهونظرشنیزطیفرآیندتصمیم
میگیرد؛دورشود(الکوود :)52،1394،

تحلیلگر اشتباه میکند و سیاستگذار نیز از نتیجه اشتباه وی پیروی

 -1زوزه گرگ :
گررازایلمیسازد.


بارتحلیل
مینمایدکهتداومآن،اعت

 -2توفیق اجباری:تحلیلگراشتباهمیکندولیسیاستگذاربهدلیلحمایتازسیاست
انتخابیخودش،آنرانادیدهوبرحسبتصادفراهدرستیرادرپیشمیگیرد.

رسدولیسیاستگذارارزیابیویرا


گربهدرستیبهنتیجهمی

تحلیل
 -3شوک راهبردی:
ینماید.
ردم 
بههمیندالیلگرچهروشتحلیللمپبهتنهاییتوسطیکتحلیلگرنیزقابلاستفاده
است ولی بهرهمندی از نظرات خبرگی ،روایی آن را افزایش میدهد و حداقل از خطای
نامهایجهتتعیینترتیباحتمال
باارائهپرسش 

تحلیلگرجلوگیریمیکند.دراینپژوهش

آنها
آیندههایج ایگزیندرهرسناریو،ازنظراتنخبگانیبامشخصاتزیراستفادهشدهاست .

به حاالت محتملتر ،امتیازات بیشتری میدهند و میانگین نظرات در تعیین احتماالت در
جدول()3نمایشدادهشدهاست .
جدول ( )1مشخصات نخبگان نظردهنده در پژوهش
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

دانشجویدکترا 

مطالعاتخاورمیانه 

دانشگاهامامحسین(ع) 

دانشجویدکترا 

مطالعاتخاورمیانه 

دانشگاهامامحسین(ع) 

دانشجویدکترا 

مطالعاتخاورمیانه 

دانشگاهامامحسین(ع) 

دانشجویدکترا 

مسائلایران 

دانشگاهتهران 

دانشجویدکترا 

اندیشهسیاسی 

دانشگاهتهران 
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مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

فارغالتحصیلکارشناسیارشد 


علومسیاسی 

دانشگاهتهران 

فارغالتحصیلکارشناسیارشد 


علومسیاسی 

دانشگاهتهران 

فارغالتحصیلکارشناسیارشد 


روابطبینالملل 

دانشکدهوزارتخارجه 
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ایننخبگانیابهجهتموقعیتشغلیخودمانندفعالیت دروزارتامورخارجه ،دبیرخانه
مهوریازتجربهایدرحوزه

هایاستراتژیکریاستج


مرکزبررسی
شورایعالیامنیتملی و 
سیاست تحلیل و ارزیابی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسالمی برخوردار هستند و یا بر
هایپژوهشیازازدانشوتخصصکافیدراینخصوصبهرهمندهستند .


اساسسابقهفعالیت

تجزیهوتحلیل یافتهها
گام اول :تعیین موضوع

مسأله این پژوهش آن است که توافق برجام پس از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا چه
برگزارمیشودویکیازدونامزددموکرات،جو

سرنوشتیمییابد.اینانتخابات13آبان1399

اه،دونالدترامپ،رییسجمهور

بایدنمعاونرییسجمهورپیشینباراکاوباما؛ویاجمهوریخو

کنونی؛ در اول بهمن  1399راهی کاخ سفید خواهند شد .این مسأله با توجه به تنشهای
کنونیمیانایرانوآمریکابرسرحیاتوکارکرداینتوافق،اهمیتجدیدردیگرحوزههای

اختالفیمانندمنازعهآمریکاورژیمصهیونیستیباجبههمقاومتدرغربآسیاخواهدداشت.
عالوهبراینکهمسألهبرجامازمنظرپایانیاآغازدوبارهپروندهایازایراندرشورایامنیت

اهمیتمییابد .


گام دوم :تعیین بازیگران

توافق برجام میان  7طرف امضا شد :ایران 5 ،عضو دائم شورای امنیت به عالوه آلمان و
همچنین اتحادیه اروپا .با ای ن حال در این پژوهش ایران و آمریکا به عنوان دو بازیگر اصلی

معینمیشوند.زیراعمالًفشارهایآمریکابهکاهشتعهداتدیگرطرفهانیزمنجرشدهاست.

رادرفقدانکارآییابزاراینستکسدرکاهشفشارتحریمها(ایرنا)1398،و

نشانهروشنآن 
)میتوانمشاهده کرد .اینکه
همچنین کاهشخریدنفتایرانازسویچین(تابناک 1399،

آمریکا علیرغم میل همه طرفها ،از برجام خارج شده و به تعهداتش پایان داد و ایران نیز
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برخالفنظرکشورهایغربی ،سیاستکاهشتعهداترادرپیشگرفت،نشانهدیگریبراین
امراست .
اتحادیهاروپاوبهطورخاصتروئیکایبریتانیا،فرانسهوآلماندرجریانمذاکراتهستهای

توافقدرصددموازنهگراییمیانایرانوآمریکاودر

بهجهتروابطفراآتالنتیکی،درجزییات 
همسوبا آمریکابود(صباغیان .)104،1396،اینکشورهاپسازبرجامنیزاز آن
کلیاتتوافق ،
به مثابه دستاورد یک دیپلماسی چندجانبه که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل قرار
گرفته،حمایتکردهوآنرابنیانیبرایتعدیلرفتارایرانکردند(قامت.)185،1395،حتی
وفصلاختالفاتدربارهدیگربحرانهایمشابه


تمایلیافتندکهبرجامبهمثابهالگوییبرایحل
مانندپروندههستهایکرهشمالینیزتکرارشود(حبیبی.)157،1398،ولیدرجریانخروج

آمریکاازبرجام،عمالًبافشارهایآمریکاهمراهیکردند .
درباره روسیه و چین نیز عالوه بر اینکه با توسعه برنامه هستهای ایران و تشدید رقابت
د(آیینهوند)25،1395،؛چیندر

هایمنطقهایغربآسیامخالفهستن


ایمیانقدرت

هسته
جانبهگرایی به تنشزایی با این دولت در عرصه امنیتی در حوزه
شرایطی که آمریکا با یک 
تایوان ،هنککنگ ،دریای چین جنوبی؛ در عرصه رسانهای در خصوص کرونا و در عرصه
اقتصادی درباره توافق گمرکی روی آورده ،تمایلی به همراهی با آمریکا ندارد .روسیه نیز به
دلیلاتحادتاکتیکیباایراندربحرانسوریهوباهدفحفظمنافعسیاسیواقتصادیاشدر

منطقهدرهمراهیباایران،رویکردیعملگرایانهومحتاطانهدرحمایتازبرجامدارد(کرمی،

 .)65 ،1395عالوه بر اینها ،هر دو به عنوان اعضای دائم شورای امنیت به دلیل حفظ
حدیازمسئولیتپذیری

اعتبارشان،نسبتبهتداومبرجامبهعنوانضمیمهقطعنامه 2231
قائلهستند.بنابراینطبعاًازاین7بازیگر2،بازیگرنهاییهمانایرانوآمریکاهستند .

گام سوم :مطالعه بازیگران

آمریکاموردارزیابیقرارمیگیرد :

وضعیتسیاسی،اقتصادیونظامیایرانو
از منظر سیاسی  ایران به دلیل پایبندی به برجام موقعیت دیپلماتیک نسبتاً مناسبی دارد.
ایدرغربآسیا،توسعهتوانمندیموشکی


نظرهابااروپادرخصوصنفوذمنطقه

گرچهاختالف
و اتهامهای بهاصطالح حقوقبشری همچنان پابرجاست .ولی تداوم تعهدات برجامی پس از
خروج آمریکا از برجام ،از وجهه دیپلماتیک ایران ،چهرهای متعهدتر به موازین بینالمللی به
وجههایاالتمتحدهگرچهضعیفترشدهوآنرادرعدمتصویبقطعنامه

نمایشگذاشتهاست
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میتواندید(تسنیم.)1399،
تمدیدتحریمهایتسلیحاتیایراندرشورایامنیتسازمانملل 

هابهویژهبازیگرانبرجامی
چنانفراترازآناستکهدیگردولت 

ولیهژمونیایاالتمتحدههم
عمالًدرکنارایرانبایستند  .درعینحالکهصدورقطعنامهمنفیشورایحکامآژانسعلیه
بیسی .)1399،
بی 
ایرانرامیتواندلیلیبراینامردید( 

ایرانپسازآغازدوبارهتحریمهایآمریکاوضعیتنامطلوبییافتهاست.

ازمنظراقتصادی
حجمنفتاستخراجشدهایرانازنزدیکبه  4میلیونبشکهدرروزبهکمیبیشاز 2میلیون

بشکهکاهشیافتهکهدراینبینحجمنفتصادراتینیزازحدود2.5میلیونبشکهدرروزبه
کمتراز 1میلیونبشکهرسیدهاست(.)BBC, 2019در 1398نسبتبه،1396میانگینتورم
بیش از  %30افزایش و رشد اقتصادی بیش از  %11کاهش یافته است(تبیین.)1399 ،
ثباتیدربازارهایسرمایهگذاریازجملهتبعاتاینشرایطبوده


هایشدیدنرخارزوبی

نوسان
است.اینوضعیتبهنارضایتیهایعمیقاجتماعیانجامیدهکهشورشگستردهآبان1398در

پیگرانیقیمتبنزینشدیدتریننمونهآنبودهاست.اقتصادآمریکانیزکهباعبورازبحران
سابقه ایراتجربهکردهبود،درمواجههبابحرانکروناباردیگرافولکرد.
،رشدبی 

مالی2008
چنانکهبانکجهانیرشداقتصادی 2020آمریکارامنفی  %6پیشبینیکرد .ولیدرعین

حالاذعاننمودکهباچشماندازپایانبحرانکرونا،باردیگردر 2021رشدیقابلقبولو

کندکهنشانازاستحکامبنیانهایاقتصادیآمریکادارد(ایرنا،


%راتجربهمی
حداقلمثبت4
 .)1399
از منظر نظامی ایران با توانمندی موشکی و حضور جبهه مقاومت توانسته بازدارندگی
باالییکسبکند( )Jahanbin, 2020, 39کهدراسقاطپهپادآمریکایینمودداشتهاست.در
تشتتبیشتردرائتالفبیتشیعیدرعراقپسازنخستوزیریالکاظمیدراین

عینحال 
کشور(مهر )1399 ،نیز نشان داد ترور سردار سلیمانی و ابومهدیالمهندس توسط آمریکا،
تبعاتیدرجهتتضعیفمحورمقاومت،حداقلدرعراقداشتهاست.درشرایطفعلینهایرانو
نهآمریکاخواستارنبردنظامینیستندونحوهواکنشایرانبهترورسردارسلیمانینیزاینامر
رانشانداد .

گام چهارم :مسیرهای بازیگران

ریکاهریکنسبتبهبرجاممیتوانندسهموضعاتخاذکنند :

ایرانوآم
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جدول ( )2راهکارهای بازیگران
بازیگر
ایران 

پایبندی به برجام 

کاهش تعهدات 

خروج از برجام 

به طور کامل محدودیتها را تعهدات مانند سطح و تمامی محدودیتها از
نظارتهای
حجم غنیسازی و جمله
اِعمالنماید 
فعالیتهای را کاهش فراپادمانی آژانس را پایان

میبخشد 

میدهد 


تحریمهای مصرح در برجام از تعلیق برخی تحریمها اِعمال تمامی تحریمهای

آمریکا 
پیشازبرجام 
اجتنابمیورزد 

معلق و در تاریخ مقرر ،ملغی
شوند 

بنابراینمتعاقبفرمول32 = 9آیندهجایگزینبرایهرسناریووجوددارد.

گام پنجم :تعیین سناریوهای اصلی

دوسناریویاینموضوع،پیروزییکیازدونامزدجمهوریخواهیادموکراتاست :

بینیها و با وجود افول اقتصاد آمریکا و بحران کرونا ،با
تداوم فشار :ترامپ علیرغم پیش 
رسد.ویباعبورازانتخاباتوبینیازیازدستاوردسازی،ضرورت


اختالفیاندکبهپیروزیمی
کمتریبرایتوافقباایرانحسمیکند.فشارهایاقتصادیگرچهبهحدبسیارزیادیرسیده
ولیکابینهترامپباهمراهیکنگرهکهآننیزبیشتردراختیارجمهوریخواهانقرارگرفته،

تحریمهای هستهای پیشین را تحت موضوعات دیگری مانند اتهامهای بهاصطالح تروریسم و

چنینتنشهاینظامی


کند.هم

روزکردهوتشدیدمی

بشریوبامصادیقجدیدبه

نقضحقوق
علیه جبهه مقاومت و حتی نیروی قدس سپاه در منطقه با حمالت پهپادی سنتکام افزایش
شازپیشتوسعهدادهو
د،برنامههستهایاشرابی 

مییابد.ایراننیزبرمبنایایدهموازنهتهدی

احتمالخروجازبرجامافزایشمییابد .

احیای مذاکره :دررقابتینزدیکوشکننده،بایدنباتوجهبهگسترشآرایمنفیترامپو
جذب آرای بخشهایی از جمهوریخواهان مخالف او ،به پیروزی میرسد .وی فرمان اجرایی
مسافرتایرانیانبهآمریکاولغوتحریموزیرامورخارجهراصادرمیکند.تهران

مبتنیبرلغو 
داردکهدرصورتارادهبراحیایبرجام،گامهای


بااستقبالازتغییررویهواشنگتن،اعالممی
کاهشتعهداترابازمیگرداند.مذاکراتدرسطحکارشناسانوزارتخارجهطرفینباحضور

هاییارائهمیشود.مثالًمعافیتمحدودخرید


شودومشوق

هایعضوبرجامآغازمی

دیگردولت
گردد.درعینحالاعالممیکندکهبرجامآغازمذاکراتبرایرسیدن


نفتازایران،برقرارمی
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تریاستکهتهدیدهایمنطقه ایوموشکیایرانرانیزدربربگیرد.درایران


بهتوافقبزرگ
ای،افزایشمییابد .


نظربرایتداوممذاکرهیاتحدیدآنبهبرنامههسته

اختالف

گام ششم :مقایسه آیندههای جایگزین

متناسب با هر سناریو 9 ،آینده جایگزین وجود دارد که احتمال وقوعشان بر حسب منطق
درونیسناریوهاموردارزیابینخبگانیقرارگرفتهاست.باتوجهبهایدهموازنه تهدیدبرمبنای
گراییکهطیآنطرفین،ازابزارهایموجودبرایبیشینهکردنمنافعورفعتهدیدهای


واقع
برند،وبراساستجربهرفتارآمریکاواهمیتتحدیدبرنامههستهایایراندر


حریفبهرهمی
هاحذفمیشوند:آمریکابهبرجام


آیندهازروالمقایسه
مطلوبیتهایمعماریامنیتیغرب3،

پایبندباشدولیایرانازآنخارجشدهیاتعهداتشراکاهشدادهباشدواینکهآمریکاتعهدات
راکاهشدهدولیایرانازبرجامخارجشدهباشد.همچنیندرسویدیگرایراننیزبهدلیل

مراعاتموازنهتهدیدوافزایشفشاربرآمریکادرجهتاخاللدرمعماریامنیتیمطلوبغرب،
اینحالتکهآمریکاازبرجامخارجشدهولیایرانبهطورکاملبهآنپایبندباشدراکنار
میگذارد .

جدول ( )3امتیازات آیندههای جایگزین بر مبنای نظرات نخبگان
سناریوی احیای مذاکره

سناریوی تداوم فشار
امتیاز 

ایران 

آمریکا 

امتیاز 

ایران 

آمریکا 

4

کاهشتعهدات 

خروجازبرجام 

4

پایبندبرجام 

کاهشتعهدات 

3

خروجازبرجام 

خروجازبرجام 

3

پایبندبرجام 

پایبندبرجام 

2

کاهشتعهدات 

کاهشتعهدات 

2

کاهشتعهدات 

کاهشتعهدات 

1

پایبندبرجام 

کاهشتعهدات 

1

کاهشتعهدات 

خروجازبرجام 

0

پایبندبرجام 

پایبندبرجام 

0

خروجازبرجام 

خروجازبرجام 

)5∗(5−1

مقایسه در هر سناریو انجام میشود .هر
در این مرحله متعاقب فرمول = 10
2
اگرمحتملترباشدیکامتیازدریافتمیکند

حالتدرمقایسهدوبهدووجفتیباحالتدیگر،

گرحالتمحتملتراست .

ومجموعامتیارات،نشان

گام هفتم :تحلیل آیندههای جایگزین

درهرسناریو،از5آیندهجایگزین3،موردیکهبیشترینامتیازودرنتیجهبیشتریناحتمال
اند،موردارزیابیقرارمیگیرند .


رایافته
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درسناریویتداوم فشار 
 .1کاهش تعهدات – خروج از برجام :بهمعنایتداوموضعیتکنونیاست.ترامپپساز
یکازتعهداتآمریکادربرجامعملنمیکندودرعینحال


بههیچ
پیروزیهمچنان

با فشارهایی بهویژه تحریمهای ثانویه مانع پایبندی دیگر طرفها به تعهداتشان
شود.ایرانتمامیمحدودیتهایفنیبرجامرالغوکردهوبه


نسبتبهایراننیزمی
سویافزایشحجموغنایاورانیومغنیشدهحرکتمیکند.ولیبرایحفظمسیر

دیپلماسی و به جهت جلوگیری از ارسال پرونده ایران از شورای حکام آژانس به
شورایامنیت،رسماًازبرجامخارجنمیشود.
:آمریکاگرچهدرفعالسازیمکانیسمماشهبهطور

 .2خروج از برجام – خروج از برجام
یمهای بینالمللی ،بلوکی از
رسمی شکست خورده ولی با ادعای بازگشت تحر 
کشورهای همراه در شورای امنیت را شکل داده و مانع اعاده تمامی دستاوردهای
اقتصادی و امنیتی برجام میشود .چنانکه با تحریمهای ثانویه حتی از فروش
تسلیحاتازسویروسیهوچینبهایراننیزجلوگیریبهعملمیآورد.ازسویدیگر

ایرانکهت مامیتعهداتفنیتوافقراکنارگذاشته،برایافزایشفشارامنیتیبهغرب
شان،نظارتهایبرجامیواجرای


ووادارسازیاروپاوآمریکابهبازگشتبهتعهدات
داوطلبانه پروتکل الحاقی را نیز ملغی میسازد و رسماً اعالم میدارد تا بازگشت
یکازمفادبرجامعملنمیکند.


شان،بههیچ

هایدیگربهتعهدات

طرف
 .3کاهش تعهدات – کاهش تعهدات :ترامپ از سوی هسته مرکزی دوحزبی و کنگره
آمریکابرایجلوگیریازتوسعهبرنامههستهایایرانتحتفشارقرارگرفتهوازسوی

دیگرهیئتحاکمهایاالتمتحدهنیزتمایلیبهتوقفبرنامههستهایباحملهنظامی

ندارد .بهخصوص که با آغاز غنیسازی در فردو ،امکان این امر نیز تقریباً منتفی
میشود .تصمیم سازان سیاست خارجی آمریکا تصمیم به ارائه مشوقهایی اندک به

هایهستهایجلوگیریکنندومذاکراتی


دهندتاازافزایشحرکتفعالیت

ایرانمی
درباره غروبهای برجام آغاز شود .در این راستا اجازه فروش نفت ایران در ازای
دریافتفهرستیازکاالهایغذایی،دارویی،تجهیزاتپزشکیومواردموردنیازصنایع
غیرنظامیدادهمی شودو کمیسیونیدرشورایامنیتسازمانمللبراینظارتبر

اینامرمشخصمیگردد.ایراننیزبرخیتعهداتبرجامیمانندکاهشحجموغنای
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هایتحقیقوتوسعهرادردستورکار


هادرفردووتحدیدفعالیت

اورانیوم،توقففعالیت
قرارمیدهد.

درسناریویاحیای برجام 
:بایدنپسازپیروزیاعالممیکندکهرسماًبهبرجام

 .1پایبند برجام – کاهش تعهدات
بازمیگردد .با این حال از اجرای تمامی تعهدات آمریکا اجتناب میکند و صرفاً

هاییبرایترغیبایرانبهمذاکرهدرخصوصبندهایغروببرجاموهمچنین


مشوق
فعالیتهای منطقهای جمهوری اسالمی ،ارائه میشود .ارائه معافیت تحریمی به 8

خریداربزرگنفتایران،فعالسازیکاملاینستکسوتعلیقموقتسوئیفتازاین
لایرانکهتمایلبهکاهشتحریمهاورفعفشارهایاقتصادیداردو

جملهاند.درمقاب

باپیروزیبایدن،توانستهنرخارزوتورمراتاحدیمهارنماید،بهمنظوراعتمادسازی

گرددتابتواندبرجامراهمچنانزندهنگه

بهطورکاملبهتعهداتبرجامیاشبازمی

،مخالفتمیکندوآنراموکولبهشرایطدیگری

داردولیدربارهمذاکراتمنطقهای

مینماید.

:دموکراتهاکهعالوهبرکاخسفید،اکثریتسنارانیز

 .2پایبند برجام – پایبند برجام
کسب کردهاند ،برجام را به قانون تبدیل میکنند .ایران به طور کامل به تعهداتش
دولتهای
بازمیگردد و به طور محدود درباره نبردهای یمن و سوریه در چارچوب  

عضوبرجامبهمذاکرهمیپردازد.دولتبایدناجرایتمامیتعهداتراازسرمیگیرد

شدهدردورانترامپراتعلیقیاملغیمیسازد.

وتحریمهایاِعمال

 .3کاهش تعهدات – کاهش تعهدات:آمریکا بهطورمحدودبرخیتعهداتبرجامیرااز
سر میگیرد تا ایران به مذاکره در خصوص برجام ،توان موشکی و برنامههای
ایاشاقناع شود.آمریکا تحریموزیرامورخارجه رالغوکردهو تحریمفروش
منطقه 

نفترابهطورمحدودوتاسقفیمعینوتحریمدریافتارزراازمبادیخاصیبه
ایشسطحغنیسازیبهباالی

طورموقت،تعلیقمیسازد.ایرانفعالیتدرفردووافز

وتوسعهایوافزایشحجم


هایتحقیق

چنانفعالیت

ولیهم
%رامتوقفمیسازد .

20
اورانیومغنیشدهدرنطنزراادامهمیدهد.مذاکراتدرچارچوببرجامبرایبازگشت

ایدرهالهایازابهامفرو


یابدومذاکراتمنطقه

شانادامهمی

طرفینبهتعهدات
کامل
میرود .
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گام هشتم :تعیین رویدادهای اصلی

جدول زیر ،مهمترین رویدادهای اصلی است که مسیر تحقق هر آینده جایگزین را هموار
میسازد .

جدول ( )4رویدادهای اصلی مرتبط با هر آینده جایگزین
سناریو

آینده جایگزین
ایران

آمریکا

رویدادهای اصلی

کاهشتعهدات  خروجازبرجام  تهدیدآژانسبهارسالپروندهایرانبهشورایامنیت 


تداومفشار 


احیایمذاکره 

افزایشحمالتآمریکاوصهیونیسمبهجبههمقاومت 
خروجازبرجام  خروجازبرجام  افزایشفشارمخالفانبرجامدرایرانبرخروجاز
توافق 
آمادگیایرانوآمریکاجهتمذاکرهمحدودبرجامی 
کاهشتعهدات  کاهشتعهدات 
کاهشتنشهایمنطقهایمیانایرانوآمریکا 

پایبندبرجام 

کاهشتعهدات 

تشدیدفشارهایاقتصادیبرایران 

پایبندبرجام 

پایبندبرجام 

بازگشتکاملآمریکابهبرجام 
آغازمذاکراتمنطقهایمیانایرانوغرب 


کاهشتعهدات  کاهشتعهدات 

هایمنطقهایمیانایرانوآمریکا 


تداومتنش
تداومغنیسازیفراترازبرجامتوسطایران 



گام نهم :تعیین شاخصهای اصلی 
شودکهرخدادآنهابهمنزلهافزایش


هاییتعیینمی

برایهریکازرویدادهایاصلی،شاخص
آیندههایجایگزینخواهدبود.رصد
احتمالوقوعآنرویدادوتغییرمسیربهسمتیکیاز  
هابرایارزیابیاحتمالرخدادآیندههایجایگزیناهمیتدارد.جدولزیراهمّاین


اینشاخص
توانموارددیگریرانیزبدانهاافزود .

هارانمایشمیدهد،گرچهمحتمالًمی


شاخص
جدول ( )5شاخصهای مرتبط با رویدادهای اصلی
رویداد

شاخص 1

شاخص 2

شاخص 3

تهدید ایران به ارسال مخالفت ایران با صدور قطعنامه شورای تهدید بریتانیا به
مکانیسم
فعالسازی

درخواستهای بازرسی حکام علیه ایران با رأی

پرونده ایران به شورای
ماشهدربرجام 
ممتنعروسیهوچین 
آژانس 
امنیت 
افزایشحمالتآمریکاو افزایش حمالت پهپادی تشدید حمالت هوایی درگیری محدود رژیم
صهیونیسم به جبهه به گروههای حشدشعبی رژیم صهیونیستی به صهیونیستی و حزباهلل
درجنوبلبنان 
سوریه 
درعراق 
مقاومت 
دسترسی افزایش غنای اورانیوم
افزایش فشار مخالفان استیضاح وزیر امور کاهش
غنیشده به باالی 20

برجامدرایرانبرخروج خارجهتوسطنمایندگان بازرسان آژانس و توقف

سناریوهایمحتملتوافقهستهای ایرانپسازانتخابات2020آمریکا...
رویداد
ازتوافق 

شاخص 1
مجلس 

شاخص 2
اجرایپروتکلالحاقی 
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شاخص 3
درصد 

آمادگی ایران و آمریکا کسب اکثریت سنای حذف مایکپمپئو از تداوم میانجیگری دیگر
جهت مذاکره محدود آمریکا توسط حزب وزارت خارجه آمریکا و شرکای برجام میان
انتصابرکستیلرسون  ایرانوآمریکا 
دموکرات 
برجامی 
تنشهای توقف حمالت به کاهش مانورها و حذف نتانیاهو از
کاهش
رژیم
گشتزنی شناورهای نخستوزیری

نظامی
منطقهای میان ایران و نیروهای

صهیونیستی 
آمریکایی در عراق از ایراندرخلیجفارس 
آمریکا 
سویجبههمقاومت 
فشارهای تشدید سقوط بازار افزایشفزایندهنرخارزو گسترش اعتراضهای
تشدید
معیشتیدرخیابانها 

تورم 
بورسواوراقبهادار 
اقتصادیبرایران 
بازگشتکاملآمریکابه لغو تحریمهای اولیه و تصویب پروتکل الحاقی تصویب برجام در کنگره
آمریکا 
تعلیقتحریمهایثانویه  درمجلسایران 

برجام 
آتشبس در یمن و تثبیت دولت در لبنان

آغاز مذاکرات منطقهای حضور آمریکا و اتحادیه
کمکهای با مشارکت ایران و

اروپادرمذاکراتآستانه  ارسال
میانایرانوغرب 
آمریکا 
بشردوستانه 
موشکهای افزایشمیزاننظامیانو
تنشهای ادامه حمالت به آزمایش
تداوم
پایگاههای بالستیک میانبرد و ناوهای آمریکایی در

کاروانها و

منطقهای میان ایران و

خلیجفارس 
نظامیآمریکادرعراق  دوربردتوسطایران 
آمریکا 
افزایشتولیدآبسنگین تزریق سانتریفیوژهای

فعالسازی تأسیسات

تداومغنیسازیفراتراز

نسلجدیددرنطنز 
دراراک 
غنیسازیدرفردو 

برجامتوسطایران 


گام دهم :انتقال بین آیندههای جایگزین 
آخرینمرحله،بررسیچگونگیانتقالازیکآیندهجایگزینبهموردیدیگراست.بدینترتیب
کهچهکنش هاییازسویبازیگرانرخدهدتایکحالتبهحالتیدیگرتغییریابد.شکلزیر،

هایجایگزینمطرحشدهدراینسناریوهابرمبنایاینتغییراترا


چگونگیامکانتغییرآینده
نشانمیدهد .
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شکل ( )2ترسیم مسیرهای انتقال بین آیندههای جایگزین

نتیجهگیری و پیشنهادها
انتخاباتریاستجمهوریآمریکادرنوامبر2020بهدلیلتمایزجدینگرشدورقیببهبرجام

طورکلینوعمواجههباجمهوریاسالمی،اهمیتزیادیدرامنیتملیایرانمییابد.به


وبه
گیراناینحوزهمیبایستراهبردیتدوینواتخاذنمایندکههردوبُعد

همیندلیلتصمیم
امنیت سخت و نرم در حوزه منافع ملی را تأمین نماید .بر مبنای نتایج آیندهپژوهی توافق
ایباروشلمپدراینمقاله،پیروزیترامپبهمعنایتداومفشارهاییکجانبهآمریکا


هسته
خواهد بود که البته علیرغم مخالفتهای  لفظی دیگر کشورها ،به احتمال فراوان همکاری
رویتصمیمسازان


شانرادرپیخواهدداشت.ولیپیروزیبایدنمسیردشوارتریپیش

عملی
تواندفرآینداجماعسازی


مانندرویکرددولتاوبامامی
سیاستخارجیایرانقرارخواهددادزیرا
علیهبرنامههستهایایراندرشورایامنیتسازمانمللراتکرارکند.دراینصورت،عالوهبر

فشارهای اقتصادی ،انزوای سیاسی بیشتری حتی از سوی دولتهای نزدیک به ایران به
جمهوریاسالمیتحمیلخواهدشد .
درمکتبنوواقعگرایی،هریکازایندوحزبدرصورت

برمبنایتئوری«موازنهتهدید»
پیروزیدرصددتهدیدمنافعایرانبههدفوادارسازیاشبهمذاکرهمطلوبازمنظرهنجارهای

جانبهگرایانهیا
غرببرخواهندآمد.تفاوتدرنوعومصادیقتهدیداستکهازدورویکردیک 
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چندجانبهگرایانه برمیآید .در رویکرد دولت ترامپ که اهمیت کمتری برای جلب همراهی

هایبزرگمانندچینوروسیهوجوددارد،تهدیدمیتواندحتیتا


متحدانآمریکاودیگرقدرت
ابعادنظامیوامنیتینیزتسرییابدولیدررویکردبایدن،تهدیداتدرمسیریقرارمیگیرد

کهبیشترینهمراهیراازجانباتحادیهاروپاوتاحدیچینوروسیهدرپیداشتهباشد .
سیاستگذاری،همانگونهکهازهرگونهمذاکرهدرخصوص

بهعنوانپیشنهاداتیدرحوزه

بایستنوعموضعگیریسیاستخارجیایراننسبت


شود،می

توانموشکیودفاعیاجتنابمی
گونهایباشدکههمدرسطحجهانیایرانرا
درصورتپیروزیهریکازدونامزد،به 

بهآمریکا
از اتهام مذاکره گریزی مبرا سازد و هم در سطح داخلی ،افکار عمومی کشور و بهویژه اقشار
طبقاتمتوسطوضعیفرااقناعنماید .درصورتپیروزیدوبارهترامپ،طبعاًایرانچارهایجز
تداومراهبرد«مقاومتحداکثری»دربرابر«فشارحداکثری»نخواهدداشت.زیراافزایشسطح
هایگروههایجبههمقاومتدرغربآسیاو


سازیاورانیومدرکنارتقویتفعالیت

وحجمغنی
تواندبه طورمتقابلمنافعآمریکاراموردتهدیدقراردهدوموازنهتهدیدرا


ویژهدرعراقمی

به
نسبتبهقبل،بیشتربرقرارسازد .
ولیدرصورتپی روزیبایدن،باتوجهبههمراهیاتحادیهاروپاوحتیچینوروسیهبا
رویکرد اجماعی دموکراتها  ،الزم است از تمرکز بر رویکرد سلبی و صرف منع مذاکره در
خصوصبرنامهمنطقه ایوتوانموشکیاجتنابشدهورویکردیایجابیدردستورکارقرار

هایاندکیمانندبرخیمعافیتهای


تدموکراتبایدنمشوق
گیرد.بدینترتیبکهاحتماالًدول
تحریمی را به ایران عرضه میکند تا به طور کامل به برجام بازگردد و سپس تعلیق دیگر
تحریمهابهآغاز مذاکرهدربارهبندهایغروببرجام،مواضعمنطقهایایراندر غربآسیاو

همچنینبرنامهموشکیمنوطشود.دراینراستاایرانبایدبستهپیشنهادیمطلوبدر هر

مذاکرهکنندگانغربیارائهدهد .

حوزهرابه
برایمثالدرحوزهتمدیدبندهایغروببرجامبایستیهرمحدودیتیدرقبالامتیازات
اقتصادیمعینوبیشتری،موردپذیرش قراربگیرد.درخصوصبرنامهمنطقهایبایدمسأله
خروجنظامیان آمریکایی ازمنطقه،احترامبهتمامیتارضیوحاکمیتهمهکشورهاازجمله
فلسطینموردبحثقراربگیردودربارهتوانموشکینیزهرگونهمحدودیتیدربُردوتوان
توانپیمانهایعدم


ایخواهدبودکهدرآنمی

موشکیایران،منوطبهیکتوافقجامعمنطقه
هاوخلعتسلیحاتهستهایازکلیهمنطقه


رنامهموشکیتمامیحکومت
تجاوز،منعتوسعهب
غرب آسیا بهویژه برنامههای هستهای عربستان و امارات و همچنین زرادخانه هستهای رژیم
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صهیونیستیبهعنوانپیشنهادمطرحشود.گرچهاینپیشنهاداتبهاحتمالقویموردپذیرش
طرفمقابلقرارنخواهدگرفتولیابتکارعملرادردستدستگاهسیاستخارجیجمهوری
اسالمیقرارخواهدداد .
هایعلومسیاسی،روابطبینالمللومطالعات


دانشجویانرشته
بهعنوانپیشنهادپژوهشی ،

ایباکاربستبیشتروبهترروشلمپدرخصوصآیندهپژوهیمسائلسیاستخارجی


منطقه
جمهوری اسالمی ،با بهرهمندی از نظرات نخبگان امر میتوانند ادبیات این روش را در زبان
فارسیگسترشدهندومقاالتکاربردیومؤثریدراینحوزهتولیدنمایند .

منابع
 ارغوانیپیرسالمی،فریبرز.وحسنوند،مظفر.)1396(.برجامبهمثابهتوافقبیینالمللیی:کاوشییدر
پژوهشنامهعلومسیاسی.38-7:)4(12،

ماهیتوضمانتاجرا،
 امیری،مصطفی.وحبیبی،همایون.)1398(.امکانسنجیقابلیتبرجامبهعنوانالگویحلوفصل
فصلنامهعلومسیاسی.167-145:)47(15،
اختالفاتهستهای ،

 بصیری،محمدعلی.وآیینهوند،حسن.)1395(.مقایسهرویکردروسییهوچیینوآمریکیادرقبیال
سیاستبینالملل.55-25:)15(8،

پژوهشنامه

پروندههستهایایران،

 تاجیک،هادی،.کیانی،احسان،.ساسانیان،سعید.وروحی،مهدی.)1397(،سناریونگاریبیهروش
،GBNمطالعهموردی:اقدامنظامیعربستانعلیهایران،فصیلنامیهآینیدهپژوهییدفیاعی:)10(3،
.51-21
تأثیرفرآیندتوافقهستهایبرادراکآمریکاازعقالنیتراهبردیایران،

 جمشیدی،محمد.)1394(.
نامهپژوهشهایراهبردیسیاست.94-69:)15(4،


فصل
 خاتمی،مهدی.وانوشه،ابراهیم.)1398(.تحلیلمنازعهایرانورژیمصهیونیستیدرزمینهبرنامیه
نامهآیندهپژوهیدفاعی.39-7:)13(4،

ایایرانبااستفادهازنظریهبازیها ،
فصل


هسته
 خبیری،کابک.ومحمدی،منوچهر.)1396(.تأثیربرجامبرجایگاهایراندرمعیادالتغیربآسییا،
نامهمطالعاتروابطبینالملل.104-83:)37(10،


فصل

 خلیلی،رضا.)1395(.پیامدهایمنطقهایوبینالمللیبرجامبارویکیردیاسیتراتژیک،فصیلنامیه
مطالعاتراهبردی.158-131:)72(19،
 درج،حمید.وبصیری،محمدعلی.)1398(.تجزیهوتحلیلرویکرددولتترامیپدرقبیالپرونیده
فصلنامهآفاقامنیت.113-75:)43(12،
هستهایجمهوریاسالمیایران ،
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