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 ؛آمریکا 2020پس از انتخابات  ایران ای توافق هستهسناریوهای محتمل 

 لمپ روش سناریونویسی

1*کیانیاحسان

2حاجیانیابراهیم

چکیده

،باعثشدکهطرفاصلیدربرابرایایرانازابتدارپروندههستهآفرینیآمریکاداهمیتنقش

شانتعهداتهایدیگرنیزایران،دولتایاالتمتحدهباشد.پسازخروجآمریکاازبرجام،طرف

کاملرا طور ندادندبه انجام آینده. هستهبنابراین انتخاباتنتیجهبهایرانایتوافق

بایدن،وترامپمواضعتفاوتبهتوجهبا.بستگیدارد2020جمهوریآمریکادرنوامبرریاست

تواندسهمیهربازیگرینسبتبهاینتوافق.استضروریایرانایهستهتوافقآیندهارزیابی

.دراینمقالهازنوعکنششاملپایبندیکامل،کاهشتعهداتیاخروجازتوافقرابرگزیند

روشآینده منتسببه لمپ، پژوهی آیندهدکتر روشاحتمال این شد. استفاده هایالکوود

فادهد.استدهقرارمیارزیابیموردراهادرهرسناریویاحتمالیجایگزینوچگونگیرصدآن

نشاندادکهفرضیهدرحوزهسیاستخارجیدارایدانشیاتجربهنخبگانجمعیازازنظرات

صورتپیروزیبایدننیز در وضعیتکنونیاست. تداوم صورتپیروزیترامپ، محتملدر

برایوادارسازیایرانآغازایتوافقهستهآمریکابهوموقت،بازگشتمحدودترفرضمحتمل

ایاست.نطقهمذاکراتم
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مقدمه

ترینرخدادسیاستخارجیجمهوریاسالمیبرنامهجامعاقداممشترکموسومبهبرجاممهم

می محسوب اخیر دهه طی ایران در توافق این انعقاد 1394شود. حدود سال12پساز

ایایران،سرانجامبهطورهایغربیبرسرپروندههستهجمهوریاسالمیودولتفرازونشیب

هاییکهصرفاًبهحوزه(.تنش1394،10)شیرازی،هادراینخصوصپایاندادموقتبهتنش

چنینبهها،ابعاداقتصادیجدییافتهبودوهمواسطهتحریمدیپلماسیمحدودنماندهبودوبه

نتبههدفهایضدامنیتیآمریکاورژیمصهیونیستیمانندانتقالویروساستاکسجهتاقدام

نهاخاللدرتوسعهبرنامههسته نیزهدفقرارفقطاای، منیتنرمبلکهامنیتسختایرانرا

شدهبرهایشدیداِعمالایدستیافتکهدرازایمحدودیتدادهبود.توافقبرجامبهمعامله

هستهفعالیت های ایران ای از اعم جدید، سانتریفیوژهای تولیداورانیومسازیغنیتولید و

آب تهایاقتصادیبهتحریمسنگین، حریممهمفروشنفتومبادالتبانکیتعلیقوویژهدو

(.1395،56اردکانی،)کمالینهایتاًپسازپایاندورهانقضایبرجام،ملغیشوند

 رییسترامپاما جمهوری، متحده انتخاباتایاالت تبلیغاتی شعارهای جریان در که

اینوعدهرا1397اردیبهشتوعدهخروجازاینتوافقرادادهبود،در2016جمهوریریاست

کرد. هستهعملی توافق به ترامپ دولت بارویکرد که شد استوار مبنا این بر ایران با ای

هانماییوتهدیدنماییازاینبرنامه،بهسمتتوقفکاملآنوسپسافزایشمحدودیتبزرگ

ایایرانگامبرداردهایمنطقههایموشکیوفعالیتبربرنامه مسأله(.1398،75)درج، زیرا

تسلیحاتهسته اشاعه امنیتعدم شورای دائم اعضای راهبردهای در اهمیتی چندان از ای

قطعنامه بر آنان اجماع سبب که است برخوردار ملل سازمان تحریمی 1696های ،1737،

(.اینسیاست1396،93)خبیری،شد1389تا1385ازعلیهایران1929و1747،1803

هم استبا بوده همراه رژیمصهیونیستینیز راهیعربستانسعودیو 1398)زمانی، ،95.)

ایایرانفروگذارنکردوحتیترنیزازهیچتالشیبرایتوقفبرنامههستهپیشاسراییلرژیم

تهدیدعلنیبهحملهنظامیرانیزدردستورکارقرارداد.عالوهبراینکهازمنظرکارکردینیز

ی برخالفبازدارندگیهستهکقدرتهستهظهور غربآسیا، ایاینرژیماست)انوشه،ایدر

1398،8.) 

سرآغازسیاست برجام، از در«فشارحداکثری»خروجآمریکا هدفتغییررفتار بودکهبا

راعلیهایراناِعمالایاولیهوثانویههایمندیموشکی،تحریمایوتوانای،منطقهبرنامههسته

هایسازیتحریمکرد.کنگرهآمریکاکهپیشازخروجایندولتازبرجامنیزبهسمتمتراکم
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بودغیرهسته کرده حرکت ای 1397)دالورپوراقدم، ترامپ،123، کابینه با همراهی با ،)

ایرانیزباردیگراحیانمود.هایهستهتحریم

وتعمیمآن1397تمتحدهدرابعاداقتصادیازنیمهدومهایفشارهایایاالگسترهآسیب

کهدرترورسردارسلیمانیمشهودشده،اهمیت1398بهابعادنظامیوامنیتیازنیمهدوم

ایمعطوفبهبرجامرابرایامنیتملیپژوهیوضعیتپروندههستهپژوهشدرخصوصآینده

مثابهنقطهعطفیاستکهحفظوحیاتعملیآنایبهزیراتوافقهستهدهد.کشورنشانمی

می راهبردی یکفرآیند آغازگر عنوان به مسالمتبرایحلتواند اختالفاتوفصل دیگر آمیز

تواندباردیگرفشارهایسیاسی،میانایرانوغربقلمدادشودوازسویدیگرنابودیآنمی

بهمیزانیبی اقتصادیوحتیامنیتیبرایرانرا توانضرورتمیبنابراینسابقهافزایشدهد.

پیش منظر از را مقاله هستهاین پرونده وضعیت در محتمل سناریوهای کهبینی ایران ای

تواندزمینهمی برکشورشود،درککرد. مسألهاینپژوهشآنسازافزایشیاکاهشفشارها

هایاخیر،پسازایطیسالستهاستکهایرانوآمریکابهعنواندوبازیگراصلیپروندهه

هایی،چهکنشآنکشورایاالتمتحدهواستقراردولتجدید2020جمهوریانتخاباتریاست

فرصتآمریکاهاتااستقراردولتآتیدرخصوصبرجاماتخاذخواهندکرد.درشرایطیکهماه

روش و کاربردی ماهیتی با پژوهش این است، باقی مبنای بر سناریوهایبینیپیشمند

می تحلیلاحتمالی، کارشناسان، سیاستتواند و تهدیداتگران به نسبت را ایرانی گذاران

وضعیت به ناظر محتوایی، بُعد از دارد. بُعد نوآوریاینپژوهشدو سازد. احتمالیهشیارتر

شی،بهتولیدشودوازبُعدروجمهوریآمریکاتقریرمیبرجاممتناظربانتیجهانتخاباتریاست

میادبیاتآینده الکوود تکنیکلمپیا امنیتملیبا حوزه ادبیاتپژوهیدر در که انجامد

پژوهی،تاکنونبهآنپرداختهنشدهاست.فارسیآینده



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دیگرانایرانیتاحالمللبرایپژوهشپژوهیدرعلومسیاسیوروابطبینکارکرددانشآینده

مندیآنبرایفعاالنحوزهتازگیدارد.ولیدرسطحجهانی،کارکردیدیرینهداردکهفایده

آینده بیاندیگر، به است. شده آشکار نقشیجدیدرسیاست، دانشاقدام، مثابه پژوهیبه

روندهایازهاییبینیعملیاتییاحداقلپیشتبدیلنظریاتوفرضیاتدانشجویانبهتجویزات

میجاری ایفا 1393کند)نظری، پژوهش9، بهره(. با آیندهگران بهپژوهیمیمندیاز توانند

 (.1397،24)تاجیک،دستیابندکهازانسجامدرونیبرخوردارباشندسناریوهایی
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روابطبین نظریات از استفاده میان، این احصایدر برای اکتشافی رویکرد در هم الملل

هآینده و محتمل آیندههای تجویز برای هنجاری رویکرد در کاربردم مطلوب، های

دارد)موسوی 1398نیا، اولایننظریه159، مرحله در تحلیل(. به یاریمیها باگر تا رساند

بینیوبربینینمایدودرمرحلهدومنیزباواقعتر،تداومروندهایکنونیراپیشذهنیتیدقیق

براینمبنادربرایکشورراارائهکند.مطلوبیبتواندسناریوهایهایمنافعملمبنایاولویت

شود.چگونگیحفظیاپژوهشحاضرازایدهتغییرموازنهقواتوسطبازیگرعاقلبهرهبردهمی

میرشایمرالمللبودهاست.پردازانروابطبینهاینظریهتریندغدغهتغییرموازنهقدرتازمهم

اصبیانمی که سیستمآنارشیکبیندارد المللیبرایمبنایخودیاریاستوالتکنشدر

گرایی،قدرتطبقواقع(.Mearsheimer, 1994, 75بسیاریازاتحادهابنیانمستحکمیندارند)

یابیبهمنافعملیهایآنان،ابزاردستبهمعنایتوانتغییررفتارسایرینواثرگذاریبرکنش

،1391)قوام،وردنسبیدرنسبتبارقیباناستت،مسیرافزایشدستاوتغییرموازنهقدراست

شودکهگراییمعتقداستموازنهزمانیبرقرارمیمورگنتا،اندیشمندشهیرمکتبواقع(.299

(.درغیر1390،135نژاد،هاحفظوضعموجودرامفیدترازتغییرآنقلمدادکنند)مصلیدولت

قدرتسخت انواع نیمهاینصورت دیپلماتیکو، اقتصادی، دفاعی، ابزارهای و نرم سختو

بهنفعخویشتغییردهند.درآیندتادولتایدراینمنازعهبهکارمیرسانه هاموازنهقوارا

بین نظام بدروضعیتآنارشی بقا برایحفظ خودیاری اصل بر مبنی امنیتی معمای الملل،

(.استفانوالت،1395،89سازد)سیمبر،گراییرابرمینوواقعاعتمادیمتقابل،بنیانشرایطبی

مکتبنوواقع واقعدانشمندمشهور نظریه توسعه ازگراییبا نیروها، خصوصموازنه گراییدر

هاازکهطیآنقدرتبخشیبهرهجُستبرایتفسیرکارکردگرایانهتوازن«موازنهتهدید»تعبیر

میتهدیدمنافعطرفرقیببرایتغ رفتارشبهره بیاندیگر، ,17Walt ,1987)برندییر به .)

تروبرایپرهیزازوقوعنبردهایسختوهزینهبازیگرانبرایحفظبازدارندگیدرروندیکم

اش،ویکنندکهباتهدیدطرفمقابلنسبتبهمنافعکنونیهاییاستفادهمیسنگین،ازکنش

کهبهنوعیتعادلدستیابدایادامهمیتانقطهاینمنازعهراازتداومرویکردتهاجمیبازدارد.

تغییرموازنهبهنتیجهمیویابد هایآنرسدکهمنافعمرحلهکنونیبرزیاندولتخواستار

بیند.غلبهیافتهوتداومموازنهتهدیدراضرورینمی

 است. مشهود برجام در آمریکا و ایران رویارویی تجربه در استازاینمسأله الزم ابتدا

المللیهایآژانسبینهاوپیمانهایپادمانبرجامرابرمبنایمحدودیترویکردهایفنیکه

می ارزیابی اتمی انرژی 1395کند)خلیلی، را133، آن که حقوقی رویکرد و سطحی( در
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،1396نگرد)جاللی،درشورایامنیتمیایپروندههستهصرفاًبرمبنایحلمناقشهتاکتیکی

این،گرایپیشیندورویکردتقلیلفراترازبهبرجامکردسیاسیروینظرکنیم.در(،صرف1001

منظر راستایحلراهبردیتوافقاز ازجملهمسائلدر غرب، وفصلعموماختالفاتایرانو

یکبهیابد.ایاهمیتمیمنطقه نه آنرا که معاهده»ویژه برایطرفالزام« یکآور بلکه ها

توانندازآنخارجشوند)ارغوانی،ندکههرگاهارادهکنند،میکداوطلبانهقلمدادمی«توافق»

1396،32.)

ایمنتجبهبرجاممعنادرچارچوبنگرشراهبردی،موازنهتهدیددرفرآیندپروندههسته

آمریکابااشبود،ایآمیزهستهدرشرایطیکهایراندرصددحفظوتداومبرنامهصلحیابد.می

اجماعشورایامنیت،اقتصادیهایتداومتحریم سعیکردضمنکاهشدرآمدهایایران،با

هسته برنامه زمینه در غرب مطلوب هنجارهای رعایت به وادار را اسالمی اشایجمهوری

 1397نماید)قنبرلو، درسویدیگر(82، دردولتاوباماگزارش. هایجامعهاطالعاتیآمریکا

که داد اعلیایراننشان عدم هستهرغم تسلیحات ساخت بر فاصلهایراده یا گریز زمان ،

دستتئور توانیک به یابی آن ساخت دادمندی کاهش استرا ه 1394)جمشیدی، ،74).

ایایرانوهایهستهمندیهایغربدرخصوصتحدیدتوانایکهبرخالفمطلوبیتمسأله

قدرتهم توسعهایغربآسیاهایمنطقهچنینخطریبرایتحریکدیگر و سویآغاز به

ایساخت.بنابرایندرنقطهراباتهدیدروبرومی«معماریعدماشاعه»ایبودکهبرنامههسته

دید،مرتفعهایشهاونظارتهایایراندرازایپذیرشمحدودیتبهتوافقرسیدندکهتحریم

شوند.

هایایرانوآمریکااینپژوهشبراینمبناینظریدرصدددرکسناریوهایمحتملکنش

تهدیدمی چارچوبموازنه دقیقآندر و احصایمعتبر سناریوهاییکه بهباشد. توجه با ها،

توانددرتجویزراهکارهایهایاروپا،میجانبهآمریکاوبدعهدیتجربهفشارهایپیشینوهمه

مؤلفه ارتقای و کشور ملی منافع مناسببرایحفظ راهگشا امنیتملی پیشهای ترباشد.

ایایرانبهنگارشدرآمدهکهپژوهیپروندههستهمقاالتپژوهشیمتعددیدرراستایآینده

هابدینشرحاست.مشخصاتآن

ایدرچارچوبنظریهتحلیلیازتقابلایرانوآمریکادربرنامههسته»در(1391)امیدی

بازیگرنهایی:«هابازی غیرهمکارانهبرایتحلیلرفتاردو نوعبازیهمکارانهیا از استفاده با

گریایرانوآمریکابهایننتیجهرسیدکهحالتموازنه،عدمهمکاریاستکهتنهابامیانجی

می محدودیت ازای در تحریم رفع همکاری حالت به ثالث درطرف بصیری محمد انجامد.
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(بااستفادهازنظریهبازی1393«)هااتمیایرانوغربدرچارچوبنظریهبازیتحلیلمسأله»

 کشورهایغربیگروه نهاییایرانو بازیگر تحلیلدو ایننتیجهدستیافتکه1+5در به

همکارانه بازی میطرفین اتخاذ غنیای کاهش ازای در تحریم کاهش به که سازیکنند

باآمریکاوایرانمنازعهتحلیلدرهابازینظریهکارگیریبه»درهادینوربخشنیزانجامد.می

ایرانایهستهبرنامهمحوریت بهره« طیبا تحلیلسیر بازیدر نظریه پروندهگیریاز شده

اِعمالتحریمداردکهجمهوریبیانمی1394تا1381ایازهسته جانبه،هاییکخواهانبا

ایراننیزبرنامههستهکاریدرصددفشاتروروخراب برایرانخواهدآمدو توسعهایر اشرا

مجیدبهستانیدرخواهدداد پروندههسته». تحلیلرمزگانعملیاتیایرانوآینده ایایران،

 1394«)1+5گروه ت( رهبران اعالمی مواضع بر رمزگان تحلیل روش از استفاده یمبا

بازیگرنهاییمذاکره دو تجربهپرونده1+5کشورهایایرانوکننده بهاینرسیدکهایراناز

بیهسته طرفمقابلنیازمندنمایشحُسنایآموختهکه دهدو تداوم غربرا اعتمادیبه

هایایرانوآمریکادرپسابرجامطبقنظریهبررسیاستراتژی»نژاددرامینرضوینیستاست.

تعادلنشازنظریهبازی1395«)اهبازی با برایتبیینرفتارآتیدوبازیگرنهاییبرجام:( ها

بینیکردکهدوکشوربهبرجاممتعهدماندهودیپلماسیبُردایرانوایاالتمتحدهآمریکاپیش

مهدیدهند.ونهایتاًشانوجلوگیریازنبردهایپُرهزینهادامهمیبُردرابرایتداوممنافع–

عوض در صهیونیستیبحران»پور رژیم راهبرد یارگیری: و روش1396«)سازی با )

هایاسراییلگفتاسراییلپسازبرجامتحلیلیبرمبنایروندپژوهیمواضعواقدامتوصیفی

پردازد.هایعربیمیاینزددولتبهتهدیدنماییازبرنامههسته

گرانگرفتهتوسطدیگرپژوهشتبهمواردصورتزمنظرمحتوایی،مزیتاینپژوهشنسبا

ریاستزبانفارسی انتخابات پساز محتمل احصایسناریوهای تالشبرای نوامبر، جمهوری

هایپیشینبااستفادهازنظریهباشد.ازنظرروشینیزعمدهپژوهشایاالتمتحدهمی2020

پژوهیاضر،استفادهازروشآیندههابهانجامرسیدهدرحالیکهمزیتخاصپژوهشحبازی

ترویجآندرادبیاتآینده اینروشو پژوهیلمپیاالکووداستکهبهآشناییمخاطبانبا

انجامید. خواهد پژوهشکشور که است ذکر قابل راستا این انگلیسیدر دربارههای زبانی

هستهپیش روشلمپبینیسناریوهایمحتملبرایبرنامه است.ایایرانبه پذیرفته انجام

با(2010«)اییابیایرانقدرتهستههایاحتمالیبهدستبینیواکنشپیش»کِویندابدر

بهبازرسانآژانساجازهبازرسیدهد،آمریکادرصورتیکهایراناینروشبهایننتیجهرسید

ودرغیراینصورتایایرانپیخواهدگرفتهاراتاتوقفکاملبرنامههستهچنانتحریمهم
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المللیعلیهایراندرشورایامنیتشکلفشارهارابهسمتیسوقخواهددادکهاجماعیبین

نمایشپاسخآتیآمریکاوپیش»کهدربارهلیبیصورتگرفت.جیمزکاتانیانیزدربگیرد،چنان

هسته برنامه به ایراناسراییل 2011«)ای می( تبیان به ایران اگر که وپیعهداتانکند تی

ازمجاریدیپلماتیکدرصددهایآژانسپایبندبماند،آمریکاضمنتخفیفتحریمبازرسی ها،

درصدداقناعهایبیشتربرخواهدآمدولیجامعهاطالعاتیاسراییلاقناعایرانبهمحدودیت

بود. خواهد ایران بر بیشتر فشار به آمریکا سناریوییکه در هستهاما برنامه به اشایایران

نیزتحریمبی آمریکا افزایشدادهواسراییلوقفهادامهدهد، را نیزباعملیاتمخفیمانندها

تروردانشمندانیاحملهسایبریدرصددتوقفبرنامهایرانخواهدبود.



 پژوهش شناسی روش

ریزیشد.میالدیطرح1990الکووددردههتوسطدکترجاناتاناس1پژوهیلمپروشآینده

دررشتهتاریخطی1977اشرادردرفلوریداست،تحصیالتکارشناسی1955ویکهمتولد

هایالمللباگرایشروسیهدرسالکردوپسازآندرمقاطعارشدودکترایرشتهروابطبین

دیداتشورویالتحصیلشد.اومطالعاتشدرزمینهتهدردانشگاهمیامیفارغ1980و1978

دردانشگاهاطالعاتنظامیدررشتهاطالعاتراهبردیادامهداد (.1Lockwood ,2010 ,)را

نتیجه که پایانمطالعاتی قالب در نامهاش کتاب در دکترین»اش قبال در شوروی دیدگاه

در2005تا1993(.ویاز1394،18)الکوود،منتشرشد1983در«راهبردیایاالتمتحده

دانشگاهاطالعاتنظامیبهتدریسدررشتهاطالعاتدرحوزهروسیهواوراسیاپرداختوپس

نامهآموزشیتجزیهو،سردبیریهفته2007ازآنتازمانبازنشستگیازوزارتدفاعدرسال

(.او3Lockwood ,2010 ,)تحلیلاطالعاتوابستهبهادارهامنیتملیرابرعهدهداشتهاست

«دیدگاهروسیهنسبتبهراهبردایاالتمتحده،گذشتهوآیندهآن»یلروشلمپرادراثرتکم

بهعنوانروشاصلیپایان1993در هایارشدودکترایدانشجویانشنامهادامهدادهوآنرا

(.1394،21)الکوود،تعییننمودهوتوسعهداد

نسبتبهیکدیگرمورداستفادهقرارهایجایگزینروشلمپبرایبررسیاحتماالتآینده

همگیرد.می و اصلی سناریوهای روش این بهدر سناریو هر در محتمل حاالت طورچنین

میپیش یکازفرضمطرح هر حاالتدر یکاز هر ارزیابیاحتمال اینتکنیکبه و شود

هایجایگزینرادهچنینامکانتغییربینآینترینحاالتوهمپردازدتامحتملسناریوهامی

                                                           
1
. Lockwood Analytical Method Prediction (LAMP) 
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نظرBulls, 2012, 12)تعیینکند مد معرفیاینروشمحدودیتیجهتبررسیسوژه در .)

تدریسویدر توجهبهمطالعاتدکترالکوودو اینروشبا کاربرد ولیعمده ندارد، وجود

یکالمللی،بودهاست.درزمینهموضوعاتبینالمللروابطبیندرزمینه،حوزهسیاستخارجی

المللیاست،طرحشدهوسپسشودکهمعموالًمرتبطبایکقدرتبینسوژهاصلیتعیینمی

احتماالتمرتبطبااقداماتدیگربازیگرانملیدرنسبتبهآنوضعیت،درروشلمپبررسی

توانشود.گاهیاوقاتسوژهاصلییکیازبازیگراناصلیاستکهمزیتدرآناستکهمیمی

یگراصلیراخارجازبازیگراندیگرمدنظرقراردادوبدینطریق،محاسبهاحتماالت،یکباز

(.Catiana, 2011, 32گردد)تسهیلمی

(:28-1394،54الکوود،مرحلهاست)10اینروششامل

تعیین موضوع -1 نمی: نظر مورد تعدادمسأله زیرا مبهمباشد و گسترده بایستبسیار

 بهصورتانفجاریافزایشخواهدداد.هایجایگزینراآینده

برمسألهمؤثربودهوتوان«مستقیم»بازیگرانیکهبهصورت:شناسایی بازیگران ملی -2

بهتراستتعدادبازیگرانازتغییردارند،تعیینمی عددفراترنرودتا5شوند.معموالً

 هایجایگزینرابهنحومطلوبیمدیریتنمود.بتوانآینده

بازیگر مطالعه -3 بررسی: مورد سوژه نسبتبه نظر مورد خصوصوضعیتبازیگر در

شود.بهطورمثالعمدهآثارپژوهشیدانشجویاندانشگاهاطالعاتمطالعاتیانجاممی

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

گردراینمرحلهبایست.تحلیلاندالمللیرادرنسبتباسوژهاصلیبررسیکردهبین

یعنیباجایگزینیمنطقخود«ایتصویرپردازیآیینه»نسبتبهبروزخطای نشود،

 بامنطقبازیگر،تحلیلنادرستیازاوارائهدهد.

تعیین مسیرهای احتمالی هر بازیگر -4 دیدگاه: مطالعه بهپساز نسبت بازیگر های

گیرند.باصوصآنمسألهموردبررسیقرارمیسوژه،راهکارهایممکنبازیگراندرخ

𝑧فرمول = 𝑥𝑦شودکهدرآنهایمحتملبرایهرسناریومحاسبهمیتعدادآینده

x و بازیگر راهکارهایهر راهکارهایهمهyتعداد تعداد اگر بازیگراناست. تعداد

ستازترکیببایبازیگران،برابرباشد،اینفرمولمناسباستدرغیراینصورتمی

 تعدادراهکارهایهمهبازیگرانبهرهبُرد.

 گردد.سناریوهایاصلیسوژهموردنظرتعیینمی:تعیین سناریوهای اصلی -5
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Scenarios

Alternative Futures

Focal Events

Indicators

Scenarios

Alternative Futures

Focal Events

Indicators

 و دادیرو شاخص، ارتباط رهیزنج (1) شکل

 ویسنار با ندهیآ

 ها  امکان انتقال آینده( 1) شکل

های جایگزین مقایسه جفتی آینده -6 هایجایگزیندرهرسناریودراینمرحلهآینده:

ترازدیگریایکهمحتملشوندکهطیآنهرآیندهبهطورجفتیباهممقایسهمی

می امتیاز یک مقایسهاست، تعداد انجامگیرد. فرمولهای از مرحله این در شده

𝑚 =
𝑛(𝑛−1)

2
تبعیتمی آن در مقایسهmکندکه تعداد و آیندهnها هایتعداد

آینده سپس است. کسبجایگزین امتیازات مبنای بر جایگزین مرتبهای شده،

 شود.می

های جایگزین تحلیل آینده -7 آینده: فرضاحتمالوقوع مواردیکهبا هایجایگزین،

 گیرند.اندواحتمالبیشتریدارند،موردتحلیلقرارمیبیشترینامتیازراکسبکرده

رویدادهایاصلی،حوادث:تعیین رویدادهای اصلی مرتبط با وقوع هر آینده جایگزین -8

پیش که جایگزینمیبزرگیهستند یکآینده بروز اگرزمینه نحویکه به باشند.

که نقاطعطفیهستند رویدادها این ترسیمشود، مذکور آینده تا حال مسیریاز

تعیینمی هرچهآیندهمسیرتحققآنآیندهرا تحققشایمحتملنمایند. ترباشد،

تربنماید،نیازمندرویدادهایمنوطبهرویدادهایاصلیکمتریاستوهرچهعجیب

 تریاست.مهم

های هشداردهی رویدادهای  تعیین شاخص -9

میاصلی مرحله این در شاخص: هاییبایست

وقوعآن که اصلیتعیینشود رویداد برایهر

 گراتفاقآنرویدادباشد.ها،نشانشاخص

 

 

های  بررسی احتمال انتقال بین آینده -10

ایبهآیندهدیگربهواسطهارادهآخرینمرحلهلمپ،امکانانتقالازآینده:جایگزین

 شود.بازیگرانآزادبررسیمی
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روش تحلیلسلسلهروشلمپنسبتبه دلفیو است.مراتبیسیستماتیکهاییمانند تر

پیاختصاصارزشیبهیکگزینهمطلوباستودلفیدرصددایجادمراتبیدرروشسلسله

برمی یکگزینه بر پیشولیآید،اجماع هایممکنتأکیدبینیاحتمالنسبیآیندهلمپبر

یابد،ورزد.نقاطضعفاینروشآناستکهباتوجهبهاینکهبهیکآیندهمطلقدستنمیمی

سوژه برای به مناسب چندان کمّی نمیهای ابهامنظر اجازه دیگر سوی از و اندیشیرسد

 ,Kevinبایستیکیرابردیگریترجیحدهد)هاحتماًمیگردرمقایسهگزینهدهدوتحلیلنمی

اینمسألهممکناستسببگرددارائهارزیابیتحلیل25 ,27-2010 باگربهسیاست(. گذار،

گربهکهطیآنتحلیل«انسانشایسته»تیکیازسهحالتخطایزیرروبروشودوازحال

گذارقرارسازینظامموردتأییدسیاستدرستیتحلیلنمودهونظرشنیزطیفرآیندتصمیم

(:1394،52گیرد؛دورشود)الکوود،می

زوزه گرگ -1 میتحلیل: اشتباه سیاستگر و ویپیرویکند اشتباه نتیجه از نیز گذار

 سازد.گررازایلمیبارتحلیلنمایدکهتداومآن،اعتمی

گذاربهدلیلحمایتازسیاستکندولیسیاستگراشتباهمیتحلیل:توفیق اجباری -2

 گیرد.انتخابیخودش،آنرانادیدهوبرحسبتصادفراهدرستیرادرپیشمی

گذارارزیابیویرارسدولیسیاستگربهدرستیبهنتیجهمیتحلیل:شوک راهبردی -3

 نماید.یردم

گرنیزقابلاستفادهبههمیندالیلگرچهروشتحلیللمپبهتنهاییتوسطیکتحلیل

بهره ولی میاست افزایش را آن روایی خبرگی، نظرات از خطایمندی از حداقل و دهد

ایجهتتعیینترتیباحتمالنامهباارائهپرسشکند.دراینپژوهشگرجلوگیریمیتحلیل

هاآنایگزیندرهرسناریو،ازنظراتنخبگانیبامشخصاتزیراستفادهشدهاست.هایجآینده

محتمل حاالت میبه بیشتری امتیازات وتر، دردهند احتماالت تعیین در نظرات میانگین

نمایشدادهشدهاست.(3)جدول
 ( مشخصات نخبگان نظردهنده در پژوهش1) جدول

 تحصیلمحل  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

دانشگاهامامحسین)ع(مطالعاتخاورمیانهدانشجویدکترا

دانشگاهامامحسین)ع(مطالعاتخاورمیانهدانشجویدکترا

دانشگاهامامحسین)ع(مطالعاتخاورمیانهدانشجویدکترا

دانشگاهتهرانمسائلایراندانشجویدکترا

دانشگاهتهراناندیشهسیاسیدانشجویدکترا



 129...آمریکا2020انتخاباتازپسایرانایهستهتوافقمحتملسناریوهای

 

 تحصیلمحل  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

دانشگاهتهرانعلومسیاسیالتحصیلکارشناسیارشدفارغ

دانشگاهتهرانعلومسیاسیالتحصیلکارشناسیارشدفارغ

دانشکدهوزارتخارجهالمللروابطبینالتحصیلکارشناسیارشدفارغ



دبیرخانه،دروزارتامورخارجهایننخبگانیابهجهتموقعیتشغلیخودمانندفعالیت

ایدرحوزهمهوریازتجربهجهایاستراتژیکریاستمرکزبررسیوشورایعالیامنیتملی

بر یا هستندو ارزیابیمسائلسیاستخارجیجمهوریاسالمیبرخوردار سیاستتحلیلو

مندهستند.هایپژوهشیازازدانشوتخصصکافیدراینخصوصبهرهاساسسابقهفعالیت



 ها تحلیل یافتهو تجزیه

 گام اول: تعیین موضوع

ریاست انتخابات از پس برجام توافق که است پژوهشآن این چهمسأله آمریکا جمهوری

شودویکیازدونامزددموکرات،جوبرگزارمی1399آبان13یابد.اینانتخاباتسرنوشتیمی

جمهوراه،دونالدترامپ،رییسخوجمهورپیشینباراکاوباما؛ویاجمهوریبایدنمعاونرییس

بهمن اول در تنش1399کنونی؛ به توجه با اینمسأله شد. خواهند هایراهیکاخسفید

هایکنونیمیانایرانوآمریکابرسرحیاتوکارکرداینتوافق،اهمیتجدیدردیگرحوزه

بآسیاخواهدداشت.اختالفیمانندمنازعهآمریکاورژیمصهیونیستیباجبههمقاومتدرغر

دوبارهپرونده آغاز پایانیا براینکهمسألهبرجامازمنظر ایراندرشورایامنیتعالوه ایاز

یابد.اهمیتمی



 گام دوم: تعیین بازیگران

 میان برجام 7توافق ایران، شد: امضا و5طرف آلمان عالوه به امنیت شورای دائم عضو

ایهم با اروپا. اصلیچنیناتحادیه بازیگر عنواندو به آمریکا اینپژوهشایرانو نحالدر

.هانیزمنجرشدهاستعمالًفشارهایآمریکابهکاهشتعهداتدیگرطرفشوند.زیرامعینمی

درفقدانکارآییابزاراینستکسدرکاهشفشارتحریمنشانهروشنآن را (و1398ها)ایرنا،

چنینکاهشخریدنفتایراناهم می1399زسویچین)تابناک، کرد.( اینکهتوانمشاهده

علی خارجها،همهطرفرغممیلآمریکا برجام ایراننیزشدهاز و تعهداتشپایانداد به و
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،نشانهدیگریبراینسیاستکاهشتعهداترادرپیشگرفتبرخالفنظرکشورهایغربی،

.امراست

ایاتحادیهاروپاوبهطورخاصتروئیکایبریتانیا،فرانسهوآلماندرجریانمذاکراتهسته

گراییمیانایرانوآمریکاودرتوافقدرصددموازنهجزییاتبهجهتروابطفراآتالنتیکی،در

آناینکشورهاپسازبرجامنیزاز(.1396،104آمریکابود)صباغیان،سوباهمکلیاتتوافق،

قرار ملل امنیتسازمان شورای تأیید مورد که چندجانبه یکدیپلماسی دستاورد مثابه به

(.حتی1395،185گرفته،حمایتکردهوآنرابنیانیبرایتعدیلرفتارایرانکردند)قامت،

هایمشابهوفصلاختالفاتدربارهدیگربحرانتمایلیافتندکهبرجامبهمثابهالگوییبرایحل

ولیدرجریانخروج(.1398،157ایکرهشمالینیزتکرارشود)حبیبی،مانندپروندههسته

بافشارهایآمریکاهمراهیکردند.آمریکاازبرجام،عمالً

هسته برنامه توسعه با اینکه بر عالوه چیننیز و روسیه رقابتدرباره تشدید و ایایران

(؛چیندر1395،25وند،د)آیینهمخالفهستنیاایغربآسهایمنطقهایمیانقدرتهسته

یک با آمریکا که تنشجانبهشرایطی به حوزهگرایی در امنیتی عرصه دولتدر این با زایی

هنک رسانهتایوان، عرصه در جنوبی؛ چین دریای عرصهکنگ، در و خصوصکرونا در ای

همراهی تمایلیبه توافقگمرکیرویآورده، بهاقتصادیدرباره نیز روسیه ندارد. آمریکا با

اشدردلیلاتحادتاکتیکیباایراندربحرانسوریهوباهدفحفظمنافعسیاسیواقتصادی

گرایانهومحتاطانهدرحمایتازبرجامدارد)کرمی،منطقهدرهمراهیباایران،رویکردیعمل

1395 این65، بر عالوه شو(. دائم اعضای عنوان به دو هر حفظها، دلیل به امنیت رای

نسبتبهتداومبرجامبهعنوانضمیمهقطعنامه پذیریحدیازمسئولیت2231اعتبارشان،

بازیگرنهاییهمانایرانوآمریکاهستند.2بازیگر،7قائلهستند.بنابراینطبعاًازاین



 گام سوم: مطالعه بازیگران

گیرد:آمریکاموردارزیابیقرارمیوضعیتسیاسی،اقتصادیونظامیایرانو

 منظر مناسبیدارد.سیاسیاز موقعیتدیپلماتیکنسبتاً برجام دلیلپایبندیبه به ایران

مندیموشکیایدرغربآسیا،توسعهتواننظرهابااروپادرخصوصنفوذمنطقهگرچهاختالف

اتهام بهو حقوقهای تدااصطالح ولی پابرجاست. همچنان پسازبشری برجامی تعهدات وم

چهره دیپلماتیکایران، وجهه از برجام، از موازینبینخروجآمریکا به المللیبهایمتعهدتر

تصویبقطعنامهترشدهوآنرادرعدموجههایاالتمتحدهگرچهضعیفنمایشگذاشتهاست
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(.1399دید)تسنیم،توانمیهایتسلیحاتیایراندرشورایامنیتسازمانمللتمدیدتحریم

ویژهبازیگرانبرجامیهابهچنانفراترازآناستکهدیگردولتولیهژمونیایاالتمتحدههم

درکنارایرانبایستند درعینحالکهصدورقطعنامهمنفیشورایحکامآژانسعلیه.عمالً

(.1399سی،بیبیتواندلیلیبراینامردید)ایرانرامی

هایآمریکاوضعیتنامطلوبییافتهاست.ایرانپسازآغازدوبارهتحریمادیاقتصازمنظر

میلیون2میلیونبشکهدرروزبهکمیبیشاز4شدهایرانازنزدیکبهحجمنفتاستخراج

میلیونبشکهدرروزبه2.5بشکهکاهشیافتهکهدراینبینحجمنفتصادراتینیزازحدود

،میانگینتورم1396نسبتبه1398(.درBBC, 2019کهرسیدهاست)میلیونبش1کمتراز

 از 30بیش از بیش اقتصادی رشد و افزایش %11 است)تبیین، یافته کاهش %1399.)

گذاریازجملهتبعاتاینشرایطبودهثباتیدربازارهایسرمایههایشدیدنرخارزوبینوسان

در1398اجتماعیانجامیدهکهشورشگستردهآبانهایعمیقاست.اینوضعیتبهنارضایتی

پیگرانیقیمتبنزینشدیدتریننمونهآنبودهاست.اقتصادآمریکانیزکهباعبورازبحران

ایراتجربهکردهبود،درمواجههبابحرانکروناباردیگرافولکرد.سابقه،رشدبی2008مالی

بانکجهانیرشداقتصادیچنان منفی2020که را عین%پیش6آمریکا ولیدر بینیکرد.

باردیگردرحالاذعاننمودکهباچشم پایانبحرانکرونا، رشدیقابلقبولو2021انداز

تجربهمی4حداقلمثبت دارد)ایرنا،کندکهنشانازاستحکامبنیان%را هایاقتصادیآمریکا

1399.)

 منظر توانایراننظامیاز موبا بازدارندگیمندی مقاومتتوانسته جبهه حضور و شکی

در(Jahanbin, 2020, 39)باالییکسبکند اسقاطپهپادآمریکایینمودداشتهاست. کهدر

وزیریالکاظمیدراینتشتتبیشتردرائتالفبیتشیعیدرعراقپسازنخستعینحال

 1399کشور)مهر، داد نشان نیز سلیمانی( سردار ابومهدیترور آمریکاو توسط ،المهندس

درشرایطفعلینهایرانوتبعاتیدرجهتتضعیفمحورمقاومت،حداقلدرعراقداشتهاست.

نهآمریکاخواستارنبردنظامینیستندونحوهواکنشایرانبهترورسردارسلیمانینیزاینامر

رانشانداد.



 گام چهارم: مسیرهای بازیگران

توانندسهموضعاتخاذکنند:ریکاهریکنسبتبهبرجاممیایرانوآم
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 گرانیباز یراهکارها (2) جدول

خروج از برجامکاهش تعهداتپایبندی به برجام بازیگر

محدودیتایران کامل طور رابه ها

اِعمالنماید

و سطح مانند تعهدات

غنی وحجم سازی

کاهشفعالیت را های

دهدمی

محدودیت ازهاتمامی

نظارت هایجمله

پایان را آژانس فراپادمانی

بخشدمی

برجامتحریمآمریکا در مصرح های

ملغی مقرر، تاریخ در و معلق

شوند

تحریم برخی تعلیق هااز

ورزداجتنابمی

تحریم تمامی هایاِعمال

پیشازبرجام

32بنابراینمتعاقبفرمول =  آیندهجایگزینبرایهرسناریووجوددارد.9



 گام پنجم: تعیین سناریوهای اصلی

خواهیادموکراتاست:دوسناریویاینموضوع،پیروزییکیازدونامزدجمهوری

ترامپعلیتداوم فشار پیش: بابینیرغم کرونا، بحران و آمریکا اقتصاد افول وجود با و ها

نیازیازدستاوردسازی،ضرورترسد.ویباعبورازانتخاباتوبیاختالفیاندکبهپیروزیمی

کند.فشارهایاقتصادیگرچهبهحدبسیارزیادیرسیدهکمتریبرایتوافقباایرانحسمی

خواهانقرارگرفته،ولیکابینهترامپباهمراهیکنگرهکهآننیزبیشتردراختیارجمهوری

هایهستهتحریم اتهامایپیشینرا اصطالحتروریسموهایبهتحتموضوعاتدیگریمانند

هاینظامیچنینتنشکند.همروزکردهوتشدیدمیبشریوبامصادیقجدیدبهنقضحقوق

افزایش حمالتپهپادیسنتکام با منطقه در حتینیرویقدسسپاه مقاومتو علیهجبهه

ازپیشتوسعهدادهوشاشرابیاید،برنامههستهیابد.ایراننیزبرمبنایایدهموازنهتهدیمی

یابد.احتمالخروجازبرجامافزایشمی

بایدنباتوجهبهگسترشآرایمنفیترامپواحیای مذاکره دررقابتینزدیکوشکننده، :

جمهوریجذبآرایبخش پیروزیمیهاییاز به ویفرماناجراییخواهانمخالفاو، رسد.

کند.تهرانمسافرتایرانیانبهآمریکاولغوتحریموزیرامورخارجهراصادرمیمبتنیبرلغو

هایداردکهدرصورتارادهبراحیایبرجام،گامبااستقبالازتغییررویهواشنگتن،اعالممی

بازمی مذاکراتدرسطحکارشناسانوزارتخارجهطرفینباحضورکاهشتعهداترا گرداند.

شود.مثالًمعافیتمحدودخریدهاییارائهمیشودومشوقهایعضوبرجامآغازمیدیگردولت

کندکهبرجامآغازمذاکراتبرایرسیدنگردد.درعینحالاعالممینفتازایران،برقرارمی
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ایوموشکیایرانرانیزدربربگیرد.درایرانتریاستکهتهدیدهایمنطقهبهتوافقبزرگ

یابد.ای،افزایشمینظربرایتداوممذاکرهیاتحدیدآنبهبرنامههستهاختالف



 های جایگزین گام ششم: مقایسه آینده

 سناریو، هر وقوع9متناسببا احتمال که دارد جایگزینوجود حسبمنطقآینده بر شان

تهدیدبرمبنایدرونیسناریوهاموردارزیابینخبگانیقرارگرفتهاست.باتوجهبهایدهموازنه

ابزارهایموجودبرایبیشینهواقع از کردنمنافعورفعتهدیدهایگراییکهطیآنطرفین،

وبراساستجربهرفتارآمریکاواهمیتتحدیدبرنامههستهحریفبهرهمی ایایراندربرند،

مریکابهبرجامشوند:آهاحذفمیآیندهازروالمقایسه3هایمعماریامنیتیغرب،مطلوبیت

پایبندباشدولیایرانازآنخارجشدهیاتعهداتشراکاهشدادهباشدواینکهآمریکاتعهدات

چنیندرسویدیگرایراننیزبهدلیلراکاهشدهدولیایرانازبرجامخارجشدهباشد.هم

نیتیمطلوبغرب،مراعاتموازنهتهدیدوافزایشفشاربرآمریکادرجهتاخاللدرمعماریام

کنار کاملبهآنپایبندباشدرا ولیایرانبهطور برجامخارجشده از اینحالتکهآمریکا

گذارد.می
 های جایگزین بر مبنای نظرات نخبگان ( امتیازات آینده3) جدول

 سناریوی احیای مذاکره سناریوی تداوم فشار

آمریکاایرانامتیازآمریکاایرانامتیاز

کاهشتعهداتپایبندبرجام4خروجازبرجامکاهشتعهدات 4

پایبندبرجامپایبندبرجام3خروجازبرجامخروجازبرجام3

کاهشتعهداتکاهشتعهدات2کاهشتعهداتکاهشتعهدات2

خروجازبرجامکاهشتعهدات 1کاهشتعهداتپایبندبرجام1

خروجازبرجامازبرجامخروج0پایبندبرجامپایبندبرجام0

 متعاقبفرمول اینمرحله در
5∗(5−1)

2
= می10 انجام سناریو هر در هرشود.مقایسه

کندترباشدیکامتیازدریافتمیاگرمحتمل،دووجفتیباحالتدیگرحالتدرمقایسهدوبه

تراست.گرحالتمحتملومجموعامتیارات،نشان



 های جایگزین آیندهگام هفتم: تحلیل 

احتمالبیشترینامتیازودرنتیجهموردیکهبیشترین3آیندهجایگزین،5درهرسناریو،از

گیرند.اند،موردارزیابیقرارمیرایافته
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تداوم فشاردرسناریوی

:بهمعنایتداوموضعیتکنونیاست.ترامپپسازخروج از برجام –کاهش تعهدات  .1

کندودرعینحالیکازتعهداتآمریکادربرجامعملنمیبههیچچنانپیروزیهم

به فشارهایی تحریمبا طرفویژه دیگر پایبندی مانع ثانویه تعهداتهای به شانها

ایرانتمامیمحدودیتنسبتبهایراننیزمی لغوکردهوبهشود. هایفنیبرجامرا

ولیبرایحفظمسیرتمیشدهحرکسویافزایشحجموغنایاورانیومغنی کند.

آژانسبه حکام شورای از ایران پرونده ارسال از جلوگیری جهت به و دیپلماسی

 شود.شورایامنیت،رسماًازبرجامخارجنمی

سازیمکانیسمماشهبهطور:آمریکاگرچهدرفعالخروج از برجام –خروج از برجام  .2

تحر بازگشت ادعای با ولی خورده شکست بینیمرسمی ازهای بلوکی المللی،

دستاوردهای تمامی اعاده مانع و داده شکل امنیترا شورای در کشورهایهمراه

می برجام امنیتی و چناناقتصادی تحریمشود. با فروشکه از حتی ثانویه های

آورد.ازسویدیگرتسلیحاتازسویروسیهوچینبهایراننیزجلوگیریبهعملمی

مامیتعهداتفنیتوافقراکنارگذاشته،برایافزایشفشارامنیتیبهغربایرانکهت

بهبازگشتبهتعهدات وآمریکا نظارتووادارسازیاروپا هایبرجامیواجرایشان،

می ملغی نیز را الحاقی پروتکل میداوطلبانه اعالم رسماً و بازگشتسازد تا دارد

 کند.یکازمفادبرجامعملنمیشان،بههیچهایدیگربهتعهداتطرف

کنگرهکاهش تعهدات –کاهش تعهدات  .3 مرکزیدوحزبیو سویهسته ترامپاز :

ایایرانتحتفشارقرارگرفتهوازسویآمریکابرایجلوگیریازتوسعهبرنامههسته

ایباحملهنظامیدیگرهیئتحاکمهایاالتمتحدهنیزتمایلیبهتوقفبرنامههسته

بهندا غنیرد. آغاز با منتفیخصوصکه تقریباً نیز امر این امکان فردو، در سازی

تصمیممی مشوقشود. ارائه به تصمیم هاییاندکبهسازانسیاستخارجیآمریکا

ازافزایشحرکتفعالیتایرانمی ایجلوگیریکنندومذاکراتیهایهستهدهندتا

غروب ادرباره در شود. آغاز برجام ازایهای در ایران نفت فروش اجازه راستا ین

دریافتفهرستیازکاالهایغذایی،دارویی،تجهیزاتپزشکیومواردموردنیازصنایع

می شورایامنیتسازمانمللبراینظارتبرغیرنظامیداده کمیسیونیدر و شود

غنایگردد.ایراننیزبرخیتعهداتبرجامیمانندکاهشحجمواینامرمشخصمی
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وتوسعهرادردستورکارهایتحقیقهادرفردووتحدیدفعالیتاورانیوم،توقففعالیت

 دهد.قرارمی



احیای برجامدرسناریوی

کندکهرسماًبهبرجام:بایدنپسازپیروزیاعالممیکاهش تعهدات –پایبند برجام  .1

اجتبازمی آمریکا تعهدات تمامی اجرای از حال این با میگردد. صرفاًناب و کند

چنینهاییبرایترغیبایرانبهمذاکرهدرخصوصبندهایغروببرجاموهممشوق

منطقهفعالیت میهای ارائه اسالمی، جمهوری ای به تحریمی معافیت ارائه 8شود.

فعال سازیکاملاینستکسوتعلیقموقتسوئیفتازاینخریداربزرگنفتایران،

هاورفعفشارهایاقتصادیداردولایرانکهتمایلبهکاهشتحریماند.درمقابجمله

منظوراعتمادسازیباپیروزیبایدن،توانستهنرخارزوتورمراتاحدیمهارنماید،به

بتواندبرجامراهماشبازمیبهطورکاملبهتعهداتبرجامی چنانزندهنگهگرددتا

کندوآنراموکولبهشرایطدیگری،مخالفتمیایداردولیدربارهمذاکراتمنطقه

 نماید.می

هاکهعالوهبرکاخسفید،اکثریتسنارانیز:دموکراتپایبند برجام –پایبند برجام  .2

قانونتبدیلمیکسبکرده به را برجام تعهداتشاند، کاملبه طور ایرانبه کنند.

نبردهاییمنبازمی درباره محدود طور به و چارچوبگردد در سوریه هایدولتو

گیردپردازد.دولتبایدناجرایتمامیتعهداتراازسرمیعضوبرجامبهمذاکرهمی

 سازد.شدهدردورانترامپراتعلیقیاملغیمیهایاِعمالوتحریم

بهطورمحدودبرخیتعهداتبرجامیراازآمریکا:کاهش تعهدات –کاهش تعهدات  .3

می اسر تا گیرد به برنامهمذاکرهیران و موشکی توان برجام، خصوص هایدر

اقناعاشایمنطقه لغوکردهوتحریموزیرامورخارجهآمریکاشود. تحریمفروشرا

ازمبادیخاصیبه بهطورمحدودوتاسقفیمعینوتحریمدریافتارزرا نفترا

سازیبهباالیایشسطحغنیسازد.ایرانفعالیتدرفردووافزطورموقت،تعلیقمی

متوقفمی20 افزایشحجموتوسعههایتحقیقچنانفعالیتولیهم.سازد%را ایو

دهد.مذاکراتدرچارچوببرجامبرایبازگشتشدهدرنطنزراادامهمیاورانیومغنی

ایازابهامفروایدرهالهیابدومذاکراتمنطقهشانادامهمیطرفینبهتعهداتکامل

رود.می
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 گام هشتم: تعیین رویدادهای اصلی

مهم زیر، اصلیجدول رویدادهای استترین هر تحقق مسیر هموارکه را جایگزین آینده

سازد.می
 ( رویدادهای اصلی مرتبط با هر آینده جایگزین4) جدول

 سناریو
 آینده جایگزین

 رویدادهای اصلی
 آمریکا ایران





تداومفشار

تهدیدآژانسبهارسالپروندهایرانبهشورایامنیتخروجازبرجامکاهشتعهدات

خروجازبرجامخروجازبرجام

افزایشحمالتآمریکاوصهیونیسمبهجبههمقاومت

خروجازافزایشفشارمخالفانبرجامدرایرانبر

توافق

کاهشتعهداتکاهشتعهدات
آمادگیایرانوآمریکاجهتمذاکرهمحدودبرجامی

ایمیانایرانوآمریکاهایمنطقهکاهشتنش



احیایمذاکره

تشدیدفشارهایاقتصادیبرایرانکاهشتعهداتپایبندبرجام

پایبندبرجامپایبندبرجام
بازگشتکاملآمریکابهبرجام

ایمیانایرانوغربآغازمذاکراتمنطقه

کاهشتعهداتکاهشتعهدات
ایمیانایرانوآمریکاهایمنطقهتداومتنش

سازیفراترازبرجامتوسطایرانتداومغنی



های اصلی گام نهم: تعیین شاخص

هابهمنزلهافزایششودکهرخدادآنهاییتعیینمیبرایهریکازرویدادهایاصلی،شاخص

رصدآیندهیکیازاحتمالوقوعآنرویدادوتغییرمسیربهسمت هایجایگزینخواهدبود.

ایند.جدولزیراهمّدارهایجایگزیناهمیتهابرایارزیابیاحتمالرخدادآیندهاینشاخص

هاافزود.توانموارددیگریرانیزبداندهد،گرچهمحتمالًمیهارانمایشمیشاخص
 های مرتبط با رویدادهای اصلی ( شاخص5) جدول

 3شاخص  2شاخص  1شاخص  رویداد

ارسال به ایران تهدید

شورای به ایران پرونده

امنیت

با ایران مخالفت

بازرسیدرخواست های

آژانس

شورای قطعنامه صدور

رأی با ایران علیه حکام

ممتنعروسیهوچین

به بریتانیا تهدید

مکانیسمفعال سازی

ماشهدربرجام

افزایشحمالتآمریکاو

جبهه به صهیونیسم

مقاومت

پهپادی افزایشحمالت

گروه هایحشدشعبیبه

درعراق

هوایی حمالت تشدید

به صهیونیستی رژیم

سوریه

رژیم محدود درگیری

 حزبصهیونیستی اهللو

درجنوبلبنان

مخالفان فشار افزایش

برجامدرایرانبرخروج

امور وزیر استیضاح

خارجهتوسطنمایندگان

دسترسی کاهش

توقف و آژانس بازرسان

اورانیوم غنای افزایش

غنی باالی به 20شده
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 3شاخص  2شاخص  1شاخص  رویداد

درصداجرایپروتکلالحاقیمجلسازتوافق

آمریکا و ایران آمادگی

 مذاکره محدودجهت

برجامی

سنای اکثریت کسب

حزب توسط آمریکا

دموکرات

مایک ازحذف پمپئو

و آمریکا خارجه وزارت

تیلرسونانتصابرکس

میانجی دیگرتداوم گری

میان برجام شرکای

ایرانوآمریکا

تنش هایکاهش

ومنطقه ایران میان ای

آمریکا

به حمالت توقف

نظامی نیروهای

از عراق در آمریکایی

سویجبههمقاومت

و مانورها کاهش

شناورهایگشت زنی

ایراندرخلیجفارس

از نتانیاهو حذف

رژیمنخست وزیری

صهیونیستی

فشارهای تشدید

اقتصادیبرایران

بازار سقوط تشدید

بورسواوراقبهادار

افزایشفزایندهنرخارزو

تورم

اعتراض هایگسترش

هامعیشتیدرخیابان

بهبازگشت کاملآمریکا

برجام

تحریم ولغو اولیه های

هایثانویهتعلیقتحریم

الحاقی پروتکل تصویب

درمجلسایران

کنگره در تصویببرجام

آمریکا

منطقه مذاکرات ایآغاز

میانایرانوغرب

اتحادیه و آمریکا حضور

اروپادرمذاکراتآستانه

وآتش یمن در بس

کمک هایارسال

بشردوستانه

لبنان در دولت تثبیت

و ایران مشارکت با

آمریکا

تنش هایتداوم

ومنطقه ایران میان ای

آمریکا

به حمالت ادامه

پایگاهکاروان و هایها

نظامیآمریکادرعراق

موشک هایآزمایش

میان وبالستیک برد

دوربردتوسطایران

افزایشمیزاننظامیانو

در آمریکایی ناوهای

خلیجفارس

سازیفراترازتداومغنی

برجامتوسطایران

تأسیساتفعال سازی

سازیدرفردوغنی

سنگینافزایشتولیدآب

دراراک

سانتریفیوژهای تزریق

نسلجدیددرنطنز



های جایگزین گام دهم: انتقال بین آینده

بدینترتیبآخرینمرحله،بررسیچگونگیانتقالازیکآیندهجایگزینبهموردیدیگراست.

هاییازسویبازیگرانرخدهدتایکحالتبهحالتیدیگرتغییریابد.شکلزیر،کهچهکنش

شدهدراینسناریوهابرمبنایاینتغییراتراهایجایگزینمطرحچگونگیامکانتغییرآینده

دهد.نشانمی
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 های جایگزین انتقال بین آینده( ترسیم مسیرهای 2) شکل

























 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

بهدلیلتمایزجدینگرشدورقیببهبرجام2020جمهوریآمریکادرنوامبرانتخاباتریاست

بهیابد.طورکلینوعمواجههباجمهوریاسالمی،اهمیتزیادیدرامنیتملیایرانمیوبه

بایستراهبردیتدوینواتخاذنمایندکههردوبُعدگیراناینحوزهمیتصمیمهمیندلیل

در نرم امنیتسختو تأمیننماید. ملیرا منافع آیندهحوزه مبناینتایج پژوهیتوافقبر

جانبهآمریکاایباروشلمپدراینمقاله،پیروزیترامپبهمعنایتداومفشارهاییکهسته

علی البته که بود مخالفتخواهد رغم همکاریهای فراوان احتمال به کشورها، دیگر لفظی

سازانرویتصمیمشانرادرپیخواهدداشت.ولیپیروزیبایدنمسیردشوارتریپیشعملی

سازیتواندفرآینداجماعمانندرویکرددولتاوبامامیسیاستخارجیایرانقرارخواهددادزیرا

زمانمللراتکرارکند.دراینصورت،عالوهبرایایراندرشورایامنیتساعلیهبرنامههسته

دولت سوی از حتی بیشتری سیاسی انزوای اقتصادی، بهفشارهای ایران به نزدیک های

جمهوریاسالمیتحمیلخواهدشد.

گرایی،هریکازایندوحزبدرصورتدرمکتبنوواقع«موازنهتهدید»برمبنایتئوری

اشبهمذاکرهمطلوبازمنظرهنجارهایپیروزیدرصددتهدیدمنافعایرانبههدفوادارسازی

تفاوتدرنوعومصادیقتهدیداستکهازدورویکردیک گرایانهیاجانبهغرببرخواهندآمد.
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برمیچندجانبه رویکگرایانه در همراهیآید. جلب برای کمتری اهمیت که ترامپ دولت رد

تواندحتیتاهایبزرگمانندچینوروسیهوجوددارد،تهدیدمیمتحدانآمریکاودیگرقدرت

گیردابعادنظامیوامنیتینیزتسرییابدولیدررویکردبایدن،تهدیداتدرمسیریقرارمی

وپاوتاحدیچینوروسیهدرپیداشتهباشد.کهبیشترینهمراهیراازجانباتحادیهار

گونهکهازهرگونهمذاکرهدرخصوصهمان،گذاریسیاستعنوانپیشنهاداتیدرحوزهبه

گیریسیاستخارجیایراننسبتبایستنوعموضعشود،میتوانموشکیودفاعیاجتنابمی

یباشدکههمدرسطحجهانیایرانرااگونهدرصورتپیروزیهریکازدونامزد،بهآمریکابه

مذاکره اتهام بهاز و عمومیکشور افکار سطحداخلی، همدر و سازد اقشارگریزیمبرا ویژه

ایجزدرصورتپیروزیدوبارهترامپ،طبعاًایرانچارهطبقاتمتوسطوضعیفرااقناعنماید.

.زیراافزایشسطحنخواهدداشت«ریفشارحداکث»دربرابر«مقاومتحداکثری»تداومراهبرد

هایجبههمقاومتدرغربآسیاوهایگروهسازیاورانیومدرکنارتقویتفعالیتوحجمغنی

طورمتقابلمنافعآمریکاراموردتهدیدقراردهدوموازنهتهدیدراتواندبهویژهدرعراقمیبه

.نسبتبهقبل،بیشتربرقرارسازد

وحتیچینوروولیدرصورتپی توجهبههمراهیاتحادیهاروپا با سیهباروزیبایدن،

دموکرات اجماعی درهارویکرد مذاکره منع صرف و سلبی رویکرد بر تمرکز از است الزم ،

قرارخصوصبرنامهمنطقه رویکردیایجابیدردستورکار و توانموشکیاجتنابشده ایو

هایهایاندکیمانندبرخیمعافیتتدموکراتبایدنمشوقگیرد.بدینترتیبکهاحتماالًدول

می عرضه ایران به را دیگرتحریمی سپستعلیق و بازگردد برجام به کامل طور به تا کند

مواضعمنطقهتحریم بندهایغروببرجام، درباره مذاکره بهآغاز وها غربآسیا ایایراندر

اینهم در هرچنینبرنامهموشکیمنوطشود. ایرانبایدبستهپیشنهادیمطلوبدر راستا

.ارائهدهدکنندگانغربیمذاکرهبهحوزهرا

برایمثالدرحوزهتمدیدبندهایغروببرجامبایستیهرمحدودیتیدرقبالامتیازات

درخصوصبرنامهمنطقه بگیرد. موردپذیرشقرار بیشتری، ایبایدمسألهاقتصادیمعینو

ازمنطقه،احترامبهتمامیتارضیوحاکمیتهمهکشورهاازجملهآمریکاییخروجنظامیان

بُردوتوان فلسطینموردبحثقراربگیردودربارهتوانموشکینیزهرگونهمحدودیتیدر

هایعدمتوانپیمانایخواهدبودکهدرآنمیموشکیایران،منوطبهیکتوافقجامعمنطقه

ایازکلیهمنطقههاوخلعتسلیحاتهستهرنامهموشکیتمامیحکومتتجاوز،منعتوسعهب

به برنامهغربآسیا همهایهستهویژه اماراتو هستهایعربستانو ایرژیمچنینزرادخانه
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صهیونیستیبهعنوانپیشنهادمطرحشود.گرچهاینپیشنهاداتبهاحتمالقویموردپذیرش

ولیابتکارعملرادردستدستگاهسیاستخارجیجمهوریطرفمقابلقرارنخواهدگرفت

اسالمیقرارخواهدداد.

المللومطالعاتهایعلومسیاسی،روابطبیندانشجویانرشته،پژوهشیعنوانپیشنهادبه

پژوهیمسائلسیاستخارجیایباکاربستبیشتروبهترروشلمپدرخصوصآیندهمنطقه

بهره با میجمهوریاسالمی، نظراتنخبگانامر مندیاز زبانتوانند در ادبیاتاینروشرا

اینحوزهتولیدنمایند.مؤثریدرمقاالتکاربردیوفارسیگسترشدهندو
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