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دریافت -98/12/5 :پذیرش1399/9/20 :

چکیده
مسئئهله ایئئلی در ایئئم مقالئئه م،رفئئی ،نق ئ و سی شناسئئی الیئئمی امت ئ اد ئئا در
ین هپژوهی است .عممم مطال،ات ین هپژوهی با تمرکز بر رون ها و روی ادهای گذشته و
ا و ابتناء تصمرات بر گذشته و ا  ،ناان یشی هها ،ین ههای شنا و پیشبینی نبئئم میز
را در چرخه ین هسازی وارد نمیکن  .ایم در الی است که رقابت ،پیچیئ گی ،تنئئاق ،
شمب ،تحمالت فزاین ه ،نقش رو به رش علم و ع م قط،یت از پیشرانهای ایلی ین ه
هسئئتن و باعئ میشئئمن محئ ود کئئردن ینئ هپژوهی بئئه مطال،ئئه رونئ ها ،رویئ ادها و
تصمرات امروزی با ریسک ج ی مماجه شمد .بئئا ایئئم وجئئمد ینئ هپژوهی رایئ  ،امنئئان
ین هسازی و ب یلهای مختلف در قال سناریمها را برای دولتها فراهم میکن و از ایئئم
ی تناملیافتهتر از مطال،ئئات تبیینئئی اسئئت کئئه تنهئئا یئئک ینئ ه مشئئخ را پیشبینئئی
ی
میکن  .با ایئئم مق مئئه پرسئئش پئئژوهش عبئئارت اسئئت از الیئئمی رایئ در ینئ هپژوه ِ
سیاست خارجی دولتها چیست و چه مح ودیتهایی بر ن اکم است؟ در پاسئئا ایئئم
است که امت ا ِد ا  2،الیمی رای در ین هپژوهی رفتئئار دولتهئئا در سیاسئئت خئئارجی
است .در ایم الیم اما نقش ین ههای شنا ،پیشبینیهای نبم میز و ناان یشئئی ههئئا نادیئ ه
گرفته میشمن  .الیمی امت اد ا در ین هپژوهی با مثالی از تحریمهای امرینا علیه ایئئران
تا  2020نشان داده خماه ش  .روش پژوهش ،سناریمنمیسی مبتنی بر الیئئمی امتئ اد ئئا
است.
واژگان کلیدی :ین هپژوهی ،الیمی امت اد ا  ،سناریم ،تحریم ،ایران
 .1استادیار روابط بیمالملل دانشیاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران seyedreza_mousavi54@yahoo.com
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مقدمه
ایم مقاله میکمش الیمی امت اد ا را که ینی از تننیکهای رای در ین هپژوهی
است ،گام به گام م،رفی نمای و سپس به نق و کاستیهای ن بپردازد .در ایم مسیر سناریمهای
تحریم ایاالت متح ه امرینا علیه ایران با الیمی امت اد ا ترسیم میشمد.
شرو برای پژوهشیران و بمیژه برای
پیشبینی تحمالت ین ه و یا شناسایی ین ههای پی ِ
تصمیمگیران سیاسی بسیار پرجاذبه است .مشنل بزرگ اما در اینجاست که ین ه بماسطه ع م
تحقق ن ،نمیتمان ممضم ِع شناخت قرار گیرد .امنان اشراف انسان بر تحمالت گذشته و تا
ودی بر تحمالت کنمنی وجمد دارد اما بیگمان انسان نمیتمان نسبت به ین ه اشراف داشته
ل وقمع امنانهای بیشمار است .بر
باش چرا که ین ه هنمز نیام ه است و مهمتر ننه ین ه مح ِ
ایم اساس ایم مفروض را میپذیریم که ین ه نمیتمان مانن گذشته و ا ممضمع شناخت
قرار گیرد ،با ایم وجمد میتمان ین ه را تخمیم زد و در ممرد ن تصمیرسازی نممد.
در مطال،ات ین هپژوهی ،انباشتهای تاریخی ،اقتضائات امروز و چشمان از ین ه ممج
میشمن تا مطال،ه گذشته ،ا و ین ه در طم ین ییر قرار گیرن (.)Inayatallah, 2007: 23
سمدمن ی شناخت گذشته و ا در ایم است که میتمان چرا راه ین ه قرار گیرد.
ین هپژوهی که بماسطه ابتناء ن بر تصمیرسازی و تصمرات 1در ذیل مطال،ات تفسیری قرار
میگیرد ،ه ف غایی از مطال،ه ین ه را ین هسازی 2ت،ریف نممده است و از ایم جهت تنامل
یافتهتر از مطال،ات علمی -تجربی است .در مطال،ات علمی-تجربی تاریا بر اساس روابط علت
و م،لملی پیش میرود ،بنابرایم ین ه نیز مبتنی بر روابط علت و م،لملی ،ین های مشخ

و

م،یم است .ایم ین ه همان پیشبینی است که نتیجه تبییم پ ی هها است .اما در ین هپژوهی با
یک ین ه مشخ

و م،یم مماجه نیستیم بلنه با چن یم ین ه محتمل مماجه خماهیم بمد.

بنابرایم ین هپژوهی از ین هنیری مطال،ات علمی

(Approach

 )Predictionکه بر استمرار

تاریخی ابتناء دارد ،تناملیافتهتر و سمدمن تر است اما با ایم وجمد ،ین هپژوهی نچناننه گفته
خماه ش  ،عممما مح ود به مطال،ه رون ها و روی ادهای شناسایی ش ه در گذشته و ا و نیز
گسترش تصمرات امروز برای ین ه است و از ایم ی

پروژهای ناتمام محسمب میشمد.
1. Imagination
2. Future Making

نقدی بر الگوی امتداد حال در آیندهپژوهی ...
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ین هپژوهی در مسیر ساخت ین ه؛ ین ههای شنا ،1پیشبینی نبم میز 2و ناان یشی هها 3را در
چرخه ین هسازی وارد نمیکن (در ایم ممرد بیشتر تمضیح داده میشمد) .رقابت ،پیچی گی،
تناق

 ،شمب ،تحمالت فزاین ه ،نقش رو به رش علم و دانش در زن گی بشر و ع م قط،یت از

ویژگیها و پیشرانهای ایلی ین ههای دور و تی نزدیک است که سناریمسازی بر اساس
مطال،ه رون ها ،روی ادها و تصمرات امروزی را با مح ودیتهای ج ی مماجه میکن .
در ممرد پیشینه پژوهش و ثاری که در ممرد ایم الیم نیارش ش ه است ،به طمر مشخ
میتمان به سه مقاله ضیاءال یم سردار ،4استاد ین هپژوهی دانشیاه شیناگم اشاره کرد 5.سردار
در ایم سه مقاله به ناان یشی هها و ین ههای شنا میپردازد که ین ه را میسازن اما در
تصمرات ین هپژوهان کمتر ضمر دارن و یا ایال قابل تصمر نیستن  .او البته به مفهمم امت اد
ا هم اشاره میکن اما به نق و واکاوی ایم مفهمم به عنمان یک الیمی رای در ین هپژوهی
نمیپردازد .در ایم مقاله از مبا

سردار نیز بهره برده ش ه است اما تمایز مبا

ایم مقاله با

مقاالت سردار در م،رفی گام به گام و شیمه کاربست الیمی امت اد ا میباش .
با ایم مق مه ،مسهله ایلی در ایم پژوهش پاسا به دو پرسش در هم تنی ه است
ی سیاست خارجی دولتها چیست و چه
الف -الگوی رایج در آیندهپژوه ِ
محدودیتهایی بر آن حاکم است؟
پاسا ممقتی که س،ی میشمد ن را بیماالذهانی کنیم عبارت است از
امت ا ِد ا  6،الیمی رای در ین هپژوهی رفتار دولتها در سیاست خارجی است .با وجمد
ترسیم سناریمهای ب یل برای ین ه در ایم الیم ،نقش ین ههای شنا ،پیشبینیهای نبم میز و
ناان یشی هها در سناریمهای سیاست خارجی دولتها نادی ه گرفته میشمن .
در ایم تحقیق ابت ا به تفاوت ین هنیری (پیشبینی) در روش علمی -تجربی با ین هنیاری
در روش تفسیری پرداخته میشمد .در قسمت دوم ،الیمی رای در ین هپژوهی رفتار دولتها
1. Familiar Future
2. Genius Forecasting
3. Un thought Future
4. Ziauddin Sardar
5. Well Come to Post Normal Time (2009), Post Normal Times Revisited (2015), Tree
Tomorrow of Post Normal Time (2016).
6. Extent Present

12

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره نهم ،شماره  ،35زمستان ( 99پیاپی )65

در سیاست خارجی نشان داده میشمد .در ایم قسمت پمیش افقی ،پایش عممدی ،پیشرانها،
ین ههای محتمل (ع مقط،یتها) ،سناریمسازی و پالنهای عملیاتی برای تحقق اه اف دولتها
در سیاست خارجی م،رفی میشمن  .در قسمت سمم به نق الیمی امت اد ا در ین هپژوهی
پرداخته و مفاهیم امت ا ِد ا  ،ین ههای شنا ،پیشبینی نبم میز و ناان یشی هها در روابط بیم
دولتها تمضیح میشمد .در پایان بر اساس الیمی امت اد ا  ،برای ین ه تحریمهای دولت
امرینا علیه ایران تا سا  2022سناریمسازی میشمد تا از ایم طریق اوال الیمی ین هپژوهی
امت ا ِد ا را در روابط بیم دولتها به کار برده و ثانیا به ین ههای شنا و ناان یشی ههایی اشاره
میشمد که به سب قرار ن اشتم در چرخه پمیش و پایش رون ها و روی ادها دی ه نمیشمن اما
در یمرت وقمع میتمانن تاریاساز باشن  .تننیک ین هپژوهی در ایم مثا سناریمسازی مبتنی
بر الیمی امت اد ا خماه بمد.
از آیندهنگری به آیندهنگاری
ین هپژوهی 1چه تفاوتی با ین هنیری و پیشبینی دارد؟ ممضمع ایلی ین هپژوهی ،مطال،ه
ین ههای ممنم ،باورپذیر و محتمل با ه ف سناریمسازی و ساخت ین ههای مطلمب و مرجح
است .از ایم منظر ین هپژوهی را ین هنیاری 2میگمین  .ین هنیاری در نقطه مقابل
ین هنیری 3و پیشبینی 4قرار میگیرد که بر استمرار تاریخی ابتناء دارد و یک ین ه را
پیشبینی میکن  .ین هنیری همان پیشبینی است که نتیجه و محصم تبییم و قیاس در
مطال،ات علمی -تجربی است (های .)159 1385 ،پژوهشیر در مطال،ات علمی -تجربی در
مر له او  ،پ ی ه اجتماعی را تمضیح داده و به چیستی ن پ ی ه پاسا میده  .در مر له دوم
به چرایی پ ی ه اجتماعی میپردازد و با کمک گرفتم از نظریههای علمی ،ن پ ی ه را تبییم
میکن  .در مر له سمم با تمجه به ایل ت،میمپذیری ،قاع ه کشف ش ه و یا تبییم ش ه را به
یمرت فرازمانی و فرامنانی ت،میم میده و پیشبینی میکن  .تمضیح ،تبییم و پیشبینی
پژوهشیر مبتنی بر شماه تجربی ( )Factاست .در اینجا ین ه ،نتیجه مطال،ه روابط علت و
م،لملی پ ی ههای اجتماعی است .اگر انسان به عنمان ناظر بیرونی و بیطرف ایم روابط را
1. Future Studies
2. Fore Sighting
3. Fore Casting
4. Prediction Approach
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ین ه محتمم بپردازد (.)Inayatollah, 2007: 6

پژوهشیر در روش علمی -تجربی یا مطال،ات تبیینی ،دخل و تصرفی در ین ه ن ارد .او فقط
میتمان نسبت به ین ه

سهایی بزن و زن گی خمد و دییران را با پیشبینی که تمی و

برگشتناپذیر میدان  ،وفق ده  .مثل تماشاگر سینمایی که قسمتی از فیلم را دی ه و فقط
میتمان پالنهای باقی مان ه از فیلم را

س بزن اما نمیتمان دخل و تصرفی در فیلم نمای یا

تماشاگر فمتبالی که بر اساس رون بازی ،شنست و یا برد یک تیم را پیشبینی میکن .
در ین هنیاری اما ممضمعات اجتماعی قابل ت،میم نیستن و ین ه را نیز نمیتمان پیشبینی
1

کرد .همانیمنه که در مق مه اشاره ش  ،ین هپژوهی در ذیل مطال،ات تفسیری قرار میگیرد؛

چرا؟ پاسا را بای در تفاوت شماه با تصمیر جستجم کرد .ین هپژوه در مطال،ه ین ه هیچیمنه
شماه ی در دست ن ارد چمن ین ه هنمز نیام ه است .او به جای شماه یا شماه با تصمرات

کار میکن  .در واقع مالت ایلی ین هپژوهی ،تصمرات ذهنی است .نچنان که جیمز دیتمر
ین ه را محصم چهار عنصر رون ها ،روی ادها ،تصاویر و اق امها میدان (اسالتر.)25 2005 ،
از نجا که ین هپژوهی محصم گسترش تصمرات به ین ه است ،ین هپژوهی در ذیل
مطال،ات تفسیری است و مبانی و ایم روش تفسیری بر ن بار میشمد .بر ایم اساس؛ انسان در
ین هنیاری ،ناظر منف،ل بیرونی نیست بلنه رابطهای سازن ه و متقابل با زن گی اجتماعی دارد .به
ت،بیر ریچار اسالتر ،ین هنیاری؛ «رون تالش انسان برای گسترش تصمرات (بلنه تحقق
تصمرات خمد) از طریق پمیش ین ه و تمضیح ممق،یتهای در ا ظهمر است»

(Slauther,

 .)1995: 47مثل کارگردان فیلمی که در میانه تملی میتمان مسیر قصه را تغییر ده و یا مربی
تمانمن ی که با ت ابیر خمد در میانه مسابقه ،رون بازی بلنه نتیجه را به سمد خمد تغییر میده .
ین هنیاری به واسطه نیرش غیرخطی به تاریا ،نقش انسان در ساخت ین ه ،رابطه سازن ه و
متقابل انسان با پ ی ههای اجتماعی و اعتقاد به خاص بمدن و غیرقابل ت،میمبمدن پ ی ههای
اجتماعی در ذیل مطال،ات کیفی ت،ریف میشمد.
ین هنیاری بر خالف روشهای علمی -تجربی نیرش خطی به تاریا ن ارد بلنه تاریا را
چرخشی و غیرخطی فرض میکن  .نیرش خطی به تاریا مسیری مشخ

برای تاریا ترسیم

میکن و م،تق است جمامع مانن رش و ت،الی ارگانیسم ب ن ،رون ی مُتِ ،یِّم و رو به رش ی را
1. Interpretation Approach Versus Prediction Approach in Future Studies
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طی میکنن  .نیرش خطی به تاریا برگرفته از علمم تجربی است که دانش را نیز قابل ت،میم در
اب،اد فرازمانی و فرامنانی میدان .
ایم دو ویژگی ی،نی نیرش خطی به تاریا و قابلیت ت،میمپذیری قضایا به یمرت فرازمانی
و فرامنانی ،پیشبینی یا ین هنیری را برای علمم تجربی امنانپذیر کرده است و ممضمع
مطال،ات علمی -تجربی را مطال،ه پ ی

ههای مستمر ( )Continuitiesقرار داده است ( Slaughter,

 .)1995: 33نیرش چرخشی به تاریا اما مسیری مشخ

برای تاریا ترسیم نمیکن و م،تق

است تاریا بر اساس کنشهای اجتماعی رقم میخمرد و نیارش میشمد .تاریا را انسانها با
رفتار و فریاد خمد رقم میزنن  .یفحات سفی در تاریا وجمد ن ارد .سنمت و ع م اق ام،
یفحهای از تاریا را رقم نمیزن  .رکت تاریخی جمامع مختلف نیز وابسته به رون ها،
روی ادها ،تصمرات و اق امات ن جمامع است .جمامع در زمانهای گمناگمن ،مسیرهای
گمناگمن با سرعتی گمناگمن طی میکنن  .به ت،بیر پمپر « ،ین ه پیشروی ما گشمده است .او
وابسته به همه ما است .وابسته به ایننه ما و انسانهای دییر امروز و فردا و پسفردا چه میکنیم»
(تاجیک .(57 1385 ،پس ین ه ،قلمرو امنانهای بیشمار است .امنانهایی که انسان میتمان
با کنش خمد ،مطلمبتریم نها را محقق نمای و ایم م،نای ین هسازی است (تاجیک1385 ،
م دانش به یمرت فرازمانی و
م پ ی ههای اجتماعی و غیرقابل ت،میمدانست ِ
 .)57خاص دانست ِ
فرامنانی در علمم تفسیری نیز پیشبینی و ین هنیری را غیرممنم و ین هسازی ( ین هنیاری)
را ممنم میکن .
بنابرایم شرط نخست برای ین هپژوهی ایم است که به ق رت نامح ود انسان برای ساختم
ین ههای متفاوت اعتقاد داشته باشیم .ین هپژوه ،شرایط دیروز و امروز را به دقت مطال،ه
میکن  .امروز محصم کنش دیروز ما بمده است و کنش امروز ما فردا را شنل میده  .مطال،ه
ت
رون های گذشته و کنمنی برای ساخت ین ه بسیار ضروری است اما پژوهشیر بای با عاد ِ
ذهنی که میگمی ؛ رون های محنم گذشته ،دیروز و امروز لزوما فردا نیز تنرار میشمد ،مقابله
نمای  .ین هپژوهی اعتقادی به استمرار جبری رون ها ن ارد بلنه استمرار رون ها را وابسته به
ارادههای انسانی میدان که با کنش خمد و یا با سنمت و تسلیم خمد ممج

ادامه ن رون

میشمد .امنان دارد پ ی های از گذشتههای دور بارها تنرار ش ه باش و امروز نیز ادامه داشته

نقدی بر الگوی امتداد حال در آیندهپژوهی ...
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باش اما کنش خاص اجتماعی میتمان ایم رون را همیم امروز متمقف کن و سرنمشتی ج ی
برای ن رقم بزن  .از ایمرو پژوهشیر ممظف است رون ها و روی ادهای شناسایی ش ه را
برونیابی 1نمای و مشخ

نمای

یا رون ممجمد در ین ه نزدیک نیز استمرار خماه داشت؟

یا روی اد مهم دیروز و امروز ،فردا منشأ اثر خماه بمد؟ اگر پاسا مثبت است ،سرعت و ش ت
رون در ین ه چیمنه خماه بمد؟

الگوی امتداد حال و سناریوسازی برای سیاست خارجی دولتها
چیمنه میتمان برای رفتار دولتها در یک ممضمع خاص سناریمسازی کرد؟ چیمنه
میتمان محیط داخلی و خارجی را برای تحقق سناریمی مطلمب و یا مرجح پیشروی یک
دولت ماده کرد؟ برای ایم منظمر ابت ا بای با روشی استقرایی از طیف گسترده ین ههای
ممنم به چن

ین ه محتمل رسی و سپس ین ههای محتمل را به سناریمهای مختلف تب یل

کرد .ترسیم ین ههای محتمل ،مبتنی بر روینردی اکتشافی و ترسیم سناریمها مبتنی بر
امت ا ِد ا  ،ین ههای

روینردی هنجاری است .ایم همان الیمی امت اد ا است .در م

ممنم ،ین ههای باورپذیر ،ین ههای محتمل و سناریمها ،همیی ع م قط،یت فرض میشمن با
ایم تفاوت که ین ههای محتمل مستظهر به رون ها و روی ادهای برونیابی (پیشرانها) ش هان .
در ادامه مرا ل شنلگیری سناریمها در م

امت اد ا تمضیح میشمد

الف -درخت ارتباطات 2:ترسیم ین ههای بیشمار ممنم و باورپذیر در ایم مر له
1. Trend Extrapolation
2. Prevalence Tree
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یمرت میگیرد .گفته ش

ین ه محل امنانهای بیشمار است و در ترسیم درخت ارتباطات

تی ین های که کمتر از یک دری ا تما وقمع دارد ،نیاشته میشمد .سپس با فرض وقمع
ن ین ه ،نتای

ن ترسیم میشمد .در مر له سمم ،وقمع نتای

ن ین ه مفروض گرفته میشمد

و نتای ب ،ی نیارش میشمد و )Slaughter, 2005( ....به ایم ترتی

درخت ارتباطات با شاخهها

و زیرشاخههایی از ین ههای ممنم 1و باورپذیر 2تشنیل میشمد .ین ههای باورپذیر،
ین ههایی هستن که دانش کنمنی ا تما وقمع نها را تأیی میکن  ،اما در طیف ین ههای
ممنم ،شای

ین های خاص ترسیم شمد که ممرد تأیی دانش کنمنی بشر نباش  .به عنمان مثا

در درخت ارتباطات مربمط به تنشهای سیاسی و امنیتی میان امرینا و ایران تا دو سا

ین ه

میتمان بالغ بر  50ین ه مختلف ترسیم نممد که در طیف نها از مله اتمی امرینا به تهران تا
تغییر نظام سیاسی در امرینا پس از شنست در برابر ایران را در بر میگیرد.
ب -پویش افقی 3:ین هپژوه در پمیش افقی یرفا به شناسایی رون ها 4و روی ادهای

5

گذشته و ا میپردازد ( .)Bruke, 2004: 13پمیش یا اسنم به شناسایی رون ها و روی ادهای
گذشته و ا میپردازد .در م

امت ا ِد ا  ،از نجا که رون ها و روی ادهای ا تمالی هنمز

واقع نش هان ؛ در ردیف پمیش و اسنم قرار نمیگیرن  .اما پژوهشیر همماره بای
نمای و به مح

نها را ری

وقمع به عنمان امر واقع نمپ ی  ،6وارد دستیاه پمیش افقی و پایش عممدی

نمای  .رون ها ،واق،یات اجتماعی هستن که با هنیی از تغییرات منظم در استمرار هستن و
روی ادها ،رخدادهایی هستن که میتمانن منشأ اثر بر تحمالت اجتماعی باشن  .رون ها و
روی ادها نقطه عزیمت ین هپژوهان برای ورود به ین ه تلقی میشمن  .برخالف روش علمی-
تجربی ،در ین هپژوهی هیچ رون و روی ادی لزوما فردا یات و استمرار ن ارد .نیرش
غیرخطی و چرخشی به تاریا ،هیچ ضمانتی بر ت اوم یک رون یا اثرگذاری یک روی اد باقی
نمیگذارد .رون ی که در طم یک قرن ت اوم داشته است ،میتمان تمسط روی اد و یا رون ی
دییر دچار گسست شمد .پس اگر رون ی از  40سا پیش غاز ش ه باش و تا امروز در استمرار
باش  ،هیچ ضمانتی بر استمرار ن در ین ه نزدیک ( تی یک ماه ین ه) نیست .دشمنی امرینا
1. Possible Future
2. Plausible Future
3. Horizon Scanning
4. Trends
5. Events
6. New Emerge Issues Analysis
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با ایران طی  40سا گذشته به مثابه یک رون  ،استمرار داشته است اما مطابق با مبانی
م،رفتشناسی ین هپژوهی اجازه ن اریم ،رون دشمنی امرینا با ایران را به سا

ین ه ت،میم

دهیم .برای ایم منظمر ضروری است تا رون ها و روی ادهای شناسایی ش ه را برونیابی رون

1

کرد.
پ -پایش عمودی 2:همانیمنه که پیشتر اشاره ش  ،ینی از مفروضات کلی ی در
ین هپژوهی ایم است که ین ه محل امنانهای بیشمار است و هیچ ضمانتی برای ت اوم یک
رون و یا تأثیرگذاری یک روی اد در ین ه نزدیک وجمد ن ارد .لهذا رون ها و روی ادهای
واقع ش ه در گذشته و ا که در پمیش افقی به عنمان روی ادها و رون های تأثیرگذار شناسایی
ش هان  ،ضرورتا بای در مر له پایش عممدی برونیابی شمن  .برونیابی به ایم م،نی که یا
رون و روی اد واقع ش ه در گذشته و ا  ،فردا و ین ه نیز ت اوم خماه داشت یا تأثیرگذار
خماه بمد یا خیر؟ اگر است ال کردیم که رون و روی اد شناسایی ش ه ت اوم خماه داشت،
نیاه ن رون و روی اد ینی از پیشرانهای تحقیق ما را تشنیل خماه داد .برای برونیابی
رون ها و روی ادها ،ضروری است تا پایش عممدی رون ها و روی ادها در قال
سهگانه یمرت پذیرد .خروجی ماتریسها مشخ

ماتریسهای

میکنن  ،یا روی ادها و رون های برونیابی

ش ه ،میتمانن پیشرانهای ین هپژوه برای رسی ن به ین ههای محتمل باشن و یا خیر؟
برونیابی در قال ماتریسهای سهگانه یمرت میگیرد
ماتریس اول ،ماتریس تأثیر متقابل رون ها 3بر روی ین ییر است (.)Lindgren, 2003: 62
در ایم ماتریس بای نشان داد رون ها بر روی هم چه تأثیری میگذارن ؟ یا یک رون قاطع
رون دییری است؟ و یا به ن سرعت میده ؟ یا ن را کن میکن ؟ و یا اساسا تأثیری بر روی
ین ییر ن ارن ؟ ماتریس دوم ،تأثیر متقابل روی ادها بر روی ین ییر است و ماتریس سوم
تاثیر متقابل رون ها و روی ادها بر روی ین ییر را تشنیل میده  .منانیزم عمل در ماتریس
دوم و سمم نیز مانن ماتریس او است .خروجی ماتریسها ،رون ها و روی ادهایی هستن که
برونیابی ش هان  ،ی،نی ایم رون ها و روی ادها ،پیشرانهای ین هپژوه برای ترسیم ین ههای
محتمل خماهن بمد.
1. Trend Extrapolation
2. Vertical Scanning & Navigating
3. Trend Cross Impact Matrix
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بای تمجه داشت که رون ها و روی ادها تا به امروز شماه هستن اما رون و روی اد
برونیابی ش ه دییر فنت نیستن بلنه تصمراتی برای ین ه هستن  .در ین هپژوهی هر نچه در
ممرد ین ه نزدیک و یا دور ترسیم یا برونیابی میکنیم ( تی اگر رون ی ینص ساله باشن و
هیچ نشانهای دا بر گسست نها ممجمد نباش ) ،اوال از وجه عینی خارج ش ه و تصمراتی ذهنی
برای فردا میشمن  ،ثانیأ هیچگمنه قط،یتی بر ت اوم نها وجمد ن ارد .به همیم علت در
ین هپژوهی به پیشرانها ،ین ههای ممنم ،ین ههای باورپذیر ،ین ههای محتمل و سناریمها،
وجمه ع م قط،یت میگمییم.
ت -پیشرانها 1:پیشرانها همان روی ادها و رون هایی هستن که به یمرت استقرایی
برونیابی ش هان  .پیشرانها نیز تصمر هستن چرا که ناظر به ین ه هستن و از فنت خارج
ش هان  .بر اساس ینی دییر از مفروضات ین هپژوهی ،هر پ ی های که به ین ه نسبت داده
میشمد تصمر و تخیل است و پیشرانها نیز تصمر و تخیل مربمط به ین ه هستن با ایم تفاوت
که مستظهر به رون ها و روی ادهای مهم و تأثیرگذار میباشن  .ین ههای محتمل
(ع مقط،یتها) از بطم پیشرانها ترسیم میشمن .
ث -آیندههای محتمل 2:ین ههای محتمل (ع م قط،یت) محصم پیشرانها هستن .
ین هپژوهی یک چرخه استقرایی و قیاسی است .ین هپژوه در مر له استقرایی ،انبمهی از
ین ههای ممنم و باورپذیر در درخت ارتباطات را بای به چهار یا پن

ین ه محتمل مح ود

کن  .نچه ایم مح ودیتسازی را انجام میده  ،فیلترینگ پیشرانها هستن که محصم
مرا ل پمیش افقی و پایش عممدی رون ها و روی ادها هستن  .پیشرانها به مثابه یک ساعت
شنی ،طیف گسترده ین ههای ممنم و باورپذیر را به چن

ین ه محتمل تب یل میکنن  .در واقع

تفاوت ین ههای محتمل با ین ههای ممنم و باورپذیر در ایم است که ین ههای محتمل،
مستظهر به پیشرانها هستن اما ین ههای ممنم و باورپذیر فاق پیشران بمده و یا ننه
پیشرانهای بسیار ض،یفی دارن .
ج -سناریوسازی :سناریم از مزه هنر و سینما اخذ ش ه است و در سینما به درامی گفته
میشمد که بازی هر بازییر وابسته به بازی دییری است .در ین هپژوهی نیز تحقق یک سناریم
1. Drivers
2. Probable Future
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وابسته به عمامل بیشمار محیطی است .ماینل پمرتر ،سناریمسازی را «مسیری برای باالبردن
سطح تفنر درباره ین ه و گسترش دامنه ب یلهای ممرد نظر در ین ه ت،ریف میکن » (لیام
فهی .)2 1390 ،پیتر شمارتز ت،ریف کاملتری ارائه میکن «سناریم ابزاری برای نظم بخشی ن به
تصمرات نسبت به محیطهای ب یل ین ه است که تصمیمها ممنم است در هر ک ام از نها به
وقمع پیمن ن » (شمارتز .)16 1388 ،ین هپژوه با روینردی اکتشافی 1طیف گسترده ین ههای
ممنم و باورپذیر را به چن

ین ههای محتمل تب یل میکن  .تب یل ین ههای محتمل به سناریم

اما نیازمن روینردی هنجاری 2است

(2007: 14-13

 .)Inayatoallah,ین هپژوه با روینردی

هنجاری ،ین ههای محتمل را به سناریمهای مطلمب ،نامطلمب ،مرجح و قابل تحمل 3تب یل
میکن  .روینرد هنجاری از نروست که امنان دارد سناریمی مطلمب یک ین ه پژوه برای
ین هپژوه دییر نامطلمب و یا مرجح باش و . ...به عنمان مثا ینی از ین ههای محتمل در
روابط ایران و امرینا طی دو سا

ین ه میتمان مذاکره مستقیم بر اثر شنست تحریمها باش .

ایم سناریم ممنم است برای یک پژوهشیر مطلمب و برای دییری اتفاقا نامطلمب باش  .پس
تفاوت ین ههای محتمل با سناریمها در ایم است که ین ههای محتمل با روینردی اکتشافی
ایل ش هان اما سناریمها با روینردی هنجاری تقسیمبن ی میشمن  .در واقع وقتی ین ههای
محتمل به ین ههای مطلمب ،نامطلمب ،مرجح و قابل تحمل تقسیمبن ی ش ن  ،سناریمسازی
انجام ش  .سناریمها نیز ع م قط،یت هستن  .سناریمها بای ب ون ابهام ،شفاف ،باورپذیر ،منسجم،
متمایز ،مح ود ،چالشبرانییز ،ع م قط،ی و دارای ب یل باش و امنان تصمیمگیری و اق ام
مشخ

را برای تصمیمگیران فراهم کن (لین گرن.)45 1386 ،

چ -تصمیمگیری و اقدام :در ایم مر له ،ین هپژوه بر اساس انتخاب و تقسیمبن ی
سناریمها ،مسیر تحقق سناریمی مطلمب ،مرجح و در ب تریم شرایط ،مسیر منتهی به سناریمی
قابل تحمل را با روینردی تجمیزی نشان میده و همزمان راههای ممان،ت از سناریمی
نامطلمب را مشخ

میکن ( .)Lindgren, 2003: 7ایم عمل در ین هپژوهی به " ین ه رو به

عق " 4مشهمر است که در ن ین ههای خاص انتخاب میشمن و ین هپژوه برای کشف مسیر
1. Explorative Approach
2. Normative Approach
3. Desirable, Undesirable, Preferable, Tolerable Scenarios
4. Future Backward
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تحقق نها به زمان ا بازمیگردد و تجمیزهایی را برای تحقق سناریمها ارائه میکن

( Fahey,

 .)1998: 19بر اساس ایم تجمیزها ،برخی از پیشرانها ف،ا  ،برخی دییر کُن و برخی دییر
کنتر میشمن تا به ترتی

شرایط برای تحقق سناریمی مطلمب ،سناریمی مرجح و سناریمی

قابل تحمل فراهم شمد و در نقطه مقابل زمینههای شنلگیری سناریمی نامطلمب کنتر شمن .
پالنهای تجمیز ش ه و عملیاتی همافزا بمده و ین ییر را تقمیت میکنن .

م لی که در نممدار باال برای ترسیم ین ه رفتاری دولتها در سیاست خارجی ترسیم ش ،
مبتنی بر مطال،ه رون ها و روی ادهایی هستن که در گذشته و ا شناسایی ش هان و ین هپژوه
در مر له پایش عممدی ،ت اوم و استمرار نها را ارزیابی میکن  .رون ها و روی ادها در یمرت
استمرار ،پیشرانها را ترسیم میکنن و از بطم پیشرانها ،ین ههای محتمل و باالخره
سناریمها سامان میگیرن  .در واقع نچه در ایم الیم یمرت میگیرد ،امت اد وض،یت امروز و
گسترش ن به ین ه در قال

ین ههای ب یل است که ن را امت اد ا میخمانیم .امت اد ا

ی،نی گسترش ا (بخمانی امنانهای بیشمار از زمان ا ) و ت،میم ن به ین ه در مقیاسی
گسترده به طمری که نه یک ین ه بلنه چن

ین ه را پیش روی ما بیذارد .ذکر ایم ننته

ضروری است که در پیشبینی نیز امت اد ا یمرت میگیرد ،با ایم تفاوت که در پیشبینی،
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یک ین ه از امت اد ا ترسیم میشمد اما از م

امت اد ا در ین هپژوهی چن

ین ه ب یل

از زمان ا ترسیم میشمد .در واقع از امت اد الی که در پیشبینی ایل میشمد ،ین ه
محتمم است و امنان ین هسازی وجمد ن ارد اما در امت اد ا
چن یم ین ه وجمد دارد .پس م

ین هپژوهی امنان ساخت

امت اد ا در ین هپژوهی با ترسیم ین ههای ب یل،

سمدمن تر از پیشبینی در پژوهشهای علمی تجربی است اما نق های ج ی بر ایم م

امت اد

ا وجمد دارد که در ادامه به ن پرداخته میشمد.
چالشهای الگوی امتداد حال در آیندهپژوهی سیاست خارجی دولتها
1

در ین هپژوهی اگرچه به ین هپژوه همماره گمشزد میشمد که شیفتیهای اجتنابناپذیر

و سناریمهای اسفناک 2را در مسیر سناریمسازی در نظر داشته باش اما در الیمی امت اد ا ،
شیفتیسازها و وقایع ممنمالمقمع اسفناک ،ا تماالتی هستن که در سناریمهای نهایی جای
نمیگیرن  .در م

امت اد ا سناریمها در نهایت از برونیابی رون ها و روی ادهای ا و

گذشته شنل میگیرن  .به عبارت دییر رون ها و روی ادهای محتملالمقمع در شنلدادن به
پیشرانها م اخله ن ارن  .به کالمی دییر ،پیشرانها محصم رون ها و روی ادهای برونیابی
ش هان و نچه طیف گسترده ین ههای ممنم و باورپذیر در درخت تصمیمگیری را به
ین ههای محتمل مح ود و محصمر میکن  ،همیم پیشرانها هستن  .ایم الیم همان امت اد ا
به ین ه نزدیک است.
در نق ایم الیم بای اذعان کرد ،امت اد ا دولتها به ین ه نزدیک یا دور با چالشهایی
ج ی مماجه است .دولتها در محیط بیمالملل رفتار میکنن و در درون دولتها نیز انسانها و
نهادهای مختلف به نام دولت عمل میکنن  .محیط داخلی و بیمالمللی ،محیط ثابتی نیست که
ین هپژوه بتمان

ا را به ین ه نزدیک یا دور امت اد ده و به ین ههای محتمل برس  .رقابت

و پیچی گی 3در محیط داخلی و بیمالمللی ،وجمد عمامل شمبساز ،4مؤلفههای متناق
مح ودیتها و تحمالت ناشی از رش فزاین ه علمی و تننملمژی ممج

،5

میشمن تا رفتار

1. Inevitable Surprises
2. Dystopian Scenario
3. Complexity
4. Chaos
5. Contradiction
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دولتها در مزه داخلی و بیمالمللی با ع م قط،یت 1مماجه باش ( .)Sardar, 2009: 440-436با
وجمد پیچی گیها ،شمبزدگیها ،فشردگیها و تناق

ها ،ین ه عصر نرما نیست که

دولتها بتمانن همه چیز را کنتر و م یریت کنن بلنه ین ه با ایم اویاف عصری پستنرما
 PNT2است که کنتر و م یریت را بسیار دشمار میکن ( .)Sardar, 2009: 435از ایم منظر،
امت اد ا به ین ه برای ترسیم رفتارهای دولت در سیاست خارجی نمعی سادهسازی ین ه
است که در ن ویژگیهای عصر پست نرما درنظر گرفته نمیشمد .واق،یات امروزی در عصر
پستنرما همماره در م،رض تغییر و تحم هستن و امت اد نها به ین های نزدیک ،مفروضی
پرریسک و لرزان است ،چه رس به امت اد ا به ین های دور.
مهمتریم عماملی که الیمی امت اد ا در ین هپژوهی را با نق ج ی مماجه میکن
عبارتن از
-

افزایش رقابت کنشیران در محیط داخلی دولتها و کنشیران در محیط بیمالمللی

در ا رقابتی سخت هستن که ایم رقابت همماره رون های رفتاری نها را در م،رض تغییر و
گسست قرار میده و میتمان روی ادهای ج ی ی را رقم بزن .
-

فشارها و محدودیتها رقابت دولتها در محیطی فشرده به لحاظ زمانی و منانی

و نیز مح ویتهای دولتها در بهرهبرداری از منابع روز به روز بیشتر میشمد .ایم فشارها نیز
میتمان روی ادها و رون های برونیابی ش ه را دچار گسست و تغییرات ماهمی نمای .
-

افزایش پیچیدگیها درهم تنی گی مؤلفههای امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی

و فرهنیی از پیشرانهای ایلی شنل دهن ه به ین ه است که دولتها را در م،رض
تصمیمهای ج ی و در نتیجه رفتارهای ج ی ی قرار میده (.)Sardar, 2015: 29
-

افزایش نقش علم و فناوری پیشرفت علم و نقش ن در زن گی روزمره همه

عریههای زن گی را دچار تغییر و تحم نممده است و ایم رون از پیشرانهای ایلی جهان
پیشرو است ( .)Godet, 1997: 6به عنمان نممنه نقش فناوری اطالعاتی در دهههای گذشته منشأ
تغییرات ج ی در رفتار دولتها هم در محیط سیاسی داخلی و هم در محیط بیمالمللی ش ه
است که شای در دهه  1990هیچ سیاستم اری تی تصمر ن را نیز نمیکرد.
1. Uncertainty
2. Post Normal Time
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محیط پرآشوب از ویژگیهای ایلی ین ه نزدیک و دور ،دنیای پر شمب است.

به ت،بیر راس داوسمن «در دوران شمب س،ی در پیشبینی ین ه ن اشته باشی بلنه به طمر
نظاممن به اکتشاف ین ههای ممنم بپردازی » (داوسمن.)26 1388 ،
رقابت ،پیچی گی ،مح ودیتها ،تناق

 ،محیط پر شمب و نقش پرشتاب علم و فناوری،

عنایر اساسی هستن که محیط ین ه را بستر روی ادهای ناان یشی ه میکنن

( Sweeney, 2016:

 .) 5ناان یشی هها شامل روی ادها و رون هایی هستن که در پمیش و پایش رون ها و روی ادها
دی ه نش هان  .بسیاری از وقایع که تاریاساز ش هان  ،در زمان خمد ناان یشی ه بمدهان و در
تخمیمهای ین هپژوهی جایی ن اشتن  .بهار عربی ،ظهمر داعش ،به ق رت رسی ن ترامپ در
امرینا و خروج دولت ترامپ از برجام ،تقابل نظامی ایران و امرینا پس از ترور شهی قاسم
سلیمانی و ...از وقایع ناان یشی ه در زمان خمد بمدن اما هر یک تاریاساز ش ن  .زلزله ،جنگ،
مرگ تصمیمگیران کلی ی ،سقمط ناگهانی ارزش پم  ،رسماییهای بزرگ و ...هر یک
میتمانن در ین ه از ناان یشی هها باشن .
عالوه بر ناان یشی هها ،امت اد ین ه محلی برای ترسیم ین ههای شنا نیز باقی نمیگذارد.
ین ههای شنا ،ترسیم ین ههایی است که از چشمان از دانش و پیشرفت تننملمژی ایل
میشمد ( .)Sweeney, 2016: 6مثال نقش همش مصنمعی و یا رباطهایی که بخشی از کنشهای
انسانی را انجام میدهن  ،میتمانن در ین های نه چن ان دور ،دنیایی متحم ایجاد کنن و محیط
متفاوتی برای دولتها در عریه داخلی و بیمالمللی فراهم کنن .
امت اد ین ه ،پیشبینی نبم میز 1نخبیان را نیز در بر ن ارد .نمابغ در مزههای سیاسی و
بیمالمللی بر اثر انباشت تجربه و بینش خاص و جبلی خمد ،چیزهایی را درک میکنن که ناشی
از تجربه ،همش و بینش عمیق نها نسبت به مسائل بیمالمللی است (کالیم .)94 1381 ،بینش
نبم میز نمعی از ق رت شهمدی است که مبتنی بر انباشتی از تجارب و بینش عمیق است و نه
جادوگری.
بر ایم اساس ین ه نزدیک و میانم ت میتمان با ین ههای شنا ،ناان یشی هها و
پیشبینیهای نبم میز ،ین های کامال متمایز از ین ههای محتملی باش که یرفا با امت اد ا
ترسیم ش هان  .ین هپژوهی تنامل یافته در گرو ترسیم ین ههایی است که امت اد ا ،
1. Genius Forecasting
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ین ههای شنا ،ناان یشی هها و پیشبینی نبم میز را در خمد لحاظ کرده باش  .بنابرایم در نق
الیمی امت اد ا بای گفت ،سناریمهایی که مبنای تجمیز و اق ام در ایم الیم قرار میگیرن ،
ابتناء بر ناان یشی هها ،ین ههای شنا و پیشبینی نبم میز ن ارن و یرفا مبتنی بر پیشرانهایی
هستن که از برونیابی رون ها و روی ادهای گذشته و ا ترسیم ش هان .

نمونهپژوهی :امتداد حال و سناریوهای تحریم دولت امریکا علیه دولت جمهوری اسالمی ایران تا 2022

تحریم مالی و باننی ایران تمسط وزارت خزانهداری امرینا در سا  2011و سقمط بیسابقه
ارزش پم ایران در فایله چن ماه پس از اعما تحریمها ،ثار مخربی بر اقتصاد و فضای روانی
جام،ه ایران گذاشت .مسهملیم وقت ایران در وزارت خارجه و اقتصاد ،ایم انتظار را ن اشتن که
اقتصاد ایران در کمتاهم ت در برابر تحریمهای اعما ش ه تا ایم ان ازه شننن ه ظاهر شمد ،از
ایم روی بسیاری از تحلیلیران سیاست خارجی بر ایم باورن که تأثیرات مخرب تحریمهای
وزارت خزانهداری امرینا و همراهی سایر ق رتهای بزرگ در اعما تحریمهای مالی علیه
ایران ،دو متغیر مستقل مهم در تغییر روینرد ایران به مذاکرات هستهای در سا  2011بمد که در
نهایت به ممافقتنامه برجام در سا  2015منجر ش  .با روی کار م ن دولت ترامپ و روینرد
انتقادی او به برجام و برنامه ممشنی ایران و سپس خروج امرینا از برجام در اردیبهشت سا
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 ،1397اقتصاد ایران دچار تالطم و رکمد ش ی ش و ارزش پم ایران دچار سقمط بیسابقهای
تی ش ی تر از سا  2011ش  .اکنمن بار دییر گزینه تحریمهای فزاین ه امرینا در مزههای
مالی و فروش نفت در دستمر کار کاخ سفی قرار گرفته است .تجربه دو رکمد و سقمط ارزش
پم ایران در سا  2011و  2018از یک سم و اقتصاد شبنهای بیمالمللی به خصمص در مزه
مالی و باننی از سمی دییر ایجاب میکن که تحریمهای ینجانبه امرینا بسیار ج ی گرفته
شمد و برای مقابله با پیام های ن ت ابیری استراتژیک اتخاذ شمد .تحریمهای ج ی امرینا
میتمان طیفی از ته ی های مختلف را پیش روی دولت و جام،ه ایران قرار ده  .ا ایم سؤا
پیش می ی که با روینرد امت اد ا  ،ین ههای محتمل پیشروی دولت امرینا و ایران در
قبا تحریمهای اعما ش ه ک ام است و بر اساس ن چه سناریمهایی پیش روی دولت ایران
قرار خماه گرفت؟ برای رسی ن به سناریمها ابت ا بای درخت ارتباطات شامل طیف گسترده
ین ههای ممنم و باورپذیر ترسیم گردن  .در ایم درخت ،میتمان از گزینه مله اتمی به تهران
و نابمدی کامل زیرساختهای ین،تی ایران تمسط ارتش امرینا تا گزینه مصالحه و مذاکره دو
کشمر و تی ائتالف دو کشمر علیه تروریسم را ترسیم کرد .مطابق الیمیی که از امت اد ا در
ین هپژوهی تشریح ش  ،مجممعه گسترده ین ههای ممنم و باورپذیر در درخت ارتباطات در
فیلترینگ پیشرانها به چن

ین ه محتمل مح ود و محصمر میشمن  .پیشرانها نیز محصم

پمیش و تحلیل الیهای (پایش) روی ادها و رون های گذشته و ا هستن .
بر ایم اساس رون ها و روی ادهای مؤثر در قبا تحریمهای امرینا علیه ایران تا سا 2022
ا صاء میشمد .انتخاب سا  2022بر اساس پایان دولت رو انی انتخاب ش ه است.
پویش روندها و رویدادها
مهمتریم رون ها و روی ادهای مؤثر بر ین ه تحریمهای امرینا علیه ایران تا  2022عبارتن
از
1

تحریمهای فزاین ه امرینا علیه ایران در مزه باننی و انرژی

رون

2

سی پذیری ش ی ایران در برابر تحریمهای باننی و انرژی

رون

3

ق رت فزاین ه امنیتی ایران در خاورمیانه در اب،اد سلبی و ایجابی

رون

4

البی ق رتمن اسرائیل و عربستان علیه ایران در امرینا و اروپا

رون
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5

دیپلماسی سخت ایران در مقابل امرینا و اروپا به خصمص پس از ترور شهی سلیمانی
مایت دیپلماتیک روسیه از ایران

6

رون
رون

7

کاهش ت،ه ات برجامی ایران به یمرت ت ریجی و مر لهای

روی اد

8

ناکار م ی اینستنس و انف،ا اروپا در برابر امرینا

روی اد

9

افزایش نارضایتی مردم ایران متجلی در اعتراضات  96و  98و کاهش مشارکت در انتخابات

روی اد

10

روی اد

زادی عمل ق رت ترامپ در امرینا پس از مخالفت مجلس سنا با استیضاح

پایش روندها و رویدادها (برونیابی)
ماتریس  :1تأثیر متقابل روندها
در ج و زیر تأثیر متقابل  6رون نشان داده میشمن  .تأثیر هر یک از رون های افقی بر
رون های عممدی با مفهمم تقمیت ،تض،یف ،خنثی و قاطع نشان داده میشمن  .مفهمم تقمیت در
ج و ی،نی تأثیر رون افقی ممج
ی،نی تأثیر رون افقی ممج

تقمیت رون عممدی خماه ش  .مفهمم تض،یف در ج و

تض،یف رون عممدی خماه ش  .خنثی ی،نی بر ین ییر تأثیری

ن ارن و قاطع ی،نی رون افقی ممج قطع رون عممدی است.
رون های افقی

تحریمهای
فزاین ه

رون های عممدی
تحریمهای فزاین ه
امرینا

امرینا

سی پذیری
ایران

•

تقمیت
•

ق رت

البیهای

دیپلماسی

مایت

نظامی

ض

سخت

روسیه از

ایران

ایرانی

ایران

ایران

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تض،یف

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تض،یف

•

تض،یف

تقمیت

تقمیت

•

تقمیت

تقمیت

سی پذیری ایران

تقمیت

ق رت نظامی ایران

تض،یف

تض،یف

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تض،یف

تض،یف

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

البیهای ض
ایرانی
دیپلماسی سخت
ایران
مایت روسیه از
ایران

•

تقمیت
تقمیت

•

نتای
تقمیت 4
تض،یف1
تقمیت 4
تض،یف1
تقمیت 2
تض،یف 3
تقمیت 5
تض،یف0
تقمیت 3
تض،یف2
تقمیت 5
تض،یف0
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نتای
-

هیچ رون ی رون دییر را خنثی و یا قطع نمیکن ؛

-

همه رون ها ت اوم داشته و به عنمان پیشران ،ین ههای محتمل را میسازن ؛

-

رون های البی ض ایرانی اسرائیل و عربستان ،مایت روسیه از ایران ،تحریمهای

فزاین ه امرینا علیه ایران و سی پذیری ایران در برابر تحریمها ،قمیتریم پیشرانها خماهن
بمد.
ماتریس  :2تأثیر متقابل رویدادها
در ج و زیر به همان سیاق تأثیر متقابل رون ها ،تأثیر متقابل روی ادها نسبت به ین ییر
مطال،ه میشمن .
روی ادهای افقی

کاهش ت،ه ات

ناکار م ی

اعراضات

زادی عمل ترامپ

روی ادهای عممدی

برجامی ایران

اینستنس

مردمی در ایران

در افزایش تحریم ها

تقمیت

تض،یف

تقمیت

تقمیت

تض،یف

کاهش ت،ه ات برجامی
ایران
ناکار م ی
اینستنس
اعراضات مردمی در ایران
زادی عمل ترامپ در
اعما تحریم

•
تقمیت

•

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

•

تقمیت
تقمیت

•

نتای
تقمیت2
تض،یف1
تقمیت2
تض،یف1
تقمیت3
تض،یف0
تقمیت3
تض،یف0

نتای
 هیچ روی ادی ممج خنثی ش ن ویا قطع روی اد دییر نمیشمد؛ همه روی ادهای به مثابه پیشران در شنل دادن به ین ههای محتمل نقش خماهنداشت؛
 در ایم میان روی ادهای اعتراضات مردمی و زادی عمل ترامپ در اعما تحریمها دربرخمرد با سایر روی ادها بیشتر تقمیت میگردن .
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ماتریس  :3تأثیر متقابل رویدادها و روندها
در ایم ج و رون ها و روی ادهایی که بیش از سایر رون ها و روی ادها در دو ج و فمق
تقمیت ش هان  ،در مماجهه با ین ییر قرار میگیرن .
افقی
عممدی
تحریمهای
فزاین ه
سی پذیری
ایران

تحریمهای

سی پذیری

فزاین ه

ایران

•
تقمیت

ایرانی

روسیه

ترامپ در

در امرینا

از ایران

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تض،یف

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

•

تقمیت

تقمیت

مایت

اعما تحریم

تقمیت

البی ض
ایرانی در

البی ض

زادی عمل

اعتراضات

•

نتای

مردمی

تمقیت 5
تض،یف 0
تقمیت 4
تض،یف 1
تقمیت 5
تض،یف0

امرینا
مایت
روسیه از

تض،یف

تض،یف

تقمیت

•

تقمیت

تض،یف

ایران
تثبیت ق رت
ترامپ
اعتراضات
مردمی

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

تقمیت

•

تقمیت 2
تض،یف 3

تقمیت
تقمیت

•

تقمیت 5
تض،یف0
تقمیت 5
تض،یف .

نتای
-

هیچ روی اد و رون ی نسبت به ین ییر اثر خنثی و یا قاطع ین ییر ن اشتن ؛

-

رون ها و روی ادهای همیی پیشرانهای شنلدهن ه به ین ههای محتمل تا 2022

خماهن بمد؛
-

تحریمهای فزاین ه علیه ایران ،اعتراضات مردمی در ایران ،زادی عمل ترامپ در

اعما تحریمها علیه ایران و البی ض ایرانی اسرائیل و عربستانی در امرینا ،قمیتریم
پیشرانهای شنل دهن ه به ین ههای محتمل تا  2022خماهن بمد.
بر ایم اساس با مفروض گرفتم الیمی امت اد ا به سا  2022و ع م م اخله ناان یشی هها،
ین ههای شنا و پیشبینیهای نبم میز؛ همه  6رون و  4روی اد نام برده پیشرانهای شنل
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دهن ه به ین ههای محتمل خماهن بمد اما از میان نها پیشرانهای زیر در ترسیم ین ههای
محتمل ت،ییمکنن هتر خماهن بمد.
 -1تحریمهای فزاین ه امرینا علیه ایران تا 2022؛
 -2اعتراضات مردمی در ایران بر اثر ناتمانی دولت ایران در م یریت تحریمها؛
-3

زادی عمل ترامپ در امرینا پس از شنست دممکراتها در استیضاح وی؛

 -4ت اوم البی ق رتمن اسرائیلی عربستانی علیه ایران در امرینا و اروپا.
آیندههای محتمل و سناریوسازی
همانیمنه که در بخش نظری تمضیح داده ش ؛ پیشرانها ،ین ههای محتمل و سناریمها،
تصمراتی برای ین ه هستن  .ین هپژوه با روینردی اکتشافی ،ین ههای محتمل را از بطم
پیشرانها استخراج میکن و سپس ین ههای محتمل را با روینردی هنجاری به سناریمی
مطلمب ،نامطلمب ،مرجح ،قابل تحمل و ...تب یل میکن  .سناریمهای شیفتیساز و یا
فاج،ه میز ،ع مقط،یتهایی هستن که مستظهر به پیشران نیستن اما ین هپژوه نها را نیز در
ذهم ترسیم میکن  .سناریمی شیفتیساز میتمانن محصم ناان یشی هها ،ین ههای شنا و یا
برگرفته از پیشبینیهای نبم میز باشن  .با ایم ا تجمیز و اق ام در الیمی امت اد ا  ،بر
مبنای سناریمهای شیفتیساز و یا فاج،ه میز نیست بلنه بر مبنای ین ههای محتمل است و ایم
همان نق ی است که در ایم مقاله به م

امت اد ا وارد ش ه است .اال چهار ین ههای

محتمل از بطم پیشرانهای ایل ش ه در پایش افقی (پیشرانهای ایل ش ه از
ماتریسهای سهگانه) ترسیم میشمد.
-

آینده محتمل (الف) :تا سا  2022با خروج ایران از برجام و ف،ا ش ن تقابل

نظامی ایران و امرینا ،برخمردهای نظامی ایران با امرینا ش ت خماه گرفت و به جنیی تمام
عیار میان دو کشمر منجر خماه ش .
ایم ین ه محصم پیشرانهای ناتمانی ایران در م یریت تحریمهای امرینا ،کنش نظامی
ایران و امرینا ،تحریک تصمیمگیران امرینایی تمسط البی ق رتمن اسرائیل و عربستان و نیز
افزایش فزاین ه تحریمها از سمی امرینا خماه بمد.

30

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره نهم ،شماره  ،35زمستان ( 99پیاپی )65

-

آینده محتمل (ب) :دولت ایران تا  2022از ش ت تحریمها و فشارهای داخلی و

خارجی دچار استیصا خماه ش و به منظمر بقای کشمر و فظ جمهمری اسالمی وارد
مذاکره با امرینا خماه ش .
ایم ین ه یا ع م قط،یت ،محصم پیشرانهای سی پذیری ایران در مقابل تحریمها،
ناتمانی در م یریت کشمر ،مت،اق

ن افزایش اعتراضات مردمی به دولت ،خمیشتمداری نظامی

ایران در سطح منطقهای به منظمر ممان،ت از غاز تنشهای نظامی و افزایش فزاین ه تحریمها
خماه بمد.
-

آینده محتمل (پ) :دولت ایران تا سا  2022تحریمهای فزاین ه را م یریت نسبتا

رضایتبخش خماه کرد و با دولت امرینا وارد مذاکره نخماه ش .
ایم ین ه محصم پیشرانهای تمانایی ایران در م یریت تحریمها ،مقاومت سیستمیک
روسیه و چیم در برابر ینجانبهگرایی امرینا ،چانهزنی دیپلماتیک ایران با ق رتهای بزرگ
مستظهر به تمان تهاجمی ایران در منطقه و خمیشتمداری نظامی و نیز ق رت بازدارن گی ایران
در منطقه خماه بمد.
-

آینده محتمل (ت) :دولت ایران تا  2022ب ون همناری عملی سایر طرفها در

برجام ،با ریاضت ش ی اقتصادی ،بحرانهای اقتصادی و سیاسی را م یریت خماه کرد و با
دولت امرینا وارد مذاکره نخماه ش .
ایم ین ه محصم پیشرانهای ،تمانایی نسبی دولت ایران در م یریت تحریمها،
خمیشتمداری و ق رت بازدارن گی نظامی ایران در محیط امنیتی خاورمیانه و مایت اعالنی
سایر ق رتهای بزرگ از برجام خماه بمد.
ین ههای محتمل با روینردی هنجاری ،چهار سناریم را تشنیل میدهن  .سناریمی پن و
شش محتمل نیستن و نممنههایی از طیف گسترده ین ههای ممنم و باورپذیر محسمب
میشمن .
 -1سناریوی مطلوب :دولت ایران تا  2022تحریمهای فزاین ه امرینا را م یریت نسبتا
رضایتبخش خماه کرد و با دولت امرینا وارد مذاکره نخماه ش  .ق رت بازدارن گی ایران
مانع جنگ خماه ش .
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 -2سناریوی نامطلوب :با خروج ایران از برجام ،تأثیر البی ق رتمن اسرائیل و عربستان
در امرینا ،ف،ا ش ن اهرمهای امنیتی ایران در خاورمیانه و برخمردهای نظامی میان ایران و
امرینا ،جنیی سخت میان ایران و امرینا غاز خماه ش .
 -3سناریوی مرجح :دولت ایران تا  2022ب ون همناری عملی سایر طرفها در
برجام ،با ریاضت ش ی اقتصادی ،بحرانهای اقتصادی و سیاسی را م یریت نسبی خماه کرد
و با دولت امرینا وارد مذاکره نخماه ش  .ق رت بازدارن گی ایران نیز مانع از جنگ خماه
ش .
 -4سناریوی قابل تحمل دولت ایران تا  2022از ش ت تحریمها و فشارهای داخلی و
خارجی دچار استیصا خماه ش و مذاکرهای برای بقا و فظ جمهمری اسالمی ایران میان دو
کشمر شنل خماه گرفت.
 -5سناریوی شگفتیساز دولت امرینا تا  2022از مقابله با ایران دچار استیصا خماه
ش و مذاکرهای برد -برد میان امرینا و ایران شنل خماه گرفت (سناریمیی فاق پیشران یا
دارای پیشرانهای بسیار ض،یف).
-6

سناریویی فاجعهآمیز ایران از برجام خارج نمیشمد و با خمشتمداری ،کنش

امنیتی خمد در خاورمیانه را نیز ت ،یل و م یریت خماه کرد اما امرینا و متح ان منطقهای
جنیی تمامعیار علیه ایران به راه خماهن ان اخت (سناریمیی با پیشرانهای ض،یف).
 -7آیندههای نااندیشیده :از قبیل مادث بزرگ طبی،ی (زلزله ،سیل و ،)...تغییر
تصمیمگیران کلی ی در بحران ،برکناری ترامپ پیش از  ،2022رسماییهای بزرگ ،شمرش یا
اعتراضات داخلی و ...از دییر سناریمهای فاج،ه میز و یا شیفتیسازی هستن که هر یک
میتمانن سناریمهای ترسیم ش ه تا  2022را به کلی تغییر داده و ین ههای محتمل دییری را
پیش روی تصمیمگیران بیذارد.
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شنل فمق مهمتریم پیشرانهای منجر به سناریمهای چهارگانه را مشخ

کرده است .ایم

پیشرانها بر اساس الیمی امت اد ا ترسیم ش هان .
نتیجهگیری :تجویز و اقدام
با فرض امت اد ا تا  2022و به منظمر تحقق سناریمی مطلمب و مرجح و در ب تریم
شرایط تحقق سناریمی قابل تحمل و به منظمر ممان،ت از تحقق سناریمی نامطلمب ،اق امات زیر
برای دولت ایران تجمیز میشمد .ایم اق امات ممج تقمیت پیشرانهای مربمط به سناریمهای
مطلمب و مرجح و تض،یف پیشرانهای مربمط به سناریمی نامطلمب میگردن .
 -1پرهیز از منازعات سیاسی داخلی و و ت مسهملیم؛
 -2هم لی نهادهای اکمیتی با اقشار مستض،ف و اتخاذ سیاستهای مایتی تمسط
دولت؛
 -3م یریت افنار عمممی داخلی و ایجاد امی به ین ه به خصمص در میان نخبیان و
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طبقه متمسط به منظمر همراهی نها با دولت در م یریت بحران اقتصادی؛
 -4تخصی

بمدجه منطبق با شرایط بحرانی به یمرتی کامال شفاف؛

 -5پاسخیمیی همه نهادهای اکمیتی در قبا نحمه هزینهکرد بمدجههای دریافتی؛
 -6دولت ایران با دیپلماسی ف،ا  ،مستظهر به مایت سایر ارکان اکمیتی ،همناری
عملی اتحادیه اروپا ،چیم ،روسیه و  ...را در م یریت تحریمها در دو مزه فرش نفت و
مبادالت باننی ایل نمای ؛
 -7دولت ایران از تمان امنیتی در ب ،ایجابی و سلبی در خاورمیانه به عنمان اهرمهای
چانهزنی با ترکیه ،روسیه و به خصمص اتحادیه اروپا استفاده کن ؛
 -8دولت ایران امنان مذاکره با دولت ترامپ ،در یمرت تغییر روینرد دولت ترامپ به
برجام را اعالم نمای ؛
 -9دولت ایران ضمر ف،ا امنیتی خمد را در بحرانهای منطقه فظ نمای اما همزمان از
اق امات تحریک میز جبهه متخایم تا  2022خمدداری نمای ؛
 -10دولت ایران سیاست همساییی از طریق نهادهای غیردولتی را تشمیق و تمهی نمای .
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