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 چکیده 
پژوهش با هدف بررسی روابططا ایططران و امریزططا از منتططر اسططا ید ایرانططی و در افطط     این 
-پژوهی و شامل دو بخش مطالعططا ی مططی انجام شده است. روش مورد استفاده آینده  1408

ای و بخش دوم مطالعات میدانی مبتنی بر پرسشنامه بوده  باشد. بخش اول مطالعات کتابخانه 
ای میک مک و سططناریو ویططزارد انجططام شططده اسططت. بططر اسططا   ه ر افزا ها با نرم و  حلیل داده 

افزار میک مک، بیست پیشران روابا دو کشور شناسططایی شططد   حلیل انجام شده  وسا نرم 
گرها حوزه نهادهای حزومتی در صططدر و سططشو کشططورهای مططزاحم  که به لحاظ  وصیف 

هططای  هططا و گططروه البططی   ، ر های فز الملل، ا اق روابا، نقش رهبران دو کشور، آینده نتام بین 
ای و برنامه موشزی ایران، نقش جغرافیططا و سططابقه  ططاریخی روابططا دو  فشار،  وانمندی هسته 
افططزار سططناریو ویططزارد نیططز پططنج  یططف از  اند. بر اسا  نتایج خروجططی نططرم کشور قرار گرفته 

کططه    سناریو شامل بسیار مطلوب، مطلوب، میانه، نامطلوب و بسططیار نططامطلوب شناسططایی شططد 
 گیری سناریوی میانه در روابا دو کشور بسیار محتمل خواهد بود. شزل 
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 مقدمه 
دانشزده دانشگاه مدار ،  و  کتابها  و  درو   میها  آموزش  را  مختلفی  به  های  که  دهند 

این گذشته در  یافته است.  اختصاص  متفاوت  شاخه   دریو دانش گذشته  های مختلف علوم 

سرعت  ولید دانش از سرعت  ولید فناوری پیشی خواهد گرفت. بنابراین    2050است. در سال  

منسوخ   پیدا کند  از آنزه فرصت  ولید و عرضه را  قبل   زنولوژی ساخت محصوالت جدید 

اید  های جدیدی مواجه خواهد ساخت، جایی که شخواهد شد. این موضوع، بشر را با چالش

برای بشر باشد، جایی که  مایزی بین انسان و ماشین، واقعیت فیزیزی و واقعیت    1نقطه  زینگی 

می بین  از  علم  از  ما  که  مامی  عابیر  جایی  داشت،  نخواهد  وجود  پدیده  مجازی  علم  و  رود 

 متفاو ی خواهد شد.

می ندرت  زرار  به  سراپا  غییر،  اریخ  جهان  این  ندر  به  نیز  آینده  و  گذشته  شود  با  اچار 

فرا می  آینده آدمیان را  اندیشه فاوت خواهد داشت.  با  با  خواند  ا  و  ای خالق آن را دریابند 

بینی کنند که پیش از این در  اریخ  هایی را  پیش اقدام نوآورانه آن را پدید آورند و حتی چیز

 (. 34-1/35: 1392بشر هرگز وجود نداشته است )بل، 

 ر از علوم اجتماعی باشد اما اگر  غییرات  پژوهی در فناوری آسانشاید درک اهمیت آینده

الملل  ی سه دهه اخیر را بنگریم متوجه  اثیر شتاب فناوری بر حوزه علوم  شتابناک نتام بین 

المللی  الملل  امین و  ضمین ثبات بین اجتماعی نیز خواهیم شد. کارکرد و وظیفه اولیه نتام بین 

محدودیت چارچوب  بازیگران  هادر  ار باط  و  پیوندها  است.  معقول  و  مقبول  مجاز،  ی 

شود  الملل میگیری نتام بین المللی و واحدهای سیاسی در اثر  عامل است که باعث شزلبین 

 (. 1/107الف:  1394)دهقانی فیروزآبادی، 

شمسی، ایران به مهمترین    1330اگر اندکی به گذشته بنگریم در خواهیم یافت که از دهه  

رو   رین متحد استرا ژیک امریزا در خاورمیانه و خلیج فار   بدیل شده بود. از همین ویو ق

های  شویقی و در برخی اوقات اعمال فشار  الش  های مختلف از جمله سیاست امریزا با ابزار 

منطقه  منافع  از آن در جهت  بتواند  نماید  ا  ایرانتقویت  در  ای  کرد موقعیت و جایگاه خود را 

ره گیرد. در سوی دیگر، حزومت پهلوی نیز وجود حامی قدر مندی چون امریزا در  خود به

دید. این  های خارجی ضروری میپذیریهای داخلی و آسیبکنار خود را برای مقابله با بحران 
 

1. Singularity 
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به هم گره بخورد   امنیتی دو کشور شدیدا  شرایا سبب شد که مناسبات سیاسی، اقتصادی و 

 (. 92: 1388)علیزاده، 

شود،  پیروزی انقالب اسالمی نقطه عطف مهمی در روابا ایران و امریزا محسوب می     

بین  نتام  قطبی  دو  ساختار  با  ماهوی  در  قابل  آن  ماهیت  و  سرشت  که  قرار  انقالبی  الملل 

از دست  می را  منطقه  در  استرا ژیک خود  متحد  انقالبی که سبب شد  ا کاخ سفید،  گرفت. 

آماج آن،  بر  عالوه  و  ضد    دهد  و  امریزایی  ضد  سیاست  شعارهای  جوهره  شود.  استزباری 

را   امریزا  اسالمی«،  غربی، جمهوری  نه  »نه شرقی،  شعار  مبنای  بر  اسالمی  خارجی جمهوری 

واداشت  ا با هدف  ثبیت موقعیت خود در منطقه و جهان در صدد فروپاشی جمهوری اسالمی  

 سخیر سفارت امریزا  وسا دانشجویان را  (. اما شاید بتوان  107:  1394باشد )جعفری موحد،  

نقطه اوج  نش در روابا دو کشور به شمار آورد، چرا که از این مقطعِ حسا   اریخیشرایا  

گذشت   با  و  است  شده  حاکم  امریزا  و  ایران  مناسبات  فضای  بر  منازعه  و  دشمنی   خاصم، 

ی قابل  املی از ذوب شدن  هاقریب به چهار دهه از انقالب و قطع روابا امریزا و ایران نشانه 

نمییخ مشاهده  کشور  دو  روابا  احتمال  حق   های  مقا ع  اریخی  برخی  در  حتی  شود. 

   شود.سناریوهای وخیمی چون برخورد نتامی نیز مطرح می

علل   از  یزی  آنزه  اول  داشت:  قرار  روی  پیش  عمده  علت  دو  پژوهش  این  نگارش  در 

بحران  و  ایرانیمشزالت  جامعه  کنونی  اف    های  و  رسیم  آینده  به  پرداختن  در  و  ضعف  ها 

بلندماموریت بحرانهای  بدنه حاکمیت است.  و    مدت در  محیا زیست، جمعیت، مشروعیت 

به حوزه آینده است. گذشته دیگر  ها  نها نمونه بحران گسست نسل هایی از عدم  وجه کافی 

هایی که  انده است،  جربه ها و خا رات آن است که به جای مدر دستر  نیست و  نها  جربه

های آ ی جامعه  حمیل خواهد کرد. زمان حال نیز  بهای سنگینی را به نسل حاضر و حتی نسل

سیاست برای  که  است  فرصتی  آینده،  نها  و  است  گذر  حال  در  سرعت  گذاران،  به 

گیران کشور باقی مانده است فرصتی که به سرعت در حال گذار است  سازان و  صمیم صمیم

میلحتهو   درنگ  شرایا ای  در  لذا  نماید.  ملت  حمیل  و  بر حزومت  را  گزاف  بهای   واند 

عدم قطعیت کنونی و مجال اندک آینده،  نها رویزردی که احتمال موفقیت و کامیابی دارد  

. دوم آنزه  (34-35/ 1:  1392  بل، )شناسایی مناظری از آینده و  الش برای معماری آن است  
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ای، ایاالت متحده را به  های ا حادهای منطقه المللی و چینشنتام بین   شتاب  غییرات حاکم بر

 سازد که شایسته  وجه و دقت نتر بسیار است. نقطه عطفی در روابا خود با ایران رهنون می

انتخاب سال   پژوهی  به عنوان مبنای پژوهش، آن است که در  حقیقات آینده  1408علت 

حداقل دو دوره کامل ریاست جمهوری    1408ر ضمن  گیرد. دحداق ده سال مدنتر قرار می 

های آینده است نیز  بینیکه مبنای بسیاری از پیش   2030دهد و با سال  دو کشور را پوشش می

از روش کتابخانه استفاده  با  ابتدا  پژوهش  این  در  دارد.  بر نزدیزی  اثرگذار  ای چهارده حوزه 

که  وسا   شد  شناسایی  کشور  دو  میشاخص،  وص  78روابا  از یف  استفاده  با  سشو  شود. 

بینی و با کمک خبرگان، اثرگذاری و وابستگی این  ای بر مبنای مطالعات پیش روش پرسشنامه

نرمشاخص مکها  وسا  میک  پیشران  1افزار  سشو  گرفت.  قرار  ارزیابی  کلیدی  مورد  های 

نرم از  استفاده  با  و  شده  ویزارد استخراج  سناریو  رو  2افزار  پیش  دو  سناریوهای  مناسبات  ی 

 کشور استخراج گردید.

 

 ها مرور پیشینه
رومان موزالفسزی  انجماد در روابا  ا مشارکت  2015)  3گزارش راهبردی  »از  با عنوان   )

سال   در  امریزا  و  ایران  روابا  راهبری    4میالدی«  2030راهبردی:  مطالعات  اندیشزده   وسا 

از متحده  ایاالت  ار ش  جنگ  پژوهش  دانشزده  ان جمله  است.  جهای  زمینه  این  در  شده  ام 

دور سه  معامله  موزالفسزی  یک  پی  در  جامع  همزاری  استرا ژیک،  مشارکت  احتمالی  نمای 

دهد که  بزرگ و مشارکت استرا ژیک فزاینده در روابا استرا ژیک ایران و امریزا را ارائه می

 امزان وقوع آنها در پانزده سال آینده وجود دارد.

جسی  ع2011)  5گزارش  با  »پیش ن (  و  وان  استرا ژی  بر  آن  پیامدهای  ایران،  آینده  بینی 

شزل مساله  دوازده  نیز  امریزا«  مساله  سیاست  سه  شامل:  امریزا  و  ایران  بین  ار باط  دهنده 

و   ملی  امنیت  و  خارجی  سیاست  مساله  پنج  و  مدنی  جامعه  و  اقتصادی  مساله  چهار  سیاسی، 

آینده احتمال وقوع خواهد داشت را مورد    لبینی آنزه هر مساله چقدر در سه  ا پنج ساپیش 
 

1. Mic Mac 
2. Scenario Wizard 
3. Muzalevsky 
4. From Frozen Ties to Strategic Engagement: US- Iranian Relationship in 2030 
5. Jesse 
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 بررسی قرار داده است. 

چیتمحمد )رضا  شفیعی  نوذر  و  »چشم1396سازیان  مقاله  در  نیز  و (  ایران  روابا  انداز 

 حلیلی و در قالب روش  -: سناریوهای ممزن« با استفاده از روش  وصیفی 2030امریزا  ا سال  

و رویارویی، رقابت و در نهایت دوستی دو کشور  سناریونگاری به بررسی سناریوهای  عارض  

دسته امنیت  نتام  یک  برقراری  میو  در  جمعی  را  دوکشور  دشمنی  ایشان  داوم  پردازند. 

 دانند. رین سناریو میای از رقابت و دشمنی محتملآمیزه

ایران  1395پیشه )اله فالحتپور و حشمتدر مقاله سعید  البی با عنوان » خمین جایگاه   )

در   امریزا  خارجی  سیاست  کو اه 2025در  روندهای  مطالعه  بهره«،  با  نترات مدت  از  گیری 

مصاحبه  به صورت  و خبرگان  دادهکارشناسان  و  حلیل  به  جزیه  بوده  کیفی  عمی   با های  ها 

گذار در روابا دو کشور در نُه حوزه مشخص  های  اثیرروش دلفی پرداخته شده است. پیشران

گردد که سناریوهای محتمل، استرا ژی  عامل  ت سه دسته سناریو استخراج میو در نهای   شده

 در سطح منطقه و سیاست  عامل  جاری و اقتصادی با ایران است. 

انداز راهبرد امریزا در  ( با عنوان »چشم1395 النی و زهره همتی )مقاله فرهاد درویشی سه 

م وسیله جستار  به  نیز  ایران«  اسالمی  مسئوالن برابر جمهوری  مواضع  آرشیو خبری  فهومی در 

می قرار  بررسی  مورد  را  کشور  دو  روابا  آینده  سناریوپردازی  روش  با  و  در  دوکشور  دهد. 

اسا   آن  بر  و  است  شده  شناسایی  حوزه  ده  در  کلیدی  پیشران  نیروهای  پژوهش  این  ادامه 

بررس  مورد  که  سناریویی  چهار  است  گردیده  اقدام  سناریوها  به  دوین  گرفته  نسبت  قرار  ی 

عبار ست از: براندازی جمهوری اسالمی ایران از  ری  اقدام نتامی )براندازی از بیرون(،  غییر  

رژیم جمهوری اسالمی ایران )براندازی از درون(،  غییر رفتار جمهوری اسالمی ایران )رقابت  

ا ژیک(.  و همزاری محدود(،  فاهم کامل سیاسی با جمهوری اسالمی )همزاری و ا حاد استر

 گیرد. در نهایت سناریوی سوم به عنوان سناریوی بر ر مورد گزینش قرار می

( با عنوان »رابطه ایران با ایاالت متحده امریزا؛ امزان  1394در مقاله حسین جعفری موحد ) 

آینده رشته  الگوهای  از  یزی  عنوان  به  روند  الگوی  حلیل  از  امتناع«  شده  یا  استفاده  پژوهی 

آن در  که  متغیرهای    است  و  اسالمی  انقالب  از  پو  کشور  دو  روابا  در  موجود  روندهای 

به خا نهایت  مربوط  در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  امریزا  قبال  در  اسالمی  جمهوری  مشی 
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پذیر نخواهد بود و امزان  شود بهبود روابا دو کشور در آینده نزدیک امزانگیری مینتیجه

امریزا  نها   و  ایران  روابا  گرفتن  بهبود  نتر  در  با  کشور  دو  که  است  متصور  صور ی  در 

همزاری منطقهالزامات  ملی،  منافع  راستای   امین  در  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  و  های  ای 

آرمانبین  از  خود،  مورد  المللی  در  عنصر  این  )که  خود  ایدئولوژیک  عمد ا  راهبردهای  و  ها 

 ند.نشینی کنایران از شدت بیشتری برخوردار است( عقب

های انجام شده که در این بخش به اجمال بیان  وجه  مایز این پژوهش با برخی از پژوهش 

روش از  که  است  آن  در  و  گردید  شده  استفاده  همزمان  صورت  به  کیفی  و  کمی  های 

گرفتهنرم  قرار  استفاده  مورد  نیز  پژوهی  آینده  در حوزه  موجود  در  افزارهای  که  حالی  در  اند 

 پژوهی استفاده شده است. های کیفی آیندهاً از روش حقیقات گذشته عمد 

 

 متغیرهای تاثیرگذار  

 اثرگذار  حوزه چهارده
مهم از  یزی  عنوان  به  امروز  جهان  در  مساله  روریسم  اگرچه   رین  حوزه  روریسم: 

های جامعه جهانی مطرح است، اما در عین حال  عریف جامع و کاملی نیز معضالت و چالش

های پیش روی  عریف  روریسم، با  وجه به  رغم ابهامات و پرسش ندارد. بهاز  روریسم وجود  

 وان عملی را  روریستی  لقی کرد که دارای سه  کنوانسیون سرکوب  امین مالی  روریسم، می

باشد: خشونت انسانویژگی  بدنی شدید  یا جراحت  معنا که موجب مرگ  این  به  باشد  ها  بار 

ار زاب یافته باشد یعنی هدف از آن وادار کردن یک دولت یا   با قصد و نیت سیاسی  -2 شود؛

المللی به ار زاب عملی یا خودداری از ار زاب عملی یا  غییر یک سیاست یا رویه  سازمان بین 

با نیت ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ار زاب یافته باشد )قبادی، سید فا می،    -3باشد؛  

1397  :56-55 .) 

ز عناصر اصلی کشمزش بین ایران و امریزا در دوران بعد از انقالب  امساله  روریسم یزی  

از   امریزا  و  عنوان دولت حامی  روریسم  بقه  1362دی    29است  به  را  بندی کرد که  ایران 

کند. از سوی  های مادی، سیاسی و  دارکا ی فراهم میبرای شبه نتامیان در خاورمیانه کمک

نیز در  الش است  ا شو ایران  ا هامات  ادیگر  برمال کند که همین  امریزا را  از سیاست  هدی 
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)موسویان،   متحده شود  ایاالت  از  405:  1393متوجه  دو کشور  نوع  عریف  از سه شاخص   .)

های  روریستی و در نهایت چگونگی مبارزه با  روریسم   روریسم، شناسایی و حمایت از گروه 

 جهت  وصیف این حوزه در پژوهش استفاده شده است. 

المللی است که در همه  ای از قواعد و مقررات بین ه حقوق بشر: حقوق بشر مجموعهزحو

مزانزمان و  گروه ها  و  افراد  انسانی  مام  منزلت  و  مقام  از  انسانند  ها  اینزه  دلیل  به  صرفا  ها 

و  رکارانی،  حمایت می نژاد  )سادا ی  در  63:  1393کند  بشر که  اعالمیه جهانی حقوق   .)10  

در پاریو به  صویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ابتدا در حد سندی    1948دسامبر  

عیان گشت که  المللی و حاصل کار جمعی دولتبین  این حقیقت  با گذشت زمان  اما  بود  ها 

انسانی عضو آن و از لحاظ  ها، جامعهفرا ر از جامعه دولت فرد  ای جهانی وجود دارد که هر 

ا نتر  است صرف  آن  )فلسفی،    زحقوقی  ابع  دارد  قرار  کجا  در  یا  شده  زاده  کجا  در  آنزه 

1375  :108 .) 

مهم از  یزی  معتقدند  از  حلیلگران  زمینهبسیاری  و   رین  ایران  روابا  برانگیز  چالش  های 

های آن را در یک  امریزا مساله حقوق بشر است. در حالی که امریزا حقوق بشر و شاخص

دهد. جمهوری اسالمی بر مبنای قانون اساسی،  قرار می  نگاه لیبرالیستی مورد سنجش و ارزیابی

اسالم سیاسی و گفتمان حاکم بر عقالنیت اسالمی، نگاه متفاوت از آنچه که در غرب  حت  

می نامیده  بشر  حقوق  آبادی،  عنوان  حسن  غالمی  و  )رستمی  دارد  سه 221:  1395شود،   .)

نسبت به حاکمیت و قوانین    شاخص نوع  عریف دو کشور از حقوق بشر، جایگاه حقوق بشر

شاخص   این  بشر،  وصیفگرهای  حقوق  موضوعات  با  برخورد  چگونگی  آخر  در  و  داخلی 

 باشند. می

ای و برنامه موشزی: اوج  قابل ایران و غرب بویژه امریزا در قریب  حوزه  وانمندی هسته 

برنامه هسته در  اخیر  دهه  دو  برنامهبه  است.  بوده  ایران  وای  نهایتا  از چندین سال    ای که  پو 

مذاکره و مناقشه،  الش شد در قالب برنامه جامع اقدام مشترک در چارچوبی مشخص انجام  

قطعنامه دیگر  مامی  سوی  از  جدیدی پذیرد.  قطعنامه  و  لغو  ایران  علیه  امنیت  شورای  های 

آن از  جایگزین  برخی  )برجام(،  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  ضمن  ایید  که  شود  ها 

نه چندان  والنی در حوزههمحدودیت های  سلیحا ی و  ای خاص گذشته را در دوره زمانی 
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های ا حادیه اروپا کند. همچنین برجام به  یف وسیعی از  حریمموشزی علیه ایران اعمال می

ایران پایان داد و  حریم ای نیز لغو یا متوقف شدند  های امریزا علیه ایران در بحث هستهعلیه 

 ( 16-18 :1395)شاپوری، 

دو  به به  قریب  اما  ی  بازدارندگی شزل گرفت  با هدف  ایران  موشزی  برنامه  آنزه  رغم 

موشک با  وسعه  و  گذشته  کو اهدهه  عملیا یهای  اهداف  سمت  به  منطقهبرد،  گام   ر  ای 

کلیدی عنوان  به  را  برنامه  این  اسالمی  جمهوری  دیگر  سوی  از  است.  مولفه  برداشته   رین 

(.  248-249:  1396ای ناشی از برجام  وسعه داده است )نیاکویی و قنادی،  هجبرانی محدودیت

های علمی آموزشی و اجرایی مر با  های حمله نتامی به ایران، برنامهاین حوزه  وسا شاخص

با برجام، خروج هر یک از  رفین برجام، نحوه  با  وانمندی هسته ای، نحوه برخورد کشورها 

 ینده برنامه موشزی ایران  وصیف شده است.آبرخورد با برنامه موشزی و 

و   ایران  کنشگر  دو  بین  ایدئولوژیک  و  در حوزه گفتمانی  ایدئولوژیک:  حوزه  ضادهای 

جهان و  نازع  شاهد  قابل  شاخصامریزا  در  حلیل  هستیم.  پرچمدار بینی  ایران  های  قابلی، 

چمدار لیبرال دموکراسی و  رهای مذهب  شیع و امریزا پایدئولوژی اسالمی برگرفته از آموزه

 (. 15: 1395پور و فالحت پیشه، سزوالریسم است ) البی

نتام سرمایه از  بر اسا  دفاع  امریزا  ماهیت قدرت سیاسی در  منتر دیگر،  داری،  از یک 

مداران مجری  حق ، حفظ   ولید ثروت ملی و رفاه اقتصادی بنا شده است و در نتیجه سیاست

که برای یک دوره محدود انتخاب شده و فرصت دفاع از سیستم    دو  داوم اهداف فوق هستن 

یابند اما ماهیت قدرت سیاسی در ایران بر اسا  عقیده است که مقاومت  حزومتی خود را می

برابر اسرائیل، دفاع از حقوق مسلمانان و نفی سبیل برخی از این عقاید هستند. این عقاید   در 

مه وارد کند و روابا خارجی ایران با بسیاری از کشورها  ط واند به مصالح اقتصادی ایران لمی

 (. 31 -33: 1388را  حت  اثیر قرار دهد )سریع القلم، 

اصلی   متحد  ناگهان  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با  همزمان  روابا:  مزاحم  کشورهای  حوزه 

از اجزای اصل اسرائیل  با  به دشمن شماره یک آن  بدیل شد و مخالفت  منطقه    یاسرائیل در 

پایه از  یزی  دیگر  سوی  از  شد.  اسالمی  جمهوری  خاورمیانههویت  سیاست  اصلی  ای  های 

از   بسیاری  باور  به  بنابراین  است؛  اسرائیل  موجودیت  و  ضمین  امنیت  امریزا  امین 
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ها به اسرائیل  نتران و کارشناسان مسائل خاورمیانه، در روابا ایران و امریزا  مامی راهصاحب

می اسرختم  و  )موسویاشود  است  دولت  دو  میان  افزایش  نش  اصلی  عامل  : 1395فر،  ئیل 

512-511 .) 

ایاالت   منافع  با  غیر همسو  نتام سیاسی  و روی کار آمدن  ایران  انقالب اسالمی در  وقوع 

متحده، این کشور را به سوی  قویت بازیگران همسو در مقابل ساختار جدید  جدیدنتر لب  

عربستان میان  این  در  و  مورد    واداشت  ایران  قدرت  هدف  هدید  مهمترین  عنوان  به  سعودی 

رقیب   مهمترین  عنوان  به  را  ایران  نیز  سعودی  عربستان  دیگر  سوی  از  گرفت.  قرار   وجه 

منطقهداند که میای خود میمنطقه نفوذ  آینده  بر  از  واند  بنابراین  باشد؛  اثرگذار  ای عربستان 

کند )جمشیدی و ک شدن به امریزا استفاده مییشزاف میان ایران و ایاالت متحده برای نزد

 (. 41-49: 1398محسنی، 

های متضاد است. از  هایی از نقش سیاست خارجی  رکیه در قبال ایران و امریزا دارای رگه

المللی  وانسته حجم بزرگی از بازار واردات و ذخایر  های شدید بین یک سو در زمان  حریم

وی دیگر ایفای نقش شهروندی خوب از سوی  رکیه به عنوان  س مالی ایران را  امین نماید. از  

 واند از یک سو ایاالت متحده را راضی نگه داشته و از سوی  قدرت میانه در حال ظهور، می

قدرت با  ائتالف  در  منطقهدیگر  و  بزرگ  احمدی های  و  )نیاکوئی  نماید  موازنه  را  ایران  ای 

 (. 199: 1395خوی، 

های فزر، های فشار: در این حوزه  وصیفگرهای ا اق ها و گروهیهای فزر، البحوزه ا اق

 شود.های فشار و  ندرو و روحانیت شیعه در ایران بررسی میها، نقش البی ایشک و گروهالبی

البی است  داشته  امریزا  و  ایران  مناقشه  در  داوم  بسزایی  که  اثیر  نهادهایی  از  و  یزی  ها 

متح ایاالت  در  مطالعا ی  ائتالف  دموسسات  اسرائیل،  البی  است.  اسرائیل  البی  بویژه  و  ه 

افراد و گروه به نحوی  هایی است که  الش مینامنسجمی از  امریزا را  کنند سیاست خارجی 

به   متحده  ایاالت  بر  رغیب  و عالوه  دهند  قرار  باشد،  حت  اثیر  اسرائیل  منافع  که در جهت 

ا شرط  و  قید  بی  بیش  و  کم  که  اسرائیل  از  در شزلسحمایت  در  ت،  امریزا  سیاست  گیری 

اسرال منازعه  بازی    -مورد  کلیدی  نقش  و سوریه  ایران  با  رویارویی  و  داوم  عراق  فلسطین، 

 (. 40-41: 1394کنند )مرشایمر و والت، 
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در حوزه نقش عوامل غیر رسمی در سیاست خارجی ایران بویژه در نحوه  عامل با ایاالت  

های فشار معتقدند  وان اشاره کرد. گروه وحانیت شیعه میرهای فشار و  متحده به نقش گروه

ندارد جز در رقابت یا  هیچ کو ح   بنویسد و  های از پیش  عیین شده چیزی بگوید، چیزی 

دانند  ها متعل  به خود میای که آنها، حضور دیگران در عرصهاقدامی انجام دهد. این گروه

-8:  1378فع انحصار قدرت هستند )ماهنامه آزما،  ا ابند و مدرا ولو در چارچوب قانون برنمی

بزرگ6 از  یزی  دیگر  از سوی  ایدئولوژیک جهان،  (.  سیاسی  احزاب  قدر مند  رین  و   رین 

ایران،   جامعه  در  روحانیت  نقش  درک  در  امریزا  ناکامی  که  است  شیعه  روحانیت  سازمان 

م روحانیت در ایران  لضعف مهمی برای  جزیه و  حلیل ایران است چرا که نقش قطعی و مس

: 1393مو ور محرکه نهادهای سیاسی مقاومت در برابر فشارهای امریزا بوده است )موسویان،  

102-100 .) 

سه قوای  نقش  بخش  این  در  کشور:  دو  حزومتی  نهادهای  مسلح،  حوزه  نیروهای  گانه، 

رئیو نقش  و  ایران  در  احزاب  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  نتام،  مصلحت    مجمع  شخیص 

 شود.  جمهور، هیات وزیران، نهادهای اجرایی، کنگره و احزاب در امریزا بررسی می

ساختار  صمیم و  در  مقننه  قوه  جمهوری،  ریاست  اگرچه  ایران  خارجی  سیاست  گیری 

های پراهمیتی هستند اما شورای عالی امنیت ملی بویژه در  یه و وزارت خارجه دارای نقش یقضا

کانو سال صورت  به  اخیر  سیاست صمیم  نهای  و  اسالمی  گیری  جمهوری  خارجی  گذاری 

سیاست کارکرد  سه  که  به  وری  است؛  سیاست  گذاری،  صمیمدرآمده  اجرای  و  گیری 

ایفا می انقالب  خارجی را همزمان  پاسداران  بویژه سشاه  و  نیروهای مسلح  از سوی دیگر  کند. 

می ایفا  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  در  مهمی  نقش  دهقانی  ن کن اسالمی  و  )سلیمانی  د 

کار قدر مند  (. به نحوی که امروزه به عنوان یک نیروی محافته 85  -87:  1393آبادی،  فیروز

 ,Jesse)گردد  در بلوک قدرت ایران مانع از حصول روابا مطلوب با ایاالت متحده قلمداد می

2011: 165 ) . 

رت خارجه، سیا و  ازدر حوزه سیاست خارجی ایاالت متحده نهادهای مختلفی از جمله و

ایران،کنگره   قبال  بویژه در  نهادهای  اثیرگذار  از  اما یزی  اثرگذار هستند  ملی  امنیت  شورای 

امریزاست که با  صویب لوایح  حریمی مختلف علیه ایران نشان داده است که در برخورد با  
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احزاب    یآفرین (. در خصوص نقش 67:  1397ایران دارای ا فاق نتر است )اعجازی و دیگران،  

و جمهوری که  دموکرات  اقداما ی  به  با دست زدن  آنها  از  نیز هر یک  ایران  نتام  علیه  خواه 

کرده سعی  بوده  هم  مقابل  نه  و  هم  دوران  مزمل  در  بزنند.  ضربه  ایران  نتام  منافع  به  که  اند 

بهجمهوری اقدامات خشونتخواهان و  را  رغم  مبادالت  جاری  بیشترین  ایران،  برابر    اببار در 

ایران وضع  ها شدید رین  حریماند و در دوران دموکراتایران داشته ثانویه علیه  اولیه و  های 

 (.  328 -329: 1385شده است )عنادی، 

شزل آغاز  از  امریزا  و  ایران  روابا  عوامل  اریخی:  و  حوزه  فراز  با  گیری  اکنون 

دسنشیب صاحبنتران  و  اندیشمندان  و  است  بوده  مواجه  متعددی  از  بندیهت های  مختلفی  های 

دادهدوره ارائه  کشور  دو  روابا  میهای  اریخی  بیان  صاحبنتران  از  برخی  اما  که  اند.  کنند 

قدر مهم نیست که  صور ایرانیان از  بررسی مساله چگونگی روابا ایران و امریزا در  اریخ آن

 (. 31: 1377این روابا مهم است )اخوان زنجانی و دیگران، 

 رین عوامل مورد بررسی قرار  گر به عنوان کلیدی اریخی دوازده  وصیف لدر حوزه عوام

به نقش امریزا در کود ای  گرفته است که از جمله مهمترین آن ، حمایت  1332مرداد    28ها 

جانبه از حزومت پهلوی دوم، اشغال سفارت امریزا در  هران، حمایت از عراق در حمله  همه

وضع  حریم  و  ایران  اولبه  می  هیهای  ایران  برابر  در  ثانویه  دیگر و  سوی  از  کرد.  اشاره   وان 

 اشغال سفارت امریزا در  هران نیز در حافته  اریخی ایاالت متحده  اثیرگذار است.  

پرونده ایران در حل و فصل  نقش  منطقهحوزه  منطقههای  راهبرد  از  ای:  ایران پو    11ای 

گرفته است. بدین معنا که هرگونه ایجاد ناامنی   رابر محور امنیت به هم پیوسته قر 2001سشتامبر 

پیمانان  برای ایران به معنای بروز ناامنی برای منطقه است و اگر امنیت منطقه برای امریزا و هم

های مشروع ایران به عنوان یک کشور موثر منطقه را به  ای آن اهمیت دارد باید دغدغهمنطقه

ای بشناسند. حضور مستقیم نتامی  بر  امین امنیت مرزها  اررسمیت  ن در عراق و سوریه عالوه 

لبنان( و جلوگیری از افزایش    -دمش   -بغداد  -برای ا صال ژئوپولیتیزی محور مقاومت ) هران

های  ای امری حیا ی است. از سوی دیگر حمایت از حزب اهلل لبنان و گروه قدرت رقبای منطقه

ائیل و ایجاد  وازن قوا در منطقه و همچنین در  رسهای افلسطینی نیز در راستای مقابله با سیاست

چانه قدرت  افزایش  وزیریان،  جهت  و  )شزوری  است  ملی  منافع  و  امنیت  حفظ  برای  زنی 
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جمله  11:  1398 از  یمن  و  سوریه  عراق،  افغانستان،  پرونده  فصل  و  حل  در  ایران  جایگاه   .)

  وصیفگرهای این حوزه است. 

به عنوان یزی از رویزردهای  حلیل    1ان: ژئوپولیتیک ریحوزه اهمیت و جایگاه جغرافیایی ا

می جغرافیا  و  ملی  قدرت  ار باط  بررسی  به  خارجی  ژئوپولیتیک  سیاست  کانون  در  و  پردازد 

منابع مادی و  به معنای  وانایی و ظرفیت یک ملت برای استفاده از  قدرت ملی قرار دارد که 

)حافظ است  ملی  منافع  جهت  در  خود  حوزه245:  1381نیا،  معنوی  دومین  آن  (.  به  که  ای 

ایران است. ژئواسترا ژی علمی است که نقش عوامل    2شود، حوزه ژئواسترا ژیکپرداخته می

محیا جغرافیایی را در  دوین راهبردها به  ور اعم و راهبردهای نتامی به  ور اخص مطالعه  

بخش،می این  در  بررسی  مورد  حوزه  سومین  ژئواکونومیک   کند.  است.  یا  3حوزه  ران 

ای یا جهانی در  ژئواکونومی، مطالعه اثرگذاری زیربناهای اقتصادی در محیا کشوری، منطقه

های قدر ی و اثرگذاری این عوامل در ساختار شزل گیرنده های سیاسی و رقابتگیری صمیم

منطقه برجستهژئوپولیتیک  است.  جهانی  یا  حوزه  ای  در  ایران  ژئواکونومی  ویژگی   رین 

جهان  ی لژئوپو جغرافیای  در  کانونی  موقعیت  دا ن  بر  عالوه  ایران  که  چرا  است  انرژی  تیک 

دارنده چهارمین منابع نفتی و اولین منابع گاز  بیعی جهان است. چهارمین حوزه مورد بررسی  

ژئوکالچر  حوزه  بخش  این  برخوردهای    4در  اثر  از  عبارت  که  است  فرهنگی  ژئوپولیتیک  یا 

سیاسی است. فرهنگ و هویت ایرانی در جغرافیایی سرزمینی ایران   یهاگیریفرهنگی بر شزل

: 1396و مذهب از بنیادهای  اریخی، جغرافیایی و شیعی است )مهدیان و حسینی و آقاحسینی،  

209-208 .) 

متاثر از عوامل داخلی و خارجی و در  حوزه عوامل فرهنگی و اجتماعی: دولت ها عمد ا 

خوبرهم پیرامون  محیا  با  می  دکنش  سر  و  به  سیاسی  فرهنگی،  فزری،  هنجاری،  نتام  برند. 

هاست که در  عامل با یزدیگر، واحدهای سیاسی  اجتماعی از عمده مسائل مورد  وجه دولت 

(. فرهنگ ملی  72:  1395حور، امیدی و بصیری،  پردازد ) العی خرد و کالن به ایفای نقش می

شناسان  ی و خارجی آن است و فرهنگلخگذاری دا هر کشور یزی از عوامل موثر در سیاست

 
1. Geopolitics 
2. Geostrategic 
3. Geoeconomic 
4. Geoculture 
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در بررسی فرهنگ ملی ایرانیان چهار الیه فرهنگی باستان، اسالمی، مدرن و انقالب اسالمی را  

کرده فرهنگشناسایی  برخی  اعتقاد  به  که  ایرانی  سازگاری  موقعیت  اند.  از  متاثر  شناسان 

ه است به همراه احسا   ت فژئوپولیتیک ایران در مسیر  جارت و  هاجم اقوام مختلف شزل گر

ویژگی از  ایرانی  ملی  غرور  است  نیرومند  بوده  در  ول  اریخ  ایرانیان  فرهنگی  ثابت  های 

گرهای شخصیتی مردم (. این حوزه با  وصیف200-221:  1387زاده، جاودانی مقدم،  )موسوی

 شود.دو کشور، نقش افزار عمومی و روابا مردم با مردم بررسی می

نتا  آینده  دالیلی  بین   م حوزه  به  خاورمیانه  منطقه  استرا ژیک  ارزش  آنزه  به  با  وجه  الملل: 

نیم  در  نفت  شدن  استرا ژیک  غیر  منطقه،  همچون  معضالت  افزایش  صاعدی  آینده،  قرن 

ها و  ای و از میان رفتن زیرساخت های بزرگ و بازیگران منطقه ناکارآمدی مخرب سیاست قدرت 

های وسیعی از منطقه رو به کاهش است، قدرت اول شدن  در بخش   ی م ناپذیر اقلی نیز  غییرات جبران 

بین  روابا  زنجیره  در  است.  پرهزینه  بسیار  خاورمیانه  در  ماندن  اول  قدرت  جمهوری  و  المللی، 

در خور  وجهی   نفوذ  و  نقش  اقتصاد و سیاست جهانی دارای  در  با کشورهایی که  باید  اسالمی 

های مختلف از  براین ایران باید زنجیره  داوم روابا با قدرت ا ن هستند  عامل معقولی داشته باشند. ب 

اروپا گرفته  ا چین، روسیه، هند،  رکیه و ... را حفظ کند. بویژه آنزه اگر چین و روسیه احسا   

همه  پیوندهای  از  غیر  ایران  به صورت  بیعی  کنند  ندارد،  اختیار  در  دیگری  گزینه  آنها  با  جانبه 

:  1397ی کردن منابع و مطالبات خود از کشورمان برآیند )برزگر،  ر ث ممزن است در صدد حداک 

الملل، روابا ایران و کشورهای حوزه خلیج فار ، روسیه،  (. در حوزه آینده نتام بین 206-183

 گر مورد بررسی قرار گرفته است. چین و در نهایت ا حادیه اروپا به عنوان  وصیف 

 حلیل سیاست خارجی همواره بر نقش رهبران   ناپردازحوزه نقش رهبران دو کشور: نتریه

ی عنوان  به  داخل  یزسیاسی  عوامل  س  یاز  بر  انزارناپذیر   یخارج  استی اثرگذار  کشور  یک 

شود«. با این وجود، فرد  ها آغاز می»جنگ در اذهان و احساسات انسان  1دانند. به باور والتزمی

در  صمیم نداهمیشه  کامل  آزادی  و  اختیار  خود  باورهای   و  درگیری  دیگر  از  رف 

گیرندگان نیز مثل هر فرد دیگری در  ول زندگی خود در مواجهه با ا العات جدید و  صمیم

کند هر چند این  حول اگر هم رخ دهد اغلب کند و جزئی است  رخدادهای خارجی  غییر می

 (. 652: 1397)خسروی و افراسیابی، 
 

1. Waltz .K. 
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امری متحده،  صمیمات رئیو جمهور  ایاالت  میلیونب  ازدر  انسان در سر اسر  ر زندگی  ها 

جهان  اثیرگذار است. بنیانگذاران ایاالت متحده با  لفی  اختیارات و قدرت حزومت و رهبر 

ایجاد کرده نوعی حزومت  بتواند در لحتات حسا ،  ملت،  اند که در آن رئیو قوه مجریه 

گیری سیاست  ر  صمیمتاخ ا(. در س159: 1394 رین  صمیمات را یک  نه بگیرد )امجد، اساسی

های مستقیم یا غیر مستقیم نهاد  خارجی جمهوری اسالمی نیز بسیاری از اختیارات و مسئولیت

   (.83: 1393رهبری در این حوزه است )سلیمانی و دهقانی فیروزآبادی،  

که    هستند  موف   اقتصادی  حوزه  وسعه  در  بازیگرانی  امروزه  اقتصادی:  عوامل  حوزه 

گذاری، ارزش پول وندان، امید به زندگی، میانگین  ول عمر، حجم سرمایههرش  درآمد سرانه

پیچیدگی  ولیدات آن میزان حضور و مشارکت شرکتملی، سطح  و  ها،  پولی  نهادهای  و  ها 

بین  مبادالت  حجم  و  باشد مالی  نیز  دیگران  از  بیشتر  بلزه  مطلوب  سطح  در  نه  نها  المللی، 

می ایران نیز به منتور  حق  اهداف  وسعه اقتصادی خود  ال سا(. جمهوری  192:  1396)قنبری،  

های داخلی در عرصه  عامالت اقتصادی جهان با  گیری بیشتر از امزانات و ظرفیتنیازمند بهره

سرشار   منابع  جغرافیایی،  موقعیت  از  برخورداری  است.  خارجی  سیاست  ابزارهای  از  استفاده 

ی جوان و  حصیلزرده ایران را به کشوری مهم و  انسنزیرزمینی )بویژه نفت و گاز( و نیروی ا

جامی،  ذی پاک  )دامن  است  کرده  جهان  بدیل  در  و  اثیرگذار  آسیا  غرب  منطقه  در  نفوذ 

(. در حوزه عوامل اقتصادی  اثیر منابع نفت و گاز ایران و آینده نیاز به انرژی  97-94:  1397

گذاری خارجی و بویژه نیاز  جذب سرمایهو    ن های نوی فسیلی، نیاز ایران به دستیابی به فناوری

 گر قرار دارند. الملل به عنوان  وصیفسازی مبادالت پولی و مالی با نتام بین ایران به عادی

 

 پژوهیانواع آینده
است.  آینده  آن  برای  ارائه  وجیهی  و  آینده  از  یافتن  صویری  جهت  در  پژوهی  الشی 

خواهند  گیرند. آنها می پژوهی در نتر می مطالعات آینده   ای ر ب های مختلفی را  پژوهان، آینده آینده 

پدیده  کدام  )آینده بدانند  هستند  ممزن  پدیده ها  کدام  بروز  احتمال  ممزن(،  است  های  بیشتر  ها 

(.  159-160/ 1:  1392های مرجح( )بل،  ها باید روی دهند )آینده های محتمل( و کدام پدیده )آینده 

 گیرند: پژوهی در دو  یف کلی قرار می ده ین آ   در یک رویزرد کلی، مطالعات 
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زمینه  گذشته مطالعات  یا  آینده   1نگری: نگاری  از  شیوه  سال  این  در  بار  اولین  برای  را  نگری 

مطرح نمود. سوال اساسی در این رویزرد این است که اگر ما    3در دانشگاه وا رلو   2، رابینسون 1990

اق  کنیم، چه  پیدا  هدفی خاص دست  به  از  ما ا د بخواهیم  دهیم؟  انجام  آن  به  برای رسیدن  باید   ی 

نگری در  ضاد کامل با مطالعات  های آماری، مطالعات گذشته رو، به لحاظ  حلیل نتایج و یافته این 

پژوهی، با در نتر گرفتن  صویری  . در این شیوه از آینده ( Robinson, 1982: 54) باشد  بینی می پیش 

سش پاسخ داد که برای دستیابی به این اف ، بایستی امروز چه  پر   ن ویژه و موف  از آینده، باید به ای 

   انداز  رسیم شده در آینده دسترسی پیدا کرد. کارهایی انجام شود  ا به این چشم 

پیش  برای  پیش   4: بینیمطالعات  مبنای ا العات گذشته و حال،  بر  بینی فرآیندی است که 

می با  آینده  صویرسازی  راه  این  در  و  نیازمندیاولویت  ین ی ع نماید  مطالعه  و  هر  ها  های 

ارائه میاسترا ژی، بهترین راه  حق  و دست دهد. در  یابی به هدف را در اف  زمانی مشخص 

ها ارزیابی  ها و استرا ژی این مطالعه، در  ی دستیابی به یک آینده مشخص، به  ور مر ب داده

داده خوا  آنها  در  لزوم  غییرات الزم  و در صورت  انرژی ش  دهشده  و  این کار هزینه  البته  د، 

 (. Helmer, 1983: 54 لبد )زیادی را می 
 

 روش پژوهش 
با  وجه به اهداف بیان شده و ادبیات نتری پژوهش، فهرستی اولیه از متغیرهای مورد نیاز  

داده مرحله  حلیل  به  با ورود  نرم هیه شد.  به دست آمده، در محیا  نهایی  متغیرهای  افزار ها، 
عریف و کُدبندی شدند. سشو، به منتور  عیین اولویت و میزان اهمیت هریک از     کممیک

های پژوهش در قیا  با دیگر متغیرهای  حقی ، از افراد نمونه خواسته شد  ا بر حسب  شاخص

=  2= اهمیت کم، 1= بدون  أثیر،  0ای )میزانِ اولویت و اهمیت این مسائل در  یفی چند گزینه
متوسا،   مهم،  3اهمیت  خیلی   =Pآن به  بالقوه(  اهمیت  دارای  این =  ورود  با  دهند.  امتیاز  ها 

نرمامتیازبندی محیا  به  میکها  دستافزار  و  دادهمک  از  حلیل  حاصل  نتایج  به  ها،  یابی 
ها متغیرهطای هدف، مستقل، ریسک، دو وجطهی و غیطره شناسایی شدند و چگونگی  وزیع آن

های مستقیم،  شخص شد. در ادامه با بررسی میزان اثر وابستگی در نمودار پراکندگی پژوهش م 
 

1. Backcasting 
2. John B. Robinson 
3. Waterloo 
4. Forecasting 



 ( 65)پیاپی  99 زمستان، 35شماره  ، نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش فصلنامه 52
 

غیرمستقیم و بالقوه، فهرستی از عناصر پیشران کلیدی که دارای بیشترین میزان اثرگذاری در  
باشند، شناسایی شدند و موارد  أثیرگذاری و  أثیرپذیری؛ یابی به سناریوهایِ پژوهش میدست

م وابستگی  و  ناپایداری  و  روی  پایداری  پیش  سناریوهای  پایان  در  و  شد  بررسی  نیز  تغیرها 
 افزار سناریو ویزارد استخراج گردید.روابا دو کشور در نرم

 

 های پژوهش یافته 

 پژوهش  ی ف یتوص یهاافته ی
نفر اعضای هیات علمی دانشگاه و خبرگان علوم سیاسی و    16جامعه آماری پژوهش شامل  

بین قسمت  روابا  این  در  هستند.  خبرگان  الملل  فراوانی  به  با  وجه  آماری  جامعه  به  حلیل 

می )پرداخته  شماره  نمودار  در  دانشگاهی 1شود.  ر به  و  خبرگان  کاری  سابقه  مورد    (،  آنها 

  حلیل آماری قرار گرفته است. 

 
 رتبه علمی و سابقه کاری خبرگان پژوهش  -1نمودار 

 مأخذ: نگارندگان 
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داده به  )اهبا  وجه  نمودار  براسا   و  پژوهش  می1ی  مشخص  سابقه  (  بیشترین  که  گردد 

محدوده   این  حقی   مخا بین  فراوانی    20 ا    10کاری  با  می  9سال  از  رفی  مورد  و  باشد 

 مورد گزارش شده است.  9بیشترین  عداد خبرگان با ر به دانشگاهی استادیاری و با فراوانی 

 

 پژوهش   ی لیتحل  یهاافتهی

 کایامر و  رانیا وابطر یهاشرانیپ
استفاده شده است. این    1های کلیدی از روش  حلیل  اثیر متقا عبرای استخراج پیشران   

سال   در  هلمر  2 وسا  ئودورگوردون  1966روش  اوالف  آن  3و  شد.  را  ابداع  روش  این  ها 

یک به  منجر  که  وقایعی  میان  متقابل  روابا  می  برای  شخیص  کاهش  پدیده  هدف  با  شوند 

احتماالت یک    شک به  این روش، رویزردی  حلیلی  ابداع کردند.  آینده  مورد  در  و  ردید 

پیش  وضعیت  یک  در  میآیتم  سختی  به  است.  شده  که  بینی  کرد  را  صور  رویدادی   وان 

گیری آن کم و بیش دخالت نداشته باشد یا پو از وقوع هیچ  رویدادی دیگر در وقوع یا شزل 

نگذارد.   جا  به  خود  از  پیشرفتااثری  و  رویدادها  بین  متقا ع  روابا  نام  ین  متقا ع«  » اثیر  ها 

 (.  252 -1/260: 1393دارد )گلن و گوردون، 

متعادل  متقا ع  دارای    4 حلیل  اثیر  که  است  متقا ع  از  حلیل  اثیر  جدیدی  نوع 

  پذیری بسیار در کاربرد و ارزیابی نتایج هایی چون فهم آسان رویه، شفافیت و انعطافویژگی

   (.112-113: 1395است )محمدی لرد، 

شود که داستان  وصیف شده را  استفاده می   5از روش فوق برای شناسایی نیروهای پیشران

برند. در حالی که نیروهای منحصر به فردی که  دهند و به جلو میدر یک  رح ویژه شزل می

 وانند به  ها میول، آناشمارند. در یک سطح متد وانند هر  رحی را متاثر سازند اصوال بی می

 دو دسته  قسیم شوند: نیروهای محیطی و اقدامات نهادها. 

نرم از  متقا ع  اثرات  ما ریو  پیچیده  محاسبات  منتور  حلیل  به  پژوهش  این  افزار در 

های گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفهافزار به این مک استفاده شده است. روش این نرم میک 
 

1. Cross Impact   
2. Theodore Gordon 
3. Olaf Helmer 

4. Cross Impact Balance Analysis 
5. Driving Forces 
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مورد   آنن مهم در حوزه  و سشو  شناسایی کرده  را  ما ریو  حلیل تر  مانند  ما ریسی  در  را  ها 

اثرات وارد کرده و میزان ار باط میان این متغیرها با حوزه مربو ه  وسا خبرگان،  شخیص داده 

 گذراند. ها  أثیر می شود. متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونمی 

سطر، متغیرهای  می  بدین  ر یب،  ستون،  أثیرپذیر  متغیرهای  و  میزان  أثیرگذار  باشند. 

بین صفر  ا سه سنجیده می با اعداد  به  ار باط،  به منزله بدون  أثیر، عدد یک  شود. عدد صفر 

زیاد   معنی  أثیر  به  سه  عدد  نهایت  در  و  متوسا  منزله  أثیر  به  دو  عدد  ضعیف،  منزله  أثیر 

باشد. بنابراین، اگر  عداد متغیرهای شناسایی شده  بالقوه می  به معنای  أثیر  Pباشند. همچنین،  می

n  باشد، یک ما ریوn*n آید که در آن  أثیرات متغیرها بر یزدیگر مشخص شده  به دست می

 وان با نمودار متناظر آن نیز نمایش  دست آمده را می(. این ما ریو بAsan, 2007: 635)  است

جهت  أثیرگذ نمودار  آن  در  که  پیزان ارداد  دیگری  وسا  بر  گره  هر  میزان ی  و  ها 

پیزان نمایش داده می بر اسا    أثیرگذاری به صورت عددی در باالی آن  نهایت  شود و در 

نرم این  متغیرها،  ر به وپولوژی  به  است  قادر  اقدام کند  افزار  استخراج عوامل کلیدی  و  بندی 

(Godet, 1991: 91 .) 

پژوهی روابا ایران و امریزا  های موثر در آیندهشاخص  دیبن برای انجام پژوهش ابتدا  بقه

در  1408در   و  دسته  14،  اصلی  گفتمان   78بندی  از  پو  زیرمجموعه  با  متغیر  متفاوت  های 

اسا ید دانشگاه و بررسی اسناد به صورت اکتشافی به دست آمدند که در نهایت، ما ریسی با  

 ام شد. قدشزل گرفت. سشو نسبت به کدگذاری ا 78*78ابعاد 

شاخص امتیازدهی  به  شد  ا  خواسته  زمینه  این  در  متخصص  افراد  از  بعدی،  گام  های  در 

متغیرهای   به  آخر  در  و  بشردازند  آنها  و  أثیرپذیری  میزان  أثیرگذاری  برحسب  بررسی  مورد 

با در نتر گرفتن اثرات بالقوه،    Pبا  وجه به شدت اثرات و    3 ا    0مورد  حقی ، امتیازهایی از  

 ند.دهب

 وان گفت که شاخص به  مک، می افزار میکبر اسا  نتایج پایایی به دست آمده از نرم     

دهد درصد را نشان می 35/91افزار، عدد  ای در نرمبار  زرار داده 2دست آمده برای متغیرها با 

   که این امر، نشان ضریب باالی  أثیرگذاری متغیرها و عوامل انتخاب شده بر یزدیگر است.



 55 1408نگرش استادان ایرانی به آینده روابط ایران و امریکا در 
 

 های ماتریس اولیه( ویژگی1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: نگارندگان 

 

 ( مب 1مطاب  جدول  بر  از    5558ی  نا ( که  متقا ع  اثرات  اولیه  ما ریو  در  محاسبه شده  ارزش 

مورد با باال رین حجم آماری    2443مورد دارای اثرگذاری باال،    1141سوی افراد متخصص است،  

  اند. مورد با میزان  اثیرگذاری بالقوه ارزیابی شده   189 اثیر و  مورد کم   1785دارای  اثیر متوسا،  

بندی متغیرها وجود دارند که  مزچهار نوع دسته افزار میک ده  وسا نرم ش   های انجام براسا   حلیل 

وابستگی غیرمستقیم و    -وابستگی مستقیم بالقوه، اثر   -وابستگی مستقیم، اثر   -عبار ند از: نمودار اثر 

نهایت اثرگذاری  بالقوه که در آن داده   -در  از  حلیل مستقیم و  وابستگی غیرمستقیم  های حاصل 

اند. پو از  حلیل وضعیت  اثیرگذاری و  و ... رسانده شده   8،  6،  4،  2های  ا، به  وان ره بالقوه متغی 

جامعه    افزاری که حاصل ایده های نرم  اثیرپذیری هر شاخص، در ادامه انجام مدل و بر اسا  نتیجه 

ما ریو  در  حلیل  است،  حالت  این  در  و    –اثر   متخصص  چیدمان  نحوه  به  بایستی  وابستگی، 

(،  وجه  2پژوهی در چارچوب نمودار ) های رابطه ایران و امریزا با الگوی آینده اخص ش  پراکندگی 

نگرانطه  های کلی رابطه با رویزرد آینده  نمود. الگوی این  وزیع، ار باط بسیار مستقیمی با وضعیت 

رابططه ضمن دارابودن شاخص  این  به نحوی که در  میزان  اثیرگذاری و  خواهد داشت.  با  هطایی 

بودن  ی ث  ا  )دارا  نمودار  سطوح  دیگر  در  نرمال  دارای  وزیعی  آن  در  نیز  متغیرها  باال،  رپذیری 

این  متغیرهای  عیین  بر  هستند.  ثانویه(  اهرمی  و  مستقل  هدف،  نتیمی،  ریسک،  دوگانه،  کننده، 

اسا ، در وضعیت ناپایدار رابطه بین دو کشور،  وزیع متغیرها، الگوی یزسان و نرمالی ندارند و  

 ارزش شاخص 

 78 اندازۀ ما ریو 

 5 ای عداد  زرار داده

 526  عداد صفرها 
 1785 ها  عداد یک
 2443  عداد دوها 

 1141 ها  عداد سه 

 189 ها P  عداد 
 5558 جمع

 % 34922/91 پُرشدگی  شاخص
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از همین ثر شاخص ک ا  پایین بودن دارند.  یا  باال  به  یا گرایش  به  حلیل ها  با  وجه  های صورت  رو، 

وابستگی از    های روابا دو کشور با در نتر گرفتن نمودار  حلیل اثر  وان دریافت حالت گرفته، می 

دار  قرار  ناپایداری  بسیار  حالت  در  نیز  فعلی  در وضعیت  و  نیست  برخوردار  مطلوبی  که    د حالت 

اند  هایی باشد که به صورت غیرمستقیم، نقش فعالی در این وضعیت داشته  واند ناشی از سیاست می 

بوده به نحوی که متغیرهای مورد نتر همگی دارای  فاوت  اثرپذیری  اثرگذاری و  اند و  هایی در 

نشان از  غییر    د  وان ها در زمره عوامل  عیین کننده نمودار در حال  غییر هستند که می  عدادی از آن 

 رو باشد. و  حوالت پیش 

( متغیرهای غیرمستقیم بالقوه  اثیرگذار بر  2های پژوهش و مطاب  نمودار )بر اسا  یافته     

روابا ایران و ایاالت متحده قابل دستیابی هستند. ویژگی این شزل آن است که  اثیرات فعلی  

 نگر ر است.    هدگذارد و آین  ر به نمایش میو آ ی را به شزل مناسب

 
 کا یآمر  و رانیا  رابطه یها شاخص بالقوه می رمستقی غ یوابستگ -یاثرگذار زانی م اساس بر  رهای متغ یپراکندگ -2 نمودار

 1397پژوهش،   یهاافته یمأخذ: 
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عناصر بافتی به شدت بر سیستم  اثیرگذارند و نقش اساسی در ثبات سیستم دارند. از مهمترین  

های شخصیتی مردم ایران و  ویژگی   (F1)وع  عریف دو کشور از  روریسم،  ن   (T1)این متغیرها به  

(F6)   کننده بیشتر  اثیرگذارند و کمتر   وان اشاره نمود. عناصر  عیین نقش روابا مردم با مردم می

 رین متغیرها  پذیرند بنابراین سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد و این متغیرها بحرانی  اثیر می 

ای ایران،  اقدامات اجرایی مر با با برنامه هسته   (B3)آینده ساختار رهبری در ایران،    (P5)د که  ن ت هس 

(N1)    نقش و جایگاه اسرائیل و(O2)   ها از جمله این موارد هستند.  نقش البی(N3)    نقش و جایگاه

و   سعودی  ری   (E5)عربستان  عناصر  هستند.  ریسک  عناصر  جمله  از  پولی  مبادالت  به    ک س نیاز 

همزمان هم بسیار  اثیرگذار و هم بسیار  اثیرپذیرند و ظرفیت  بدیل شدن به متغیرهای کلیدی را  

های فشار و  نقش گروه   (O4)نقش نهادهای نتامی امریزا و    (D2)نقش دولت امریزا،    (D1)دارند.  

حول      شوند و هر نوع  ندرو ایران از جمله عناصر دووجهی هستند که باعث ناپایداری سیستم می 

ها خواهد شد. عناصر هدف بیش از آنزه  اثیرگذار باشند  ها منجر به  غییر دیگر مولفه در این مولفه 

می  بنابراین  آن  اثیرپذیرند؛  نمایانگر   وان  که  نمود  شناسایی  سیستم  نتایج  زامل  عنوان  به  را  ها 

( روابا ایران با  A4( نقش جایگاه ژئواسترا ژیک ایران، ) M2باشند. ) اهداف ممزن در سیستم می 

ای از جمله این متغیرها  های منطقه ( جایگاه جمهوری اسالمی در آینده ائتالف A2ا حادیه اروپا و ) 

نهایت متغیرهای )  برنامه B6هستند. در  با  ایران، ) (  حول و نحوه برخورد  ( آینده  T6های موشزی 

دارای  اثیرگذاری پایین و    ه سازی فرهنگ شیعی از جمله عناصر نتیجه هستند. عناصر نتیج جهانی 

 روند.  اثیرپذیری باال هستند و خروجی سیستم به شمار می 

بیشتر روابا بین ایران و امریزا در    ن یی  ب افزار در جهت  بر اسا   فسیر و  حلیل فرایندهای نرم 

داده 1408اف    مجموع  مبنای  بر  زمینه ،  منتور  به  و  پژوهش  در  آمده  بدست  برای  های  سازی 

ر به ن   شناسایی  به  که  دارد  ضرورت  رابطه،  وضعیت  در  کلیدی  پیشران  بندی  أثیرات  یروهای 

ها در رابطه بین  مستقیم، غیرمستقیم و بالقوه از متغیرها بر حسب میزان جابجایی احتمالی این شاخص 

( به  حلیِل اثرگذاری و وابستگی  2دو کشور  وجه گردد. بر همین اسا ، در چارچوب جدول ) 

مستقیِم متغیرهای پژوهش پرداخته، ده متغیر دارای بیشترین امتیاز ارائه شده است. در  ر ی مستقیم و غ 

) این ر به  ) N1بندی  و  اسرائیل  نقش و جایگاه   )D1  و اثرگذاری مستقیم  در  امریزا  ( نقش دولت 

 ( و  ) D6غیرمستقیم  و  ایران  نتامی  نهادهای  نقش   )D7  وابستگی در  ایران  سیاسی  نهادهای  نقش   )
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 ها هستند. غیر مستقیم از جمله اولویت   و مستقیم  
 

 وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بر حسب احتمال جابجایی متغیرها   -بندی اثررتبه -2جدول 
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1 N1  D6  N1  D6  

2 D1  D7  D1  D7  

3 O4  A1  N2  P4  

4 N2  P4  O4  A1  

5 D3  F2  D3  F2  

6 O2  G7  O2  G7  

7 D2  G12  N3  G12  

8 N3  M2  B4  M2  

9 B4  G6  D2  G6  

10 G11  D2  G11  D2  

 1397پژوهش،   هایافته یمأخذ: 

 (1)شرح نمادها در پیوست شماره 
 

در راستای ادامه فرایند با  بیین و  فسیر محتوا و  جزیه   حلیلی متناسب با روند پژوهشی پو از  

خبرگان،   سوی  از  آنها  میان  ار باط  سنجش  و  متغیرها  و    78شناسایی  ارزیابی  مورد  نهایی  متغیر 

های کلیدی موثر و  متغیر به عنوان پیشران   20ی قرار گرفتند که در نهایت از این مجموع،  ه د امتیاز 

اثرگذار )مستقیم و غیر مستقیم( در یک  یف کیفی از بسیار پراهمیت  ا نسبتًا پراهمیت و مهم در  

 ( ارائه شد که مبنایی برای  دوین سناریوهای پژوهش خواهند بود.  3قالب جدول ) 
 

 کای امر و ران ی ا  کشور دو رابطه تیوضع بر موثر ید یکل شرانیپ یوهارین -3  جدول

 عوامل کلیدی تأثیرگذار مستقیم  عوامل کلیدی تأثیرگذاری غیر مستقیم 
 نقش و جایگاه اسرائیل  نقش و جایگاه فلسطین 

 نقش دولت امریزا  ها نقش البی 
 نقش نهادهای سیاسی امریزا  نقش نهادهای نتامی ایران 

 نقش گروه های فشار و  ندرو ایران  ی سیاسی ایران ا ه نقش نهاد 
 نقش و جایگاه عربستان سعودی  نقش نهادهای نتامی امریزا 
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 نحوه برخورد کشورها با  واف  برجام  نقش وجود حسن نیت در گفتار و عمل رهبران دو کشور 

 ل ل الم جایگاه جمهوری اسالمی در آینده نتام بین  نقش جایگاه ژئواسترا ژیک ایران 

  حول در پسا برجام )خروج هر یک از  رفین برجام( 
و جایگاه رهبر آینده ایران بر آینده روابا دو  نقش  

 کشور 
 نقش ویژگی های فردی رهبران دو کشور  ران ی ا   م ی قانون  حر 

  اثیر روابا چین و روسیه بر آینده روابا با امریزا  ای های منطقه جایگاه جمهوری اسالمی در آینده ائتالف 
 1397های پژوهش،  أخذ: یافته م

 
 کایامر و رانیا روابط یوهایسنار
افزار سناریو ویزارد در مرکز پژوهشی دانشگاه اشتو گارت آلمان  وسعه یافته است.  نرم    

نرم این  ما ریو اسا  کار  ما ریو افزار،  این  متقابل است.  اثر  نتر های  استخراج  منتور  به  ها 

-گر بر روی حالتی از  وصیفوقوع یک حالت از یک  وصیف  لخبرگان در مورد اثر احتما

شود.  حلیل آثار متقا ع متوازن، روشی برای  های کالمی استفاده می گر دیگر در قالب عبارت 

می  استفاده  اثرگذاری  شبزه  یک  عوامل  بین  روابا  درباره  کیفی  بینش  به   حلیل  کند  ا 

  صویری سازگار درباره رفتار شبزه دست یابد.

ورود شاخص      منتور  نرمبه  به  امتیازدهی  برای  پژوهش   بیان  های  به  سناریوویزارد  افزار 

شاخص وصیف هر  کلی  زیرمجموعه گرهای  میزان  های  وصیف ،  وضعیت،  گر،  وصیف 

( و مشخصات مربوط به هر کدام پرداخته  -3 ا    3درجه مطلوبیت )به صورت  یفی از اعداد از  

 شده است.  

گرها و عوامل مربوط به هر کدام  ا  ه نمود که در مرحلۀ  بیین این  وصیفرا بایستی اش    

نرم محیا  به  عناصر  این  ورود  ساختاری زمان  فرآیند  حلیل  شروع  و  سناریونگاری  و    1افزار 

لحاظ  دست به  قطعیت  عدم  دارای  همگی  عامل،  هر  سوی  از  شده  کسب  امتیازهای  به  یابی 

    وقوع و میزان اثرگذاری هستند.

افزاری با فرایندی منتم در جهت  ببین بیشتر مسئله جهت شناسایی  در ادامه پردازش نرم    

آینده برای  از  واقع  وضعیت  مطلوبیت،  و  سازگاری  لحاظ  به  سناریوها  بینانه  حلیل 

درصد سناریوها    99افزار سناریو ویزارد، حدود  وضعیت محتمل  وسا نرم  10.160.640.000
 

 1. Structure Analysis  
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 ازگاری در وضعیت خیلی ضعیف و غیر ممزن قرار داشتند. س به لحاظ مطلوبیت و

های گذشته از آنجا که امزان بیان همه  های انجام شده در بخشبا در نتر گرفتن  حلیل     

( ندارد در جدول  پژوهش وجود  فرآیند  در  باال رین  4سناریوها  دارای  پنج  یف سناریوی   )

 است.  هد رین سناریوها خالصه شسازگاری به عنوان قوی
 

 1408 در کای امر و ران ی ا روابط در ممکن یوهای سنار نی ترمحتمل   -4  جدول

 ردیف

سناریو  
نامطلوب  

)احتمال رخداد  
 متوسا(

 رین  نامطلوب
سناریو )احتمال  
 رخداد زیاد(

 رین  مطلوب
سناریو )احتمال  
 رخداد خیلی کم( 

سناریوی مطلوب  
)احتمال رخداد  

 کم( 

سناریوی میانه  
  )احتمال رخداد 

یلی زیاد(خ  

1 

سازی اجماع
جهانی علیه  
برنامه موشزی  

 ( B6ایران )

حمله نتامی  
محدود به  
ای   اسیسات هسته

و موشزی ایران  
 وسا امریزا،  
اسرائیل و با  

همزاری عربستان  
 (B1سعودی )

روی کار آمدن  
رو در  ساختار میانه

نتام ایران و  
 ( P1امریزا )

 حول در  
رویزرد 

گرای نتام  ارزش
حرکت  وایران 

به سوی  
گرایی در  عمل

سیاست خارجی 
(I7 ) 

 وسعه نفوذ  
نهادهای نتامی  
)ار ش، سشاه  
پاسداران و  
بسیج( در  

های  سازی صمیم
سیاست خارجی 

(D6 ) 

2 

 وسعه  
های   الش

آیشک جهت  
براندازی نتام  

 ( O3ایران )

 وسعه اقدامات  
زای   نش
های  ندرو  گروه 

 ( O4ایران )

های  حذف  حریم
زا و  یرثانویه ام

جذب  
گذاری  سرمایه 

خارجی  وسا  
 ( E4ایران )

 غییرات در  
ساختار مجلو  
خبرگان رهبری  
و مجمع  
 شخیص  

مصلحت نتام و  
روی کار آمدن  

های  چهره 
 (D7رو )میانه

اصالح برخی  
اشزاالت ساختار  
رهبری نتام  

 ( P5ایران )
 

3 

 وسعه قدرت  
کاران  نومحافته

در نهادهای  
ساز   صمیم

امریزا در 
  تسسیا

 ( D3خارجی )

گیری  شزل
ای  ائتالف منطقه

علیه نتام ایران با  
مشارکت 

 عربستان، عراق و 
 ((A2  رکیه

 وسه روابا مردم  
با مردم در قالب  
گردشگری، 
بازرگانان و  
 (F6دانشجویان )

دستیابی به نقشه  
راه مذاکرات در  

های   مام زمینه
مورد مناقشه دو  

 (P2کشور )

 وسعه نقش  
عربستان سعودی  

حل پرونده   رد
 (C4یمن )
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 1397 پژهش،  یهاافته ی: مأخذ

 (2 شماره وستیپ  در نمادها شرح)

 

 گیری نتیجه

های  دهی به آینده روابا ایران و امریزا موثر هستند. براسا  یافته عوامل متعددی در شزل     

گر یا شاخص شناسایی گردیدند.  یا حوزه  اثیرگذار با هفتاد و هشت  وصیف  پژوهش چهارده ُبعد 

با کمک نرمدر گام بعدی   از روش  حلیل  اثیر متقا ع متعادل و  با استفاده  مک  افزار میکو 

های انجام شده  وسا  ما ریو  اثیرات مستقیم و  اثیرات بالقوه  شزیل شد و بر اسا   حلیل 

ما ریو نرم نزته    های افزار،  استخراج گردید.  بالقوه  غیرمستقیم  و  اثیرات  غیرمستقیم   اثیرات 

گرها  های انجام شده آن است که در مجموع نوع چیدمان  وصیفحائز اهمیت در این  حلیل 

در   دارد.  امریزا  و  ایران  روابا خارجی  ناپایداری شدید سیستم  از  نمودارها حزایت  این  در 

اند که نقش نهادهای درون حزومتی با پنج  شناسایی شده  پیشران روابا دو کشور  20مجموع  

ایران،   نتامی  نهادهای  نقش  امریزا،  سیاسی  نهادهای  نقش  امریزا،  نقش دولت  پیشران شامل 

پیشران امریزا در صدر  نتامی  نهادهای  نقش  ایران و  نهادهای سیاسی  به لحاظ  عداد  نقش  ها 

ر مزاحم  کشورهای  نقش  حوزه  سه  است.  گرفته  ویژگیوقرار  و  نقش  دو  ابا،  رهبران  های 

اند. نقش  های بعدی قرار گرفتهالملل هر کدام با سه پیشران در جایگاهکشور و آینده نتام بین 

و جایگاه اسرائیل، مساله فلسطین و صلح با اسرائیل، نقش و جایگاه عربستان سعودی در ذیل  

های رهبران دو کشور  ویژگی  واند. در حوزه نقش  حوزه کشورهای مزاحم روابا قرار گرفته 

ساختار   آینده  جایگاه  و  نقش  رهبران،  عمل  و  گفتار  در  نیت  حسن  وجود  نقش  پیشران،  سه 

های  های فردی رهبران دو کشور قرار دارد. در حوزه نقش ا اقرهبری در ایران، نقش ویژگی 

4 

عدم  طبی   
موضوعات  
حقوق بشر با  
قوانین داخلی  

 ( H2ایران )

عدم  حول در  
نگاه و رفتار ایران  
به مساله خاورمیانه  

و  داوم  
ستیزی  اسرائیل
(N2 ) 

 غییرات در  
ساختار مجلو  
خبرگان رهبری و  
مجمع  شخیص  
مصلحت نتام و  
روی کار آمدن  

رو  های میانهچهره 
(D7 ) 

فته شدن  رپذی
اقتصاد ایران در  
اقتصاد جهانی  

(E5 ) 

دستیابی به  
 عریف مشترک 
از  روریسم 

(T1 ) 
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البی  گروهفزر،  و  البی ها  نقش  فشار،  گروههای  نقش  و  امریزا  در  فشاها  در    رهای  و  ندرو 

ای و برنامه موشزی ایران،  های هستهاند. در حوزه  وانمندیها قرار گرفتهایران از جمله پیشران

اند. در  نامه به عنوان پیشران قرار گرفته حول در  واف  برجام و خروج برخی ا راف این  واف 

قرار   ایران  ژئواسترا ژیک  جایگاه  و  اهمیت  جغرافیایی  عوامل  نقش  نهایت  دحوزه  در  و  ارد 

شده حمایت  یا  و  وضع  متحده  ایاالت  سوی  از  که  ایران  عوامل  قوانین  حریم  حوزه  در  اند 

 کنند. اریخی به عنوان پیشران عمل می

پژوهی روابا  به منتور ارائه سناریوهایی با ضریب باالی سازگاری و مطلوبیت پیرامون آینده 

می  امریزا،  و  به ایران  با  وجه  که  گفت  ماهیت     وان  همچنین  و  سیستم  این  شدید  ناپایداری 

چندوجهی  عدادی از متغیرهای پژوهش، ارائه  عداد زیادی سناریو با وضعیت سازگاری مطلوب  

پذیر نیست. پنج دسته سناریوی بدیل که  که از باورپذیری مناسبی نیز برخوردار باشد، چندان امزان 

 های زیر خالصه نمود:   وان در رده می   ا باشند ر  رین سناریوهای استخراج شده می محتمل 

سناریوهای مطلوب: یزی از سناریوهای قابل دستیابی در روابا دو کشور،  حول در رویزرد  

پیش  ارزش  در  به  بع  که  است  خارجی  سیاست  در  عملگرایی  سمت  به  حرکت  و  ایران  گرای 

د مناقشه میان ایران و امریزا  ر های مو گرفتن این سیاست امزان دستیابی به نقشه راه در  مامی زمینه 

فراهم خواهد شد. اقتصاد ایران به عنوان  نها اقتصاد بزرگ دنیا که به اقتصاد جهانی نشیوسته است  

بهره  امزان  نیز  غییرات  نیز  داخلی  عرصه  در  یافت.  خواهد  را  جهانی  اقتصاد  مزایای  از  مندی 

و مجمع  شخیص مصلحت نتام    ی ساختاری در نهادهای  اثیرگذار همچون مجلو خبرگان رهبر 

 ها خواهیم بود. رو در این بخش های میانه ایجاد شده و شاهد حضور چهره 
 

 بینی است: سناریوی ممزن: در حوزه سناریوهای ممزن موارد زیر قابل پیش 

 ؛ رو در هیات حاکمه ایران و امریزا * روی کارآمدن ساختار میانه 

 ؛ کشور   دو   ان ی م   ی فرهنگ   و   ی گردشگر   ، ی  جار   روابا    وسعه *  

 . ران ی ا   در   ی خارج   ی گذار ه ی سرما   جذب   امزان   و   ه ی ثانو   ی ها   م ی  حر   حذف *  
 

سال  دو کشور  ی  روابا  محتمل:  پیش سناریوهای  کننده های  در وضعیت  عیین  قرار  رو  ای 

انباشت پیش  با  نامطلوب گیرد و  فراهم گردد.  یف  نیازهای  خاصم در دو کشور   رین سناریوها 
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ای و  ای علیه ایران و حمله محدود به  اسیسات هسته گیری ائتالف منطقه شزل   ، وه غالب در این گر 

های  ندرو در ایران و  وسعه نفوذ نهادهای نتامی در  زای گروه موشزی ایران،  وسعه اقدامات  نش 

 سازی سیاست خارجی است.  صمیم 
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 منابع 
 فارسی  -الف

- ( »بررسی  1377اخوان زنجانی، داریوش و دیگران،  ایران و الحو (،  ت  اریخ روابا 

بین  روابا  سیاسی،  علوم  اسا ید  از  جمعی  مشترک  )گفتگوی  و  اریخ  امریزا  الملل 

 . 52و  51، شماره ادی یشفاه  خی ار یشناس روش  فصلنامهمعاصر(«، 

  (، »نقش کنگره 1397اعجازی، احسان؛ قربانی، ارسالن؛ سیمبر، رضا؛ جانسیز، احمد، ) -

سیاست   در  متحده  )ر خاایاالت  ایران  قبال  در  امریزا    فصلنامه(«،  2015-2017جی 
 .53، شماره یالمللن ی ب  و یاسی س  یهاافتی ره

 هران: نشر   ،چاپ دهم  ،متحده  االتیو حزومت در ا  استی س  ،(1394)  ،امجد، محمد -

 ها )سمت(. دانشگاه یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و  دو

- ( کیهان،  خار1397برزگر،  سیاست  »راهبرد  منطقه  جی(،  قوای  در  وازن  ای«،  ایران 

 .82، شماره یراهبرد مطالعات فصلنامه

- ( برای  (،  1392بل، وندل  انسانی  علوم  اهداف و دانش  پژوهی  اریخچه،  آینده  مبانی 
محق ، جلد اول،  هران: نشر موسسه آموزشی و    محسن   و   قوی  ، مصطفیعصر جدید

 ناوری دفاعی.فو پژوهی علوم  حقیقا ی صنایع دفاعی، مرکز آینده

- ( حسین،  موحد،  یا 1394جعفری  امزان  امریزا،  متحده  ایاالت  با  ایران  »رابطه   ،)

 . 3، شماره یخارج   استی س فصلنامه امتناع؟«، 

(، » حول در ساختار قدرت جهانی و  1398جمشیدی، محمدحسین؛ محسنی، سجاد، ) -

سعودی«،   عربستان  و  متحده  ایاالت  روابا  بر  آن    ی اس ی س  تاقی  حق  فصلنامه اثیر 
 .39، شماره یالمللن ی ب

انداز روابا ایران و امریزا  ا  »چشم  ،(1394)  محمدرضا؛ شفیعی، نوذر،،  سازیانچیت -

 . 4شماره  دوره ششم، ، یجهان استی س  فصلنامه  : سناریوهای ممزن«، 2030سال 

نیا، محمدرضا، ) - ،  هران: نشر سازمان مطالعه و  رانیا  ی اسی س   ی ای جغراف(،  1381حافظ 

 ها )سمت(. کتب علوم انسانی دانشگاه ین  دو

- ( شایان،  افراسیابی،  علیرضا؛  باورهای  1397خسروی،  سنجش  غییر  و  »رخدادها   ،)
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در   یازدهم  جمهوری  ریاست  انتخابات  و  اوباما  باراک  موردی:  )مطالعه  رهبران 

 . 47، شماره  استی س  فصلنامهایران(«، 

- ( مر ضی،  جامی،  پاک  دیشلماسی  1397دامن  » حول  اسالمی  تاق(،  جمهوری  صادی 

  استی س   فصلنامههای پیش رو«،  ایران، بررسی دستاوردهای چهار دهه گذشته و چالش 
 .4، سال سی و دوم، شماره یخارج 

  زا یانداز راهبرد امرچشم»  ،(1395)  ،زهره  ، یشاه بداغ  یرضا؛ همت   ،ی النسه  یشیدرو -

 . 71ه شمار  ،یراهبرد مطالعات  فصلنامه «،رانیا ی اسالم یدر جمهور

فیروز - سیددهقانی  )آبادی،  بین (،  1394جالل،  روابا  مبانی  و  اول،  المللاصول  جلد   ،

 ها )سمت(. هران: نشر سازمان مطالعه و  دوین کتب علوم انسانی دانشگاه

(، »علل  داوم مناقشه ایران و امریزا 1395آبادی، مسلم، )رستمی، فرزاد؛ غالمی حسن  -

 .16، شماره یجهان  استی س  فصلنامه ای«، پو از  واف  هسته

)سادا ی - افشین،  مهدی؛  رکارانی،  سید  اسالمی  1393نژاد،  انقالب  مناقشه  »بررسی   ،)

سازه و  رئالیسم  رهیافت  براسا   بشر  حقوق  مباحث  در  امریزا  و  انگاری«،  ایران 

 .11، شماره یاسالم انقالب  یها پژوهش  فصلنامه

محمودع یسر - قابلرانیا  یاسالم  یورهجم   یخارج  استی س»   ،(1388)  ،القلم،  و   تی : 

 .1شماره  ،یخارج  روابا  یالمللن یب فصلنامه «، ریی امزان  غ 

- ( فیروزآبادی، سید جالل،  نهادی  1393سلیمانی، غالمعلی؛ دهقانی  و  معنایی  »ابعاد   ،)

  است ی س   پژوهش   فصلنامهگیری در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران«،   صمیم
 .16، شماره ینتر

مهدی - هسته1395)  ،شاپوری،  » واف   متن (،  برآوردی    مطالعات  فصلنامه محور«،  ای؛ 
 . 72، شماره یراهبرد

- ( امیرحسین،  وزیریان،  ابوالفضل؛  منطقه1398شزوری،  قدرت  »احیای  ایران  (،  ای 

 .38، شماره یالمللن ی ب  یاسی س قاتی حق   فصلنامه(«، 2017-2015)
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وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بر حسب   -( رتبه بندی اثر2پیوست شماره یک: شرح نمادهای جدول )

 رها احتمال جابجایی متغی

 گرها تعریف توصیف  نماد  ردیف 
1 N1  نقش و جایگاه اسرائیل 
2 D6 نقش نهادهای نتامی ایران 
3 D1  نقش دولت امریزا 
4 D7 نقش نهادهای سیاسی ایران 
5 O4 های فشار و  ندرو ایران نقش گروه 
6 A1 المللجایگاه جمهوری اسالمی در آینده نتام بین 
7 N2  نقش و جایگاه فلسطین 
8 P4  نقش وجود حسن نیت در گفتار و عمل رهبران دو کشور 
9 D3  نقش نهادهای سیاسی امریزا 
10 F2  های خاص شخصیتی مردم امریزاویژگی 
11 O2  هانقش البی 
12 G7  نقش امریزا در حمله عراق به ایران 
13 D2  نقش نهادهای نتامی امریزا 
14 G12 رای امنیتهای شونقش امریزا در  صویب قطعنامه 
15 N3 نقش و جایگاه عربستان سعودی 
16 M2  نقش جایگاه ژئواسترا ژیک ایران 
17 B4  نحوه برخورد کشورها با  واف  برجام 
18 G6 نقش حمله نتامی محدود امریزا در ماجرای  بو 
19 G11  قانون  حریم ایران 
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ی ممکن در روابط ایران و امریکا در  ترین سناریوها( محتمل 4پیوست شماره دو: شرح نمادهای جدول )

1408 

 گرها تعریف توصیف  نماد  ردیف 
1 D6 ی ایراننقش نهادهای نتام 
2 P5 نقش و جایگاه رهبر آینده ایران بر آینده روابا دو کشور 
3 C4  اثیر جایگاه ایران در حل پرونده یمن بر روابا دو کشور  
4 T1  نوع  عریف دو کشور از  روریسم 
5 I7  گرای ایران حول در رویزرد ارزش 
6 D7 نقش نهادهای سیاسی ایران 
7 P2 دو کشور نقش اراده سیاسی رهبران 
8 E5 المللنقش نیاز ایران به عادی سازی مبادالت پولی و مالی با نتام بین 
9 P1  های فردی رهبران دو کشورنقش ویژگی 
10 E4  گذاری خارجی نقش نیاز ایران به جذب سرمایه 
11 F6 نقش روابا مردم با مردم در آینده روابا دو کشور 
12 D1  نقش دولت امریزا 
13 O4  های فشار و  ندرو ایران گروهنقش 
14 A2 ای های منطقهجایگاه جمهوری اسالمی در آینده ائتالف 
15 N2  نقش و جایگاه فلسطین 
16 B6 های موشزی ایران  حول در نحوه برخورد با برنامه 
17 O3 نقش البی ایشک 
18 D3  نقش نهادهای سیاسی امریزا 
19 H2   و قوانین داخلیجایگاه حقوق بشر نسبت به حاکمیت 

 
 



 
 
 
 

 


