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چکیده
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سازي سیاست خارجی کاخ سفید مریکا در تصمیمان دهی به دولتمرداهاي فکر در جهتاتاق
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دمهمق
شاه آغاز کرد و در میالدي، در زمان رژیم محمدرضا1960اي خود را در سال هستهران برنامهای
نامه تجاري با شدنی است، وارد یک توافقبر مبناي این برداشت که نفت منبعی تمام1974سال 

هاي ایران، رویکردها و برداشتايهستهتر شدن برنامهاخیر، با پررنگر دههد. شدفرانسه 
طرح و متعاقب آن برداشت تهدیدآمیز ممریکا ارأس آن، آمیزي که بیشتر از سوي غرب و درمناقشه

اي ایران دستیابی به هستهشود، این است که برنامهو در گام بعدي، ضرورت مقابله با آن عنوان می
این امر با موضع اتخاذي جمهوري اسالمی ایران در راستاي وگیرد اي را پی میتسلیحات هسته

).48: 1389هادیان و هرمزي، (در تضاد است اي کامالآمیز هستهصلحبرنامه
، به مقابله با باشدمیمریکا با اعالم این موضع که هدف ایران دستیابی به تسلیحات اتمی ا

اي براي که از ظاهر امر نیز پیداست، این موضوع بهانهجمهوري اسالمی ایران پرداخته است اما چنان
المللی تواند تهدیدي جدي علیه منافع بینکه البته می(ان مقابله با منابع قدرت جمهوري اسالمی ایر

اي مریکا، به عنوان تنها هژمون منطقهاچرا که ایاالت متحده. باشدمی) مریکا در منطقه ایجاد نمایدا
. کندحاضر، از به قدرت رسیدن سایر کشورها به چنین جایگاهی ممانعت می

ر ساختار جمهوري اسالمی ایران و تأثیراتی که این قدرت ددر عین حال، وجود منابع چندگانه
اي تواند این کشور را به عنوان هژمون منطقهداشته است، میایراناي منابع بر گسترش قدرت منطقه

هاي به ظاهر فنی جوییمریکا با بهانهالذا ایاالت متحده . استراتژیک خاورمیانه تبدیل نمایددر منطقه
اسی در راستاي تقابل با گسترش روزافزون قدرت جمهوري اسالمی ایران، به و البته با رویکردي سی

مریکا براي دستیابی ایران به ابنابراین ممانعت . پرداخته استایرانآمیز اي صلحهستهمقابله با برنامه
هاي حاصل از جایگاه هژمونیک خود در نظام اي، صرفاً به دلیل نگرانیآمیز هستهفناوري صلح

.لملل استابین
ترین وجوه زندگی که سیاست خارجی یکی از مهمبه اینکهنظربه موارد فوق و توجهبا 

ها به سیاست خارجی و ؛ بقا و حیات آنرودمیها و کشورها به شمار سیاسی ملتاجتماعی
رو، تالش براي درك و فهم ماهیت و رفتار هاي حاکم بر آن بستگی دارد، از اینگیريجهت

. هاي فکري و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی استمشغولیخارجی کشورها، یکی از دلسیاست 
حاضر با توجه به اهمیت رویکردهاي حاکم بر سیاست خارجی ایاالت پژوهشدر این راستا 

اي جمهوري اسالمی ایران، بر آن است تا به تحلیل آمیز هستههاي صلحمریکا در قبال فعالیتامتحده
اي ایران بر پایه رویکرد سیستمی با مریکا در قبال پرونده هستهای ایاالت متحده سیاست خارج

دنبال کشف ههاي فکر بپردازد؛ از این جنبه که ببررسی نقش و کارکرد نقش نخبگان در اتاق
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گیري دولتمردان ایاالت متحده و تصمیمهاي فکر سیاسی آشکار و پنهانهاي ارتباطی بین اتاقپل
، از نوآوري باشدمی) اي ایرانپرونده هسته(الملل و در ارتباط با موضوع مورد مطالعه یندر عرصه ب

توسط محققان علوم سیاسی در انجام شدههاي بدین معنی که عموم کاوش. برخوردار است
هاي ایاالت متحده و نخبگان سیاسی این کشور، اي ایران و رابطه بین سیاستخصوص پرونده هسته

هاي متکی به نگاه صرف نظري بوده و یا اینکه تنها الیه برونی موضوع که همان سیاستاصوالً یا
با حاضرنوشتاردر حالی است که این .است، مورد بررسی قرار گرفتهباشدمیاعالمی و اتخاذي 

هاي فکر سیستمی به واکاوي جایگاه و نقش نخبگان و اتاقگیري از رویکردروش تحلیلی و با بهره
کردههاي اتخاذي دولت این کشور پرداخته و ضمن آنکه سعی الت متحده در حوزه سیاستایا

به این سؤال از این رو، این پژوهش در پاسخ.هاي فکر را مورد رصد قرار دهدمیزان اثرگذاري اتاق
:دهی شده استاصلی سازمان

اي ایران چگونه ده هستهمریکا در قبال پرونابا رویکرد سیستمی، سیاست خارجی ایاالت متحده 
:کهاست مورد سنجش اینقابل تحلیل است؟ فرضیه

اي ایران با پیروي از الگوي عقالیی، مریکا در پرونده هستهاسیاست خارجی ایاالت متحده 
.گیري به سوي تعامل منافع ملی هدایت شده استهاي تصمیمسازمانی و بروکراتیک مدل

:هاي فرعی ذیل نیز مورد مداقه قرار گیرندسئوالشده سعی در این نوشتار در عین حال
رویکردهاي ذ مریکا در اتخااهاي فکري ایاالت متحده کارکرد نخبگان فعال در اتاق- الف

چیست؟سیاسی این کشور
برنامه مریکا در قبالاهاي فکرنخبگان در اتاقراهکارهاي پیشنهادي در مقابل رویکرد- ب

چیست؟اي ایرانهسته

چارچوب تئوریک
هاي تاریخی و با تاکید بر تشریح جزئیات و در گذشته، تحلیل سیاست خارجی عمدتاً با رهیافت

هاي و پیچیدگیشدههاي ریاضی متداول سپس استفاده از رهیافتشده وقایعی که رخ داده انجام می
در ). Charles, 1992: 888-904(شده استهاي ریاضی بیان میفرمولبازیگران و روابط آنها در قالب

گیري در سیاست خارجی را اند که تصمیمیک دهه اخیر، برخی از صاحبنظران به این نتیجه رسیده
). Sylvan, 1994: 4(الملل بدان نظر افکند توان با نگاهی از تقاطع روانشناسی سیاسی و روابط بینمی

در واقع در ). Sylvan, 1994: 4(دارد روانشناسی سیاسی مطالعه رفتار سیاسی نخبگان را به عهده
. شودگیري مربوط به سیاست خارجی به رفتار نخبگان پرداخته میتصمیم
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گراهام توان به کارهاي این میان میدراند که پاي فشرده1»نقش«در این مورد برخی بر نقش 
مارگارت دیگر مانند برخی). 62: 1364آلیسن، (کردهاي دیوانساالرانه اشاره در سیاست2آلیسون
توجه 3به فرآیند؛برخی دیگر از اندیشمندان). Hermann, 1997(اند به رهبري سیاسی پرداختههرمان

,Holsti(هالستیتوان به از میان آنان می. دارنداي بر اعتقادات و هنجارها و تاکید ویژهکردهبیشتري 

).Simon, 1985: 293-305(کرداشاره هربرت سایمون، و )1976
محاسبههب» حتمالا«و» مطلوبیت«اساسبعددودربارهسیاستگذاريبرايدر عین حال بازیگران

به عبارتی دیگر، . سازي مطلوبیت مدنظر دارندبودن، سعی در بیشینهو به فرض عقالییپرداخته
هاي شناسایی آینده- 2؛شناسایی وضعیت فعلی- 1:از سه بخشکه سیاستگذاري فرآیندي است 

هاي رسیدن از وضعیت فعلی به آینده ممکن و کردن راهدر نهایت مشخص- 3؛ممکن و مطلوب
گیري است، زیرا تصمیم»گیريپیشاتصمیم«این مرحله در واقع مرحله . مطلوب، تشکیل شده است

سازي فرآیندي به اي است که در حیطه اختیارات و توانمندي دولت قرار دارد؛ اما تصمیممقوله
ساختار رسمی گیري است که بیانگر اتصال بدنه کارشناسی جامعه باتر از تصمیمراتب گستردهم

هاي فکر، دقیقا در این مرحله قابل آفرینی نخبگان و اتاقنقش. گیري استقدرت در مقام تصمیم
.شندسازي باتوانند از ارکان استوار مرحله تصمیمبه عبارتی دیگر، نخبگان سیاسی می. تعریف است

گیري در سیاست خارجیهاي مطرح تصمیممدل
گیر که چگونه یک تصمیمکنندتحلیلگران سیاسی بصورت سنتی بر روي این مسئله تمرکز می
)Vertzberger, 1990: 85(نماید؟ بر روي یک راه حل از میان تعداد متعددي از آلترناتیوها تمرکز می

هاي اخیر بیشتر مورد ري سیاست خارجی که در سالگیدر همین ارتباط سه مدل مطرح در تصمیم
الگوي (بر پایه چارچوب مدنظر پژوهشاند، برشمرده و در ادامه به تحلیل موضوع بحث بوده

. پرداخته شده است) گیريسیستمی تصمیم
مورد بحث قرار گرفته است، مدل گراهام آلیسونگیري که در کارهاي اولین مدل در تصمیم

:برد که عبارتند ازالبته او از سه الگو در کارهاي خود نام می). Neumann, 1994: 6(عقالیی است 
. 5، الگوي سازمانی و الگوي بوروکراتیک4الگوي عقالیی

الگوي بازیگر خردمند یا سیاست عقالیی، عمل یک ملت و یا یک حکومت را در برابر یک 
). Allison, 1969: 698-718(کند ابی میهاي عینی ارزیوضعیت بر پایه محاسبات عقالیی و داده

1. Role.
2. Graham.T. Allison.
3. Process.
4. Organizational Process.
5. Government Bargaining.
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چنانکه در بحران کوبا، تحلیلگران بر پایه الگوي سیاست عقالیی، سیاست و عمل اتحاد شوروي را 
کردند که از زاویه اهداف استراتژیک این کشور درست بوده است عملی عقالیی توصیف می

). 66: 1385نقیب زاده، (
داند و از آنجا که گیري میمثابه کانون قدرت، مرجع تصمیممدل بازیگر عقالنی، دولت را به 

ها، حداکثرسازي منافع گذاريها، بازیگران عاقلی هستند، پس چراغ راهنماي آنها در سیاستدولت
ها و احتماالت انتخاب بازیگران همواره بهترین بدیل را براساس محاسبه پیامدها، مطلوبیت. است

گیري فقط تا واحدهاي تصمیم؛ندان معروف این مدل بر این باور استاز اندیشمیمونسا. کنندیم
. را داشته باشدمقبولیتپردازند که به بدیلی دست یابند که حداقل میزان ها میزمانی به ارزیابی بدیل
ها، تحلیلگران گیران یعنی ایجادکنندگان بدیلهاي مادي و غیرمادي تصمیمبه نظر او محدودیت

دلیل این هب. دنکنگیري را با محدودیت مواجه میفرآیند تصمیم؛هاحلدهندگان راهائهاطالعات و ار
شود در هاست که این موضوع باعث میسازي مدلها، عمل عقالنی مستلزم سادهمحدودیت

توان در این راستا، می). 63- 77: 1960سایمون، (حل مشکل باشد ،گیري، هدف اصلیتصمیم
در واقع . اما را در برقراري کانال ارتباطی با ایران از طریق کشور عمان تحلیل کردرفتار دولت اوب

هاي ها به هدف خود که همانا قطع کامل فعالیتدولت اوباما پس از آنکه نتوانست از طریق تحریم
ل و تالش براي ح، برسد و از سویی با روي کار آمدن دولتی اعتدالی در ایرانباشدمیاي ایران هسته

.برد تغییر کرد- اي، رویکرد دولت اوباما نیز به سمت بازي بردهستهآمیز مسألهمسالمت
ناچار از مجاري هپردازد که هر تصمیمی اتخاذ شود، ببه این نکته میآلیسندر الگوي سازمانی، 

شناخت سازمانی که تصمیمی بر عهده آن واگذار . گیردها و نهادهاي خاصی صورت میسازمان
مریکا را ابر پایه این الگو، رفتار دولت . تواند ما را از کم وکیف آن تصمیم آگاه کنده است، میشد

توان تحلیل کرد که رویکردهاي مختلف دولت گونه میاي ایران ایندر مواجهه با پرونده هسته
ان بازیگران اي ایران، متناسب با ساختار و سازمهاي گذشته نسبت به برنامه هستهمریکا در طی سالا

.کننده سیاست خارجی این کشور، اتخاذ شده استتعیین
وسیله هها و ادارات بکه سازمانکندمیاین بحث را مطرح آلیسندر الگوي بوروکراتیک، 

شوند که هریک براي خود نقش و صالحیتی قائل بوده و ممکن است در رقابت با افرادي اداره می
وظیفه یک سازمان بلکه نه محصول فرآیند کار و،تیجه تصمیمدر ن. یکدیگر قرار داشته باشند

شود که از موقعیت شغلی خود استفاده و به ایفاي نقش زنی افرادي تلقی میمحصول چانه
ها و عقاید دیوانساالران در فرآیند هاي شخصی، شغلی، انگیزهدر نتیجه ویژگی. پردازندمی

).  Simon,1959: 253-283(کنداي ایفا میگیري نقش عمدهتصمیم
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درصدد نفوذ و اثرگذاري بر ) هاي فکراتاق(، نخبگان لیسنبر پایه مدل بوروکراتیک سازمانی آ
,Abelson(دهند افکار عمومی بوده و تالش زیادي براي گسترش روابط خود با حکومت انجام می

فکر و هاينظیر اتاق(از سمهاي تصمی، اما ضعف این مدل این است که مراکز و سازمان)109 :2006
. گیردکنند، نادیده میرا که خارج از نظام بوروکراتیک عمل می) نخبگان سیاسی

اي ایران بر مبناي مدل در تحلیل  رویکرد دولت اوباما طی دو سال اخیر در پرونده هسته
تحت تأثیر و بوروکراتیک سازمانی، این نکته شایان ذکر است که دولت اوباما طی این ادوار همواره

تیم مشاوران، سازمان اداري، بازیگران محوري و بازیگران (گیرانی سازان و تصمیمنفوذ تصمیم
دالیل مختلف حاضر نیستند جنگ دیگري در منطقه خاورمیانه با محوریت و هبوده که ب) سازتصمیم

ی این گروه، مریکا صورت گیرد و با توجه به اثرگذاري و نفوذ گفتماناحضور ایاالت متحده 
رویکرد اخیر در سیاست خارجی این کشور که همانا عملکرد بر محور مذاکره منتهی به نتیجه فارغ 

. از قوه قهریه و جنگی است، اتخاذ شده است
الملل، از در روابط بین. شودهاي متفاوت خوانده میهاي مختلف به ناممدل نوع سوم در رشته

گذاري و همچنین و در علوم سیاستشدهسومین مدل یاد عنوان هب1»هاي مفهومیچارچوب«
از جمله مدل شهودي . هاي مربوط به روانشناختی معرفتی معروف استگیري به عنوان مدلتصمیم

نماید اي در روانشناسی شناختی را بصورت تجربی بررسی میهاي مکاشفه، که روش2چند وجهی
:Mintz, 1997(گیرد نیز در همین مقوله جاي  را باید اي نیروي مذاکرات هستهاز این منظر، ).81

اي و شهود یک بست هستههاي جهانی براي خروج از بنمادگی روانی ایران و سایر قدرتآدر
.برد جستجو کرد- توافق برد

منابع سیاست خارجی در یک کشور بزرگ و باز را ؛روزناهاي مفهومی، در مورد چارچوب
، کارهاي روزنا برچر). Rosenau, 1966: 27-92(داند ش، جامعه و حکومت میمتغیرهاي وابسته به نق

محیط عملیاتی و اول . گیري در سیاست خارجی برشمردرا توسعه داده و دو محیط براي تصمیم
به که :میدان بیرونی) الف:شودمحیط عملیاتی خود به دو بخش تقسیم می. محیط روانشناختیدوم 

ملل متحد از . اي و روابط دوجانبه استایی از جمله متغیرهاي جهانی، منطقهنظر او شامل متغیره
هاي در توسعه نظریات روزنا شامل توانایی:محیط درونی) ب. جمله نهادهاي سیستم جهانی است

محیط روانشناختی . هاي داراي منافع و نخبگان رقیب هستندنظامی و اقتصادي، ساختار سیاسی، گروه
ایدئولوژي، میراث تاریخی، شخصیت و آمادگی از . گیري استتصمیمتشریح راي یک منبع غنی ب

).Brecher, 1969: 75-101(متغیرهاي محیط روانشناختی هستند 
1. Conceptual Frameworks.
2. Poliheurism.
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تنهایی تواند بهو برخی دیگر از اندیشمندان، معتقدند مدل بازیگر عقالنی نمیبرونریناست
اند که منطق تحلیلی هایی را پیگیري کردهها در سراسر تاریخ، سیاستتوضیح دهد که چرا دولت

گیران با حذف که نظریه سیبرنتیکی را پیشنهاد کرده، معتقد است تصمیمبرونر. کندها را رد میآن
کردن تعدادي متغیر ساده که موجب پوشی از محاسبات پیچیده درباره محیط و دنبالتنوع، چشم

خوانیم ولی از پیچیدگی ر دارند که ما آنها را ساده میهایی سروکابا موقعیت؛شوندتعدیل رفتار می
گیري کمتر به تحلیل فکري مورد بررسی در واقع سلسله رفتارهاي تصمیم. خاص خود برخوردارند

اي مربوط است که زاینده رویکردي تقریبا شهودي درباره حل مسائل و بیشتر به تجارب گذشته
).81: 1394امام جمعه زاده و بابایی، (است 

توان چنین استنباط کرد که هر چند نخبگان قادر هستند به محیط براساس مطالب بیان شده، می
ها شکل دهند، ولی اندیشمندان این الگو چندان توجهی به این موضوع نداشته و اتخاذ خط مشی

).Abelson, 2006:113(شوند هاي فکر قائل نمیجایگاهی را براي اتاق
هاي فرآیند ها و جذابیتتوان انگاشت که ظرفیتب فوق اینگونه میبا نظر به مطال

گیري، باعث شده است تا اندیشمندان مختلف از زوایاي گوناگون به بحث درباره آن تصمیم
ها و رویکردهاي متفاوت در حوزه هاي علمی، تولید و عرضه مدلنتیجه این مجاهدت. بپردازند
).82: 1394و بابایی، امام جمعه زاده (گیري استتصمیم

گیري، چگونگی اتخاذ تصمیمات را نیز مدنظر قرار از آنجا که نظریات مربوط به تصمیم
ها براي نخبگان و توان با مطالعه آنها، به این نتیجه رسید که آیا این نظریهدهند، بنابراین میمی

اي مختصر به لب فوق، اشارهسازي نقشی قائل هستند یا خیر؟ در مطاهاي فکر در مرحله تصمیماتاق
در . شده استهاي فکر در الگوهاي مذکور نقش نخبگان و اتاقوجایگاه،هاهر یک از این مدل

مریکا در اهاي فکر گیري، نقش نخبگان و اتاقضمن تشریح اجمالی الگوي سیستمی تصمیمادامه
.شودمییاي بررساتخاذ رویکرد سیاسی این کشور در مواجهه با پرونده هسته

گیريالگوي سیستمی تصمیم
نشاندن عقاید میان افراد مختلف است که هدفشان به کرسی»کشمکش«گیري، حاصل تصمیم

ها و دهد که دولتها نشان میبررسی. شخصی، گروهی، سازمانی یا ملی مورد عالقه خودشان است
اند قدرت و اشخاص وانستههاي خارجی تگیري در سیاستاحزاب حاکم در سراسر جهان با تصمیم

. باشدها میگیريگیري، یکی از انواع تصمیمالگوي سیستمی تصمیم. را تحت سلطه خود درآورند
شوند که هر یک براي خود نقش و صالحیتی قایل ها و سایر نهادها، توسط افرادي اداره میسازمان
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هاي شخصی، شغلی، یجه ویژگیبوده و ممکن است در رقابت با یکدیگر قرار داشته باشند، در نت
این مدل، که . کننداي را ایفا میگیري نقش عمدهساالران در فرآیند تصمیمها و عقاید دیوانانگیزه

افتد اتفاق میتصمیم، چگونه از طرح موضوع تا حل مساله،دهدیک مدل توصیفی است، نشان می
محققان در استقبالند، ولی با توجه به هر یک از این الگوها ارزش خاصی دار). 79: 1364شجاعی، (

در قالب . رسد این مدل از قدرت تبیین بیشتري برخوردار استاستفاده از نظریه سیستمی، به نظر می
است که در عمل »طرح موضوع تا حل مساله«سازي، جزء مهمی از فرآیند این رویکرد، تصمیم

در ادامه، دو رویکرد عمده از نظریه . شوندت میهاي فکر هدایبیشتر از سوي مراکز تحقیقاتی و اتاق
.شودها مشخص میهاي فکر در آنسیستمی طرح و جایگاه مراکز تحقیقاتی و اتاق

رویکرد روند محور- الف
هاي حلها، راهتماتیک پدیدهساي از تحقیقات علمی، براي تجزیه و تحلیل سیدر هر حوزه

هاي مرتبط به هم که براي رسیدن به ز یک سري فعالیتعبارت است ا،روند. مختلفی وجود دارد
توان یک زنجیره ارزش دانست که هر مرحله از آن، ارزشی روند را می. شودهدفی خاص انجام می

،به عقیده برخی از اندیشمندان، سیستم). 7: 1394امام جمعه زاده و بابایی، (افزاید قبل میبه مرحله
شناخت مشکل، فهم فرصت و شرایط، شناسایی نهادهاي : ند ازمحصول شش روند است که عبارت

. موثر، درك منطق حاکم بر مناسبات، روند عرضه تصمیم و عمل سیاسی بر مبناي تصمیم اخذ شده
سازي، فرآیندي فرعی و مربوط به مرحله سوم ارزیابی است که در آن، در این رویکرد، تصمیم
اعمال نفوذ ...)  هاي فشار و احزاب، گروه(دیگر بازیگران هاي فکر، مانندمراکز تحقیقاتی و اتاق

).7: 1394امام جمعه زاده و بابایی، (کنند می

رویکرد بازیگر محور- ب
بازیگر در . باشندمیسیاسی با انتخاب روبرو ) بازیگران(بازیگر ،گیريدر این نوع تصمیم

ترین تصمیم ممکن بوده و احتمال و امکان که بهکندمیهاي خود، تصمیماتی را اتخاذ گیريتصمیم
هاي سیاست خارجی، گیريدر راس تمام تصمیم. رساندنیل به اهداف و مقاصد او را به حداکثر می

خارجی و جلوگیري از ها و احزاب حاکم، گروهی از بازیگران هستند که در اموردر همه دولت
عیت موجود بر پایه محاسبات عقالنی و کنند و تمام وضگیري میهاي دیگر تصمیمدخالت قدرت

.شودهاي عینی ارزیابی میداده
گروهی دیگر از صاحبنظران، در مقابل تاکید بر روند، نظام را بر اساس بازیگران عمده آن 
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. گیري بیش از هر چیز، برآیند نوع اعمال نفوذ بازیگران استاز دید آنها تصمیم. کنندتحلیل می
در این رویکرد، تیم مشاوران، سازمان اداري، . ازیگران، گامی اساسی استبنابراین شناخت این ب

بر این مبنا، مراکز تحقیقاتی و . بازیگران محوري و تصمیم ساز، بازیگران اصلی را شکل می دهند
قرار می گیرند که با تولید ایده و استفاده از ) تصمیم سازان(اتاق هاي فکر در زمره گروه چهارم 

امام (کنند هاي خود را حاکم می، صاحبان قدرت را تحت فشار قرار داده و دیدگاهافکار عمومی
امریکا توان به کمک فکري برژینسکی به دولتمردانبراي نمونه می). 9: 1394جمعه زاده و بابایی، 

واشنگتن براي «:گویداو در مصاحبه با سی ان ان میدر موضوع اوکراین و عراق اشاره کرد؛
سپتامبر 5: سی ان ان( »ی با داعش نیاز به مشارکت کشورهاي مسلمان از جمله ایران داردرویاروی

یا موسسه بروکینگز در تحلیل پیمایشی با عنوان افکار عمومی امریکا درخصوص داعش و ) . 2014
نجی گاهانه بوده و برابر نظرسآ)مقابله با داعش(تصمیم اوباما «:نویسددرگیري اعراب و اسراییل می

به عالوه با ).2014: نوامبر19(» دانندها داعش را تهدیدي بزرگ میدرصد امریکایی70انجام شده 
.کندمیمذاکرات هسته اي رویکرد تهدیدپندارانه  نسبت به ایران تغییر

مریکاادر رویکرد سیاسی ایاالت متحده ) هاي فکراتاق(جایگاه نخبگان 
المللی، اهمیت نیروهاي کارشناسی نیز در معادالت و محاسبات بینها با نظر به افزایش پیچیدگی

در چنین . آفرینی در نظام جهانی افزایش یافته استهاي نقشدر تبیین امور و تعیین بهترین شیوه
شرایطی، نخبگان سیاسی در مراکز پژوهشی و مطالعاتی در بسیاري از کشورها براي دخالت در روند 

نخبگان در بسیاري از . اندوزه سیاست خارجی، زمینه مساعدي پیدا کردهسازي در حرسمی تصمیم
البته . مریکا تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر روند سیاست خارجی دارنداویژه هکشورهاي پیشرفته ب

ها از جمله چگونگی برخورد مقامات حکومتی پاسخگو با عقاید متخصصان سیاسی شماري از مولفه
مزایاي محسوس ناشی از قبول پیشنهادات آنها و اولویت تعیین شده براي یک ها ومشخص، هزینه

تواند میزان نفوذ نخبگان سیاسی بر اتخاذ رویکردهاي سیاسی را تعیین کند موضوع سیاسی معین، می
هاي فکر بر روند هاي تاثیرگذاري اتاقبه طور کلی شیوه). 75- 76: 1395لب خنده،کریمی فرد، (

:توان بدین شرح تبیین کردیک کشور را میسیاست خارجی

تولید فکر و ایده- الف
تواند تصور این کارکرد می. مهمترین تاثیر نخبگان سیاسی تولید فکر و اندیشه نو است

گیرندگان سیاست خارجی نسبت به مسائل جهانی و چگونگی پاسخگویی آنها به این مسائل تصمیم
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بندي تواند مفاهیم مربوط به منافع ملی را تغییر دهد و بر رتبهان میتولیدات فکري نخبگ. را تغییر دهد
تواند نقشه راه اقدام این تولیدات همچنین می. هاي سیاست خارجی یک کشور تاثیر گذارداولویت

دولتمردان در حوزه سیاست خارجی باشد، البته طبیعی است جلب توجه آن دسته از سیاستمداران 
براي نیل به این هدف، نخبگان باید از . عاتی فراوانی دارند، کار آسانی نیستپرکاري که منابع اطال

- تالش مینخبگان.کنندهاي متعددي براي عرضه هر چه بهتر تولیدات فکري خود استفادهکانال

هاي مطبوعاتی و هاي تلویزیونی، مصاحبهکنند از طریق انتشار مقاله، کتاب، گزارش، تدارك برنامه
2001پس از یازدهم سپتامبر . ي اینترنتی در بازار اطالعات، جایگاه مناسبی براي خود بیابندهافعالیت

و موسسه یتیجهرمریکا، بنیاد االملل مطالعات راهبردي و بینمطالعات انجام شده از سوي مرکز
مقابله هاي مناسب و نهادهاي الزم برايمریکا درباره استراتژيابه مباحث درون حکومتی ینگز؛بروک

).75- 76: 1395فرد،لب خنده ،کریمی(با تهدیدات تروریستی در داخل و خارج کمک کرد 

تجمیع متخصصان سیاست خارجی- ب
هاي فکر محیطی براي گردهمایی عالوه بر ارائه طرح و ایده نو، نخبگان سیاسی از طریق اتاق

رد، درك مشترك از کنند، این کارککارشناسان و صاحبنظران سیاست خارجی فراهم می
عنوان یک به. کندهاي سیاست خارجی یک کشور در میان جامعه روشنفکري را تسهیل میگزینه

تواند پایدار باشد مگر این که از حمایت موثر اي در سیاست خارجی نمیقاعده، هیچ ابتکار عمده
هاي فکر، در اتاقیکی از نتایج اصلی نخبگان از طریق فعالیت. جامعه کارشناسی برخوردار باشد

هاي فکر موجود، شوراي روابط خارجی در ایفاي مریکا از میان اتاقادر . اي استایجاد چنین جامعه
این شورا ساالنه صدها نشست را در نیویورك، واشنگتن و . باشدمیاین نقش ماهرترین مرکز

).Hass, 2002: 6(کند مریکا برگزار میاشهرهاي مهم 

شورتی به مقامات دولتیارایه نظرات م- پ
گیرندگان نخبگان از طریق ترتیب جلسات کارشناسی، سمینارها و کنفرانس و دعوت از تصمیم

مریکا برخی نخبگان سیاسی در ادر . کنندسیاست خارجی با مقامات دولتی ارتباط برقرار می
سی جوانب هاي مختلفی را براي بررهاي خود، دورههاي فکر به منظور گسترش دیدگاهاتاق

ها کنند و از سیاستگذاران دولتی براي شرکت در این دورهمریکا برگزار میاگوناگون سیاست 
نخبگان سیاسی در فرآیند افزایش نقش و موقعیت خود در محیط . آورنددعوت به عمل می

,Hass(هاي یادشده، قادرند با حکومت ارتباط موثر برقرار کنند سیاستگذاري از طریق تکیه بر کانال
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2002: 7 .(
افتد که نیازمند تحلیل و المللی اتفاق میهمچنین گاهی وقایعی در عرصه سیاست خارجی و بین

گیران اغلب تصمیم. ستاتر به منظور شناخت بهتر براي واکنش سریع و مناسب به آنهاتفسیر دقیق
گان سیاسی به سبب کار فاقد زمان یا توان کافی براي تحلیل دقیق حوادث هستند، در حالی که نخب

هاي مختلف برخوردار بوده و به همین هاي فکر، از تبحر و اطالعات زیادي در زمینهمداوم در اتاق
در واقع نخبگان سیاسی با ارائه مشورت به . کننددلیل درك و شناخت بهتري از مسائل روز ارائه می

ست خارجی از طریق حضور رئیس جمهور، شوراي امنیت ملی، اعضاي پارلمان و دستگاه سیا
کنند شود در فرآیند سیاست خارجی ایفاي نقش میمستقیم در جلساتی که به وسیله آنها تشکیل می

)Hass, 2002: 7.(

حل در مباحث اختالفی از طریق اجماعارایه راه- ت
هاي گوسازي براي انجام گفتتوانند از طریق حمایت و زمینههاي فکر مینخبگان سیاسی در اتاق

تري به عهده هاي درگیر در سیاست خارجی، نقش فعالحساس و ایفاي نقش میانجی میان طرف
هاي درگیر در یک منازعه و ترتیب جلسات در برخی موارد، نخبگان سیاسی با دعوت از گروه. گیرند

ی که گفتنی است این وظیفه بیشتر از سوي نخبگان. کنندمشترك براي حل اختالف میان آنها تالش می
).Abelson, 2006: 67(شود هاي فکر معتبر و قدرتمند جهانی حضور دارند، انجام میدر اتاق

اي ایرانمریکا در قبال پرونده هستهارویکرد نخبگان ایاالت متحده 
هاي قدرت، نقش تاثیرگذاري در سازي، سناریوپردازي و تغذیه فکري کانوننخبگان با مفهوم

هاي هاي مطالعاتی، گزارشرصد طرح. کنندمریکا ایفا میاو امنیتی گیري سیاست خارجی جهت
مریکا مبین وجود چهار رویکرد زیر در قبال اهاي فکر ساالنه و اظهارنظرهاي پژوهشگران ارشد اتاق

:ایران است

جانبه معروف به معامله کالنهمهيگفت وگویکردرو- الف
هاي تنش ایران و یکا خواهان حل و فصل حوزهمراهاي فکر برخی از نخبگان سیاسی در اتاق

هستند که در آن به صورت همزمان چهار مقوله حقوق بشر، 1مریکا در قالب یک بسته پیشنهاديا
. اي، فرآیند صلح خاورمیانه و خلع سالح از طریق مذاکرات دیپلماتیک پیگیري شوندترتیبات منطقه

کنند و مصداق ایده خود ارزیابی می) چماق(نه تحریم هاي تشویقی را موثرتر از گزیاین گروه اقدام
1. Incentives & Disincentives Package.
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براي مثال . دانندمی1هاي شوروي سابق در قالب وام براي خلع سالح اتمیرا خلع سالح جمهوري
» اي ایرانتغییر منافع هسته«اي با عنوان کارشناس مطرح اتاق فکر کارنگی در مقالهیچجورج پرکو
ییرات مثبت در ایران باید بپذیرد که سیاست واشنگتن در قبال این مریکا براي ایجاد تغامعتقد است 

2:هاي زیر به ایران شده استهاي گذشته کاري از پیش نبرده و خواستار ارائه مشوقکشور طی سال

؛احترام به امنیت و حاکمیت ملی ایران
باشد؛وارداتیونبودهبومیآنفناوريکهايگونهبهایرانشدنايهستهبهکمک
اي؛منطقهامنیتیترتیباتدرایرانمشارکت
امریکا؛درایرانشدهتوقیفاموالآزادي
یکجانبه؛هايتحریمپلکانیلغو
هندوپاکستانایران،میانصلحلولهخطتاسیسازحمایت.

دنبال شد، ینگزبروکایده اصلی این رویکرد که در زمان دولت بوش مطرح و توسط اتاق فکر 
اي ایران به عنوان مریکا با توجه به درگیرشدن نیروهایش در عراق باید از پرونده هستهابود که این

این رویکرد، برخورد . فرصتی مناسب براي بازکردن باب گفت وگو با دولت ایران استفاده کند
تر از اي بسیار سختمریکا در جبههاداند که عامل درگیرشدن نظامی با ایران را اشتباهی بزرگ می

و هستنداي ایران نیز مخالف آنها حتی با حمالت محدود نظامی علیه تاسیسات هسته. شودمیعراق 
اي ایران را به بهترین شکل تواند مساله هستهبر این باورند که دولت بوش با تکیه بر قدرت نرم می

:یابدمیجهت دهد که در صورت تحقق این مهم به دو دستاورد مهم دست 

هزینهکمترینپرداختنآنتبعبهونرمقدرتازاستفادهباایرانايهستهتوانرلکنت*
سفیر سابق انگلستان در هند و مریکایی ا- محقق برجسته شوراي انگلیسیسرجان تامسوندکتر 

اي ایران که و نماینده عالی این کشور در سازمان ملل در گزارش نهایی پروژه مطالعاتی پرونده هسته
اي ایران بر این مهم تاکید تاکید بر کنترل توان هستهباوجودبه کاخ سفید ارسال شد 2007ر مارس د

اي ایران وجود دارد، اما نکته حائز هاي متفاوت و متعددي براي کنترل برنامه هستهکند که راهمی
وي بهترین راه . داردل مریکا به دنبااهاي سنگینی براي ها هزینهاهمیت این است که بسیاري از این راه

اي ایران، ترغیب ایران به مذاکره و بازکردن باب گفت وگو با این کشور را براي کنترل توان هسته
اقارب (3رسدمیمریکا با کمترین هزینه به بهترین نتیجه اکند که در این صورت دولت عنوان می

1. Loan for Nuclear Disarmament.
.: قابل دسترسی در آدرس2005، پرکوویچ.٢ http://ghasedak.behdad.org/article.php?aid=1304

3. Basic Project on Preventive Engagement with Iran, Discussion Paper Series No.2,
March 2007, www.basicint.org.
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).95- 96: 1384پرست، 

ریکاامپرستیژاحیايوبزرگموفقیتکسب*
از محققان برجسته اتاق فکر بروکینگز در تحقیقات خود مایکل لويو مایکل، یو دالدرابرآیند 

مریکا با اتحادیه اروپا در برخورد با ایران سخن گفته ااي ایران از لزوم همکاري در زمینه پرونده هسته
مریکا امریکا متوجه اروپاست، لذا اتهدیداتی که از سوي ایران متصور است، بیش از ؛و بر این باورند

ایشان برخورد نظامی با ایران را عامل تشدید نیاز این . باید در حل این مساله با اروپا همکاري کند
مریکا اکشور به افزایش ضریب امنیت تسلیحاتی عنوان کرده و باور دارند در صورتی که دولت 

دیده آمیز حل کند، این موفقیت، پرستیژ آسیباي ایران را از طریق مسالمتموفق شود پرونده هسته
را است گرایانه این کشور و ناکامی در عراق و افغانستان مریکا که ناشی از سیاست خارجی یکجانبها

.)81: 1394امام جمعه زاده و بابایی، (کندمیترمیم 

رویکرد فشار از داخل 
کنند، رویکرد ریکایی دنبال میماهاي برجسته رویکرد دیگري که برخی موسسات و شخصیت

یکی از . اي دولت ایران استهاي هستهیا ایجاد نارضایتی عمومی از سیاستفشار از داخل
مریکا و از ا، معاون اسبق وزیر امور خارجه یتاژآرمیچاردرهاي این رویکرد، پردازترین نظریهبرجسته

آرمیتاژ و دیگر . باشدمیمریکااي در اهاي برجسته جریان موسوم به جریان وزارت خارجهشخصیت
مریکا بر این باورند که دولت اهمفکران وي در موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت امور خارجه 

اي محوري در حفظ امنیت ملی قلمداد کرده و آن را به اي را به عنوان مولفهایران، تکنولوژي هسته
آرمیتاژ با تاکید بر تاثیرگذاري . کندمعه تزریق میعنوان یک باور پذیرفته شده، هر روز به متن جا

مریکا باید اکند که دولت ها، این ایده را مطرح میهاي مردم در سیاستگذاري دولتباور توده
اي به کار بندد تا اثرکردن تبلیغات دولت ایران در مورد انرژي هستهحداکثر توان خود را براي بی

به این ترتیب دولت ایران خود . د را در ایران از دست بدهداي، حمایت داخلی خوپرونده هسته
).81: 1394امام جمعه زاده و بابایی، (مریکا تن در دهد اهاي اروپا و تا به خواستهشودمیمجبور 

هاي داخلی در مورد مخاطرات استراتژي آرمیتاژ براي تحقق این طرح کلی، به راه انداختن بحث
وي بر این باور است که با به . سازي استي و اقدامات ایران در راستاي غنیادستیابی به فناوري هسته

اطالعی مردم، جریان را با ابراز احساسات و بیکندمیراه افتادن این مباحث، دولت ایران سعی 
دادن علمی با استفاده از آرمیتاژ در ادامه، از آگاهی. احساسی کرده و از احساسات ملی استفاده کند

مریکا، رادیو فردا اهایی چون صداي کران داخلی حامی غرب و ابزارهاي خارجی مانند رسانهروشنف
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).Armitage, 2003: 16-17(کند کردن اقدامات دولت ایران یاد میو غیره به عنوان ابزار خنثی

هارویکرد مهار از طریق گسترش دامنه تحریم
کره با ایران، تنها گزینه تغییر رفتار تهران را اثر خواندن مذامریکا با بیابرخی اتاق هاي فکر 

، معاون پژوهشی کالوسونیکپاتربراي مثال . کنندها ارزیابی میگسترش برد و دامنه تحریم
موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک، از کارشناسان ارشد فصلنامه خاورمیانه و نویسنده کتاب 

در دوره سید محمد خاتمی معتقد » تصادي ایرانرزیابی موفقیت و موقعیت سیاسی، نظامی و اقا«
هاي سیاسی داخلی را نیز در ها باید حمایت از جریانمریکا همسو با افزایش دامنه تحریمااست 

اي با ایران را به دالیل زیر کالوسون مذاکره هسته. امنیتی خود قرار دهد- هاي سیاسی اولویت برنامه
:داندمفید نمی

مریکا در منطقه و مغایرت با اهداف اروي عرب متحد هاي میانهدر دولتانعکاس منفی آن *
؛مریکا در طرح خاورمیانه بزرگااعالنی 
اي، ایجاد این تصور در هیات حاکمیت ایران که هرگونه نزدیکی به تولید تسلیحات هسته*

- 119: 1390دان،خانی، کارعبداهللا(دهد زنی آنان در مذاکرات را افزایش میقدرت مانور و چانه
117.(

اي ایران ناکافی هاي هستههاي شوراي امنیت را براي توقیف برنامهپاتریک کالوسون، تحریم
و مهار و 1هاي امنیتی با تمرکز بر دو تاکتیک انزواسازيداند و خواستار تقویت گزینهمی

ید یک ائتالف موثر هاي اقتصادي بامریکا به جاي تحریماکالوسون معتقد است . است2بازدارندگی
را تشکیل دهد؛ زیرا شرایط داخلی و خارجی ایران طوري است که از انزواي سیاسی نگران است، 

امام جمعه زاده و بابایی، (اما مشکل این است که سرعت دستیابی به یک ائتالف موثر کند است 
1394 :85.(

مریکا امراکز مطالعاتی در هاي فکر و ترین رویکرد حاکم بر اتاقمحور شایعرویکرد تحریم
مهمی چون شوراي روابط هاي فکرهاي متعدد اتاقبا بررسی گزارش ساالنه و نتایج و گزارش. است

شود که بر لزوم فشار تدریجی، نه یک برآیند کلی حاصل می،موسسه کارنگیومریکااخارجی 
اقتصادي شوراي امنیت هاياین فشارها که در قالب تحریم. کندشدید و کوتاه مدت تاکید می

با شود،میر هاي متنوع اقتصادي غرب، کاهش مراودات سیاسی جلوه گسازمان ملل متحد، تحریم
:ریزي شده استدو هدف کلی طرح

1. Isolation.
2. Containment – Deterrence.
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دولت یتا سرحد ورشکستگيناکارآمدیشبه منظور افزایراناعمال فشار بر ا: اول
مشکالت ،هاداشتن ایران به درگیريمشغول، اعمال فشار بر دولت ایران؛هایکی از اهداف تحریم

ها به عنوان مشاور عالی که سالیکسيگر. متعدد و در نتیجه ناکارآمدي در عمل به وظایف است
عنوان یکی از محققان برجسته شوراي روابط اکنون نیز بهمریکا فعالیت کرده و هماشوراي امنیت ملی 

ر است که بهترین راه براي به زانو درآوردن دولت ایران و کند بر این باومریکا فعالیت میاخارجی 
اي ایران، تر از همه کنترل برنامه هستههاي غرب و مهممجبور کردن این کشور به پذیرش خواسته

معتقدگري سیک . اي استهاي درازمدت و مرحلهایجاد نارضایتی عمومی در داخل از طریق تحریم
د و مقطعی، سبب ایجاد اتحاد در داخل و تهییج احساسات عمومی ها و فشارهاي شدیاست که تحریم

اي بدون تحریک احساسات هاي درازمدت و مرحلهشود؛ لذا با تکیه بر تحریممریکا و غرب میاعلیه 
به این . رو کردتوان دولت ایران را با مشکالت متعدد و در نهایت ناکارآمدي روبهگرایانه میملی

و نارضایتی داخلی دولتمردان ایران را هتدریج پایگاه مردمی خود را از دست دادترتیب دولت ایران به
1.آوردمیو زمینه تمکین ایشان را فراهم کردهپذیر به شدت آسیب

مخلیگربازیکیرتصویجادايبرايو بسترسازیرانبه انزوا کشاندن ا: دوم
دمات طراحی استراتژي تهاجمی موفق مریکا نشان داده یکی از مهمترین مقاتجارب امنیتی در 

علیه یک دولت، به انزوا کشاندن آن دولت و به دنبال آن ایجاد تصویر یک بازیگر منزوي و مخل 
مریکا براي االمللی و داخلی بیندر این صورت امکان تحریک افکار عمومی. الملل استامنیت بین

هاي فکر قائالن به این تئوري در اتاق. شودمیاعمال فشارهاي هر چه بیشتر بر آن دولت مهیا 
مریکا در قبال ایران بر این باورند که اعمال فشار بر ایران بدون در اتاثیرگذار در سیاست خارجی 

از سوي دیگر، فشار بر ایران در . اندیشی استنوعی سادهمریکا و جهان بهانظرگرفتن افکار عمومی 
ها ائتالف و اتحاد برقرار کند و در یک محاصره یگر دولتیابد که ایران نتواند با دصورتی معنا می
هاي سازمان ملل متحد هاي تدریجی در قالب تحریمبه این ترتیب با اعمال تحریم. واقعی قرار گیرد

تصویر از آن توان به تدریج ایران را به انزوا کشاند و در عین حال می... هاي شوراي اروپا وو تحریم
الملل را در جهان ارائه کرد که این خود زمینه را براي اقدامات احتمالی یت بینیک بازیگر مخل امن

).89: 1394و بابایی، زادهامام جمعه(کند بعدي علیه ایران فراهم می

دستانه رویکرد حمله نظامی پیش
. ستنده2مریکا، معتقد به گزینه حمله نظامی غافلگیرانهاهاي فکر و نخبگان سیاسی برخی اتاق

1. “Alliance against Iran” interview: Gary G. Sick, executive director of the Gulf/2000
Project, Columbia University, January 23, 2007 http://www.cfr.org./
2. Surprise Military Action.
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اي محدود باشد یا براي اطمینان خاطر از ناتوانی ایران در تواند به تاسیسات هستهاین حمله می
هاي امنیتی، مرکز سیاست. هاي نظامی را شامل شودجویانه، همه زیر ساختمبادرت به اقدام تالفی

حامی گزینه برخی اتاق هاي فکر بنیاد هریتیج، وموسسات سیاست خارجی دانشگاه جان هاپکینز
.حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران هستند

سازي فکري سناریوي عملیات روانیرویکرد تضعیف نظام ایران از طریق مشرب
:مریکا را از دو منظر زیر بررسی کنداهاي فکر ها در میان نخبگان و اتاقایران باید فعالیت البی

؛گیريتصمیمسازي به جایگاه نخبگان در روند تبدیل تصمیم*
.نقش تحرکات نخبگان در گسترش ابعاد عملیات روانی*

مریکا مانند بنیاد دفاع از دموکراسی، کمیته خطر اهاي فکر تعدادي از نخبگان در برخی از اتاق
جاري، موسسه هادسون و مرکز نیکسون از گزینه سازماندهی تهدیدات نرم علیه ایران حمایت 

یوولسیمزج، )سناتور یهودي دموکرات(یبرمنجوزف لي نظیر در این خصوص افراد. کنندمی
معاون سیاستگذاري شوراي سیاست (برمانیالنا،)مریکاامدیر اسبق سازمان جاسوسی مرکزي (

مدیر گروه مطالعات دفاعی و (پلتکایلدان،)مریکا در مجارستاناسفیر اسبق (مارك پالمر، )خارجی
،)مبتکر نظریه جنگ چهارم جهانی(، کوهنیوتال، )تر پرایزسیاست خارجی موسسه امریکن این

یتمارشال برو ) سردبیر فصلنامه خاورمیانه(یپزپایلدان،)مدیر مرکز سیاست امنیتی(یفرانگ گافن
، معتقدند براي تضعیف نظام یا تغییر رفتار )مریکااپژوهشگر ارشد موسسه شوراي سیاست خارجی (

. گیري از ترفندهاي عملیات روانی در دستور کار قرار گیردسازي با بهرهایران باید سیاست منزوي
مریکا به صورت مستقیم وارد فاز تولید عملیات روانی علیه اهاي فکر در همین ارتباط برخی اتاق

با تلفیق دو » ایرانیوم«توان به تهیه فیلم مستند اند که از مصادیق آن میاي ایران شدههاي هستهفعالیت
فیلم مستند ایرانیوم به کارگردانی . اشاره کرد1»ایرانالفباي«ژه ایران و اورانیوم یا انتشار کتاب وا

با چهار زبان انگلیسی، عربی، فرانسوي و فارسی تهیه و در آن با به کارگیري دو مولفه ،یمنالکس تر
راهبردي براي کشورهاي تهدیديرا اي ایران هاي هستهفعالیت؛یهراسیعهشو یهراسیراناتبلیغاتی 

هاي فکر محقق و پژوهشگر ارشد اتاق25در این فیلم مستند با . اندجلوه دادهعرب منطقه و غرب 
تولید شده که یکی از موسسات پیشرو در یونکالراین فیلم با حمایت بنیاد . مصاحبه شده است

جنگ اسالم : نگرانی«و » سومجهاد «سازماندهی جنگ تبلیغاتی است به طوري که پیشتر نیز دو فیلم 
و یتیجهریادبن، موسسه هادسون، یدفاع از دموکراسیادبن. را ساخته است2»بنیادگرا در مقابل غرب

1. http://iranprimer.usip.org/frontpage.
2. Obsession: Radical Islam`s War Against the West.



143یستمیسرویکردباایرانايهستهپروندهقبالدرامریکامتحدهایاالتخارجیسیاستتحلیل

.اندنقش فعالی در ساخت این فیلم ایفا کردهیتزهاروویویدديمرکز آزاد
د در رابطه با مریکا نظرات خواهاي فکر پژوهشگر ارشد اتاق50در کتاب الفباي ایران، حدود 

مریکا او همکاري مشترك دو مرکز مطالعاتی موسس یتراینرابایران را بیان کردند که توسط 
ترسیم اوضاع بحرانی از . انجام شده استیلسونوودرو والمللی محققان براي صلح و مرکز بین

اخبار غیرواقعی از ستیزي، تبلیغاقتصاد ایران، تداعی آستانه دستیابی ایران به تسلیحات اتمی، شیعه
هاي سپاه پاسداران و ایجاد شائبه وجود تعارض و اختالف بین جامعه و اهداف و ماهیت فعالیت

هاي نخبگان برخی روش. بخشی از ابعاد عملیات روانی کتاب الفباي ایران هستند،سطوح حاکمیت
:مریکا براي افزایش تاثیرگذاري عملیات روانی عبارتند ازاسیاسی 

ياتعامل شبکهيالگويسازیادهپیقها از طریتظرفییافزاهم*
مریکا که در حوزه مسائل دفاعی  امنیتی فعال ابررسی روابط حاکم بر اتاق هاي فکر معتبر 

هاي هستند، بیانگر تعامل نزدیک نخبگان سیاسی با اصحاب رسانه، قانونگذاران، دولتمردان و البی
با دعوت از مشاوران ارشد ،هاي اسرائیلان سیاسی وابسته به البیاسرائیل است؛ مثال براي نخبگ

آن مصادیقبرند که از هاي کاخ سفید بهره میباراك اوباما براي اثرگذاري غیرمستقیم بر سیاست
اشاره 2010مریکا در اتاق فکر واشنگتن در سی و یکم ژانویه اتوان به سخنرانی مشاور امنیت ملی می

اي ایران هاي هستهبراي تغییر سیاست»مذاکرات تحت فشار«و »تحریم«دو گزینه کرد که در آن از
.استحمایت شده 

قدرتيهابا کانونیارتباطيهاپلیتو تقویافکار عمومیکاستراتژیریتمد*
ریزي آنان براي افزایش مریکا مبین برنامهاهاي فکر رفتارکاوي نخگبان سیاسی در اتاق

هاي هاي اعمال نفوذ اتاقترین روشدر این خصوص مهم. هاي قدرت استکانونتاثیرگذاري بر 
گیري در حوزه مسائل سیاسی، امنیتی و سازي و تصمیممریکا براي اثرگذاري بر روند تصمیمافکر 

:دفاعی عبارتند از
 ؛مریکا در شوراي مشاوران یا روساي افتخاري مراکز مطالعاتیاعضوگیري از دولتمردان
؛هاي مستندگیري از ابزارهاي دیپلماسی عمومی مانند چاپ نشریه، فصلنامه یا ساخت فیلمبهره
؛عضوگیري از سناتورها و نمایندگان شاخص کنگره
؛عضوگیري از مشاوران ارشد کاخ سفید معروف به گروه سزار
؛دعوت از قانونگذاران و دولتمردان کاخ سفید براي سخنرانی یا مصاحبه
المللی مانند سخنرانی هاي مهم امنیتی، اقتصادي و سیاسی بیننی در اجالسحضور و سخنرا

.2011مریکا در اجالس داووس ارئیس شوراي روابط خارجی هاسیچاردر
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مریکا در قبال اهاي فکر راهکارهاي پیشنهادي در مقابل رویکرد نخگبان در اتاق
اي ایرانبرنامه هسته

تا 2009مریکا در قبال ایران از اهاي فکر ه رویکرد بعدي اتاقس،محوربه جز رویکرد مذاکره
کنند و این توجه ویژه مسئوالن عمالً تهدیدات امنیتی جدي را در مقابل ایران تصویر می2013

در این میان . کندامنیتی براي تعویق پاداستراتژي مشخص جهت مقابله با این تهدیدات را طلب می
:شودشده، راهکارهاي زیر پیشنهاد میي تبیینبراي مقابله با رویکردها

قدرت نرميارهاستفاده هوشمند از ابزا: اول
مریکا همواره به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی در ایران بوده و سعی ابا توجه به این که دولت 

ی و هاي گروهکرده دولت ایران را در عمل به وظایف خود ناکارآمد نشان دهد، در این مورد رسانه
کنند این شائبه را به وجود آورند که اي تالش میهاي تبلیغاتی با ایجاد جنگ روانی رسانهدستگاه

گذاري کالن دولت در هاي اقتصادي در جامعه، ناشی از توجه صرف و سرمایهبسیاري از کاستی
وانند در زمینه اي است تا با این ترفند بتاي به منظور دستیابی به تسلیحات هستهعرصه فناوري هسته

اي بومی، بین جامعه و حاکمیت شکاف ایجاد کنند؛ در نتیجه دفاع یکپارچه و منسجم از دانش هسته
هاي همگرایانه هاي همگانی ضمن انعکاس خدمات مثبت دولت، به تقویت مؤلفهشایسته است رسانه

.در جامعه نیز توجه کنند

یاسیسیرانگمینخبگان و تصمیانتعامل هدفمند میشافزا: دوم
هایی با وجهه علمی تاثیر بسزایی در ، ایجاد بحثیتاژآرمیچاردربر اساس استراتژي افرادي نظیر 

اي ایران دارد، پاداستراتژي که در مقابل این گروه از نخبگان سیاسی در تخریب اهمیت فناوري هسته
:شود داراي سه مرحله استهاي فکر پیشنهاد میاتاق

اي بومی شدن دانش هستههاي علمی با اصل نهادینهادي که در قالب شخصیتکنترل افر- الف
؛در ایران مخالف هستند و با سوء نیت قصد دارند نوعی نگرانی را در جامعه ایجاد کنند

ی؛هاي گروهتبیین و تشریح این استراتژي غیر معقوالنه غرب براي مردم از طریق رسانه- ب
اي میان نخبگان آکادمیک و رجال سیاسی از طریق تعامل با هتوجه به انسجام فکري  روی- ج

اي بومی را تر و کم هزینه تر به دانش هستهتر، آسانتوانند مسیر دستیابی سریعمیهاي فکري کهاتاق
.تسهیل کنند

مختلفيها و اتحادهاورود به ائتالف: سوم
دن ایران، وارد شدن ایران به مریکا در به انزوا کشاناهاي غرب به ویژه در مقابل تالش
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تواند بهترین الملل میاي و ارائه چهره بازیگري فعال در نظام بیناي و فرامنطقههاي منطقهائتالف
.راهکار باشد

یرانایهعلیمتحريهادر صدور قطعنامهیهرویجاداز ایريجلوگ: چهارم
این طرات بزرگی را متوجه دهی یک رویه در صدور تحریم علیه ایران ختالش غرب در شکل

هاي اروپایی، استفاده از نقاط به منظور مقابله با این تهدید، تاثیرگذاري بر قدرت. کندمیکشور 
مریکا در برنامه سپر دفاع موشکی، امریکا به عنوان مثال اختالف بین روسیه و ااختالف میان اروپا و 

تواند در صف واحدي که براي صدور مه میاستفاده از ابزار تهدید و تطمیع در مقابل اروپا ه
.کندخلل ایجادهاي تحریم علیه ایران شکل گرفته،قطعنامه

محدود یمواجهه با حمالت نظاميبرایبر اساس بازدارندگیدفاعياستراتژیینتب: پنجم
یاحتمال

یک شک در نظرگرفتناگر چه احتمال وقوع حمالت نظامی محدود بسیار اندك است، ولی بی
این استراتژي . استراتژي دفاعی براي مقابله با این تهدیدات در حوزه امنیت ملی یک باید است

دهد که این خود تاسیسات ضدموشک، تاسیسات ضدهوایی و دفاعی ابعاد متنوعی را پوشش می
هاي جنگ روانی متقابل در توسل به اقداماتاز سوي دیگر، توجه به مولفه. شودغیره را شامل می

.تواند تاثیرگذار باشدمریکایی در این مورد میاجویانه به موازات تهدیدات مقامات تالفی

یدزاتهدیوهايسناریشناسیببه منظور آسیفکر داخليهااتاقیتتقو: ششم
اي و انسجام مریکا، نوعی وابستگی شبکهاهاي فکر با ارکان تولید و توزیع قدرت در میان اتاق

هاي دانش، ها و همسویی منافع بین کانونافزایی ظرفیتت که این مساله بستر هماي حاکم اسرویه
مریکا در قبال اهاي به همین دلیل، رفتارکاوي افق سیاست. قدرت و ثروت را به وجود آورده است

.کندهاي فکر از بروز خطاي استراتژیک جلوگیري میایران، کالبدشکافی و ساختارپژوهی اتاق
شود، ریزي میمریکا در قبال ایران در سطوح کنگره پایهاهاي که زیربناي تقنینی سیاستدلیل اینبه

ریزي عملیاتی براي مدیریت افکار مریکا، برنامهاهاي فکر معتبر گیري اتاقیکی از مراکز سیبل هدف
تی پس هر میزان اشراف اطالعا. هاي تخصصی کنگره استها و کمیتهعمومی قانونگذاران کمیسیون
هاي کنگره افزایش یابد، از آنجا که تبدیل روند کننده در کمیسیونایران از پژوهشگران شرکت

هاي فکر است، بالطبع ارزیابی متولیان از افق رفتار هاي اتاقگیري از قابلیتسازي به تصمیمتصمیم
گري به اهداف با البیتواندو ایران میباشدمیمریکا در قبال ایران با صحت بیشتري همراه اپارلمانی 
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بینی تواند به پیشمدنظر خود دست یابد و رصد دقیق جلسات استماع کنگره با محوریت ایران می
گري و تاثیر بر عناصر تاثیرگذار در این مریکا در قبال ایران منجر شود و با البیارفتار پارلمانی 

ستاي منافع خود تغییر دهد و از بروز خطاهاي مریکا در قبال ایران را در رااها، دیدگاه دولتمردان اتاق
.استراتژیک بکاهد

برجامیتاز ظرفيحداکثريبرداربهره: هفتم
کشور 6بین جمهوري اسالمی ایران و 1394که تیرماه ) برجام(برنامه جامع اقدام مشترك 

مجلس ، پس از تایید توسط شوراي عالی امنیت ملی، شدتوافق 5+1قدرتمند جهان موسوم به 
این .به مرحله اجرایی شدن رسید1394دي 26شوراي اسالمی و نهایتاً مقام معظم رهبري در تاریخ 

هاي شدید دو حزب عمده  ایاالت متحده رغم تمامی اختالفدر شرایطی بود که مفاد این برنامه به
قریباً یکسال اکنون که ت. شددر خصوص متن این توافق، تأیید ) خواهدموکرات و جمهوري(مریکا ا

از یکسو، . الملل دچار تغییراتی شده استگذارد، صفحه سیاست بینشدن برجام میاز زمان اجرایی
خواه، در یک رقابت ها، دونالد ترامپ، کاندیداي حزب جمهوريبینیبر خالف انتظار و عموم پیش

ت متحده شود و از راي الکترال، منتخب ریاست جمهوري آتی ایاال306خاص، توانست با اتکا بر 
این مسئله از آن جهت . ، سکان رهبري و هدایت این کشور را بر عهده بگیرد2017ابتداي سال 

داراي اهمیت است که وي از منتقدین اصلی برجام بوده و بارها اعالم کرده که در صورت پیروزي 
يو خواهان گفتگومریکا و ورود به کاخ سفید، برجام را پاره کردهادر انتخابات ریاست جمهوري 

. باشدمیمجدد براي تدوین یک برنامه مشترك دیگر 
. که ترامپ چقدر بتواند به این وعده سیاسی خویش جامه عمل بپوشاند، جاي تأمل استالبته این
مسئول ینیموگریکافدرالملل از جمله گذاران بینزعم اغلب کارشناسان و سیاستچرا که به

اي در قالب توافق هسته؛کننده کمیسیون مشترك برجامپا و هماهنگسیاست خارجی اتحادیه ارو
- جانبه نبوده بلکه چندجانبه میاي دوجانبه یا یکشوراي امنیت تصویب شده و مسئله2231قطعنامه 

اي را جانبه توافق هستهصورت یکتواند بهمریکا نمیاباشد و از اینرو دونالد ترامپ رئیس جمهور 
مریکا متعهد به اجراي اآنکه بر اساس تعهدات مندرج در برجام، رییس جمهور ضمن .برهم بزند

بایست از هرگونه اقدام منافی با برجام جلوگیري مفاد برجام بوده و با استفاده از اختیارات خود می
جاش ارنستزعم بسیاري از کارشناسان سیاسی ایاالت متحده از جمله همچنین به. بعمل آورد

کند، سنتی مریکا امضا میافید، در مسئله توافقات و قراردادهایی که قوه مجریهسخنگوي کاخ س
.کنندوجود دارد که رؤساي جمهور بعدي برخی از عناصر تداوم در این توافقات را حفظ می
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این نکته را نیز نبایستی از نظر دور داشت که حتی به فرض خروج ایاالت متحده از برجام، 
تواند با استفاده از تجربیات گذشته در مدت زمان کوتاه به شرایط پیش از یضمن اینکه ایران م

؛باشدمیایجاد اجماع جهانی علیه ایران، کاري بسیار دشوار ؛اي برسدبرجام در بحث صنعت هسته
چرا که این ایران نیست که نقض برجام کرده بلکه ایاالت متحده نقض برجام کرده و این اقدام قطعاً 

.درواقع، برجام به یک مطالبه جهانی تبدیل شده است. الملل پذیرفته شدنی نیست جامعه بیناز منظر
اي براي ایران هایی را در صنعت هستهمحدودیتدر عین حال، هرچند اجراي برجام از یک سو

ها به ها، آن چنان که مد نظر بود، تحریمو از سوي دیگر در بحث موانع رفع تحریمکردهایجاد 
ها برداشته نشده است لیکن برجام هاي بزرگ و بیمهرت عملی به ویژه در بخش ارتباط با بانکصو

بوجود آمده، ضمن آزادسازي يفرصتی در اختیار اقتصاد ایران گذاشته است تا با استفاده از فضا
هاي نفت و گذاري خارجی در عرصهسرمایهجذبهاي بلوکه شده ایران در کشورهاي دیگر،  پول

. تسهیل شود... از، پتروشیمی، صنعت حمل و نقل، کشتیرانی و گ
آمده در بسترسازي براي از فرصت زمانی پیش:که اوالًشودمیبا توجه به شرایط موجود، توصیه 

احیاي روابط سیاسی و اقتصادي با کشورهاي غربی و سایر کشورهاي صاحب صنعت براي حضور 
آید تا در صورت وقوع حوادثی نظیر خروج ایاالت متحده از فعال در ایران کمال استفاده به عمل

یا وثانیاً در صورت خروج  . مندي کافی و وافر از فضاي ایجاد شده صورت گرفته باشدبرجام، بهره
اي جهانی را ، بتوان فضاي رسانه5+1سایر اعضاي گروه و یا توسط ایاالت متحده برجامنقض 

ت برجام صرفاً طرف مقابل شناخته شده و از این طریق، با که عامل شکسکردنحوي مدیریت هب
ن پیش از برجام،  با توجه به فضاي جدید ایجاد شده، بتوان مجدداً براي اایجاد شکاف در بین متحد

.ریزي کرد، برنامهباشدمیاقتصاد خویش در شرایط و اتمسفر جدید که قطعاً به نفع ایران 

گیرينتیجه
تواند مریکا در قبال ایران میاهاي ساز در سیاستهاي سیاستها و حلقههمرور و ارزیابی گرو

هاي فکر با نخبگان سیاسی فعالی در اتاق. تر سیاست ها داشته باشدسهم بسزایی در شناخت دقیق
مریکا علیه ایران اهاي یکجانبه پردازي، نقش مهمی در تغذیه فکري حامیان تحریمتولید دانش و ایده

مریکا از طریق شناسایی و مدیریت مناسب اهاي اسرائیل و نخبگان سیاسی نقش البی. اندهایفا کرد
دهی یا دعوت از به طوري که با یارگیري، ارتباط. هاي قدرت استهاي اعمال نفوذ بر کانونشیوه

گیر ساز یا تصمیمهاي قدرت، از آنان به عنوان پل ارتباط مراکز تصمیمکارگزاران نزدیک به کانون
هاي در نظر گرفته شده علیه ایران توان این رویه را در مورد تحریمکنند که به خوبی میاستفاده می
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.مشاهده کرد
هاي گري توامان با نخبگان سیاسی در اتاقهاي اسرائیل، البیهاي اعمال نفوذ البییکی از روش

این . مریکا استاهور فکر، قانونگذاران شاخص کنگره و حلقه اول مشاوران ارشد رئیس جم
اي هاي اسرائیل، نخبگان سیاسی، نهادهاي رسانهاحساس نیاز متقابل موجب شده بین چهار ضلع البی

هاي همسویی براي توجیه و گسترش مریکا فعالیتاو معماران تحریم ایران در دولت و کنگره 
تحریم ایران در ایاالت هاي یکجانبه واشنگتن صورت پذیرد، به ویژه این که بیشتر حامیانتحریم
هاي فکر مرتبط هستند که مشرب فکري توجیه تحریم مریکا با نخبگان سیاسی فعال در اتاقامتحده 

.کنندرا تامین می
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