
  
  
  
  

  1395 زمستان ،37 شماره ،مهد سال
  18 تا 3 صفحه

  2025كا در يآمر ياست خارجيران در سيگاه اين جايتخم
، دانشكده يياران، دانشگاه علامه طباطبيش مسائل اي، گراياسيرشته علوم س يدكتر يدانشجو / رپو يد طالبيسع

 saeedtalebipoor@yahoo.com .ياسيحقوق و علوم س

 ييامه طباطبادانشگاه عل ،ياسيدانشكده حقوق و علوم س ،ياسيار گروه علوم سياستاد شه/يپ فلاحت الهحشمت
  چكيده

ميلادي به  2025بط ايران و آمريكا تا ســال مقاله با هدف بررســي روا
گيري هاي كوتاه مدت و بهرهبر اســاس مطالعه روندپژوهي روش آينده

از نظرات كارشــناسان و خبرگان با مصاحبه عميق كيفي بوده و روش 
ها با بهره گيري از روش دلفي انجام شــده اســت. تجزيه و تحليل يافته

ــند. تحليل نفر از خبرگان مي 15جامعه آماري تحقيق حاضــر تعداد  باش
دهد هشت شاخص تعامل هاي تحقيق نشــان ميكلان روندها و پيشـران

در آينده روابط ايران و آمريكا شــناسايي شده است. شاخص اهميت و 
ـــلامي ايران جايگاه ژئوپليتيك ايران، نقش و نفوذ منطقه اي جمهوري اس

ـــاخص تعاملي تدر آينـده روابط ايران و آمريكـا بـه عنوان مهم رين ش
هاي تقابل روابط ايران مطرح اسـت. با تجزيه و تحليل ماتريس شاخص

اند از: ها با وزن معيار مشخص شده عبارتترين شاخصو آمريكا، مهم
اي، نيازها، تقابلات و منافع راهبردي آينـده پويش بازيگران مطرح منطقه

ي و موشكي ايران، اهاي هستهدو بازيگر با درجه اهميت، برنامه فعاليت
هاي استكبار ستيزي و مباني ايدئولوژيك ايران كه براين اساس فرضيه

ـــال  لذا گردد.تحقيق تـأييد مي ميلادي  2025روابط ايران و آمريكا تا س
ها ممكن اســـت تحت تأثير تغييرات نظريه چرخه قدرت، جابجايي قدرت

  گيرد. زدايي در روابط ايران و آمريكا صورتقرار گرفته و تنش
ـــرانيكلان روندها، پآينـده پژوهي،  :دواژهيـكل  و رانيا روابط ها،ش
   .2025 انداز چشم افق كا،يآمر
  13139955//99//2828  تأييدتأييد  خخييتارتار    13913955//7//1111  افتافتييدردر  خخييتارتار

 روابط يپژوهندهيبا عنوان آ آقاي طالبي پور يرساله دكتر از برگرفته مقاله اين
 باشد.مي ،يلاديم 2025 سال تا كايآمر و رانيا

نا یص ی -عل ژپو
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  مقدمهمقدمه
 و تردهگس يهايدگرگون و يفناور العادهخارق يهاشـرفتيپ به توجه با امروز يايدن در

ــ در وقفهيب ــازمان مردم، يزندگ و كار يهاوهيش  يپژوهندهيآ بدون يفرد چيه يحت و س
ـــكوفا و يماندگار به تواندينم منـد،نظـام ـــد مطمئن ندهيآ در خود ييش  از هدف. باش

 يآرمان و طلوبم ياندهيآ ساختن يبرا تلاش بلكه ست،ين ندهيآ ينيبشيپ تنها ،يپژوهندهيآ
  ).61: 1389 گران،يد و زادهيعل(است 
ن ي، با ااســت يريگميبشــر تصــم يو فرد ياجتماع يزندگ يندهاين فرآيترمهماز  يكي
درك  يســت. حال براين يهايريگمياز تصــم ياجز مجموعه يزياســت هم چيح ســيتوضــ
زان يده، مه شئارا يهاياز تئور يريگتوان با بهرهيم يريگميقابل فهم روند تصـمح و يصـح

 يطيط محياستمداران را با توجه به شراياسـت مردم و سيسـ يهاميت تصـميصـحت و عقلان
 يهايريگميالملل تبلور تصمنياست بيو س ياست خارجي، سييقرار داد. از سو يمورد بررس

ـــت كـه تحـت االملـل نيگران نظـام بيبـاز ـــراياس  يهايت به تئوريتوان بـا عنـامي طين ش
 ياست خارجيس يابيبه ارز يريگميتصم يط كل و پارامترهايمح ي، به بررسـيريگميتصـم

ـــياز تصـــم يكيپرداخـت.  ـــتيمات مهم س ـــلام يگذاران جمهوراس ران در روابط يا ياس
  كا است.يروابط با آمر يالملل، چگونگنيب

 در مناســبات رييتغ به شيگرا كه يامنطقه يقدرت عنوان هب رانيا ياســلام يجمهور

 در را مؤثر ينقش است توانسته گذشته دهه سه يط دارد، فرامنطقه و انهيخاورم منطقه سطح

 يرفتار يالگوها به يدهشــكل نهيزم در و كند فاءيا منطقه ســطح در قدرت پازل نشيچ
دولت  يبرخ يحت و بخش يآزاد يهاسازمان ،ياسلامهاي جنبش جمله از گرانيباز يبرخ

 ).79: 1392است (حق شناس و همكاران،  داشته يموفق عملكرد ياسلام يهاو ملت

گر در وهله اول به اســـتمرار يش از هر عامل ديكا، بيران و آمريا ياســـيموانع روابط ســـ
 وصش دامنه آن، بخصيو افزا يم اقتصاديگردد. دو دهه تحريران برميه ايكا عليمواضع آمر

 كا در دوران جنگيم آمريجانبدارانه و مداخله مستق يهاسياستكشور،  يدر دوران بازساز
فشار  ياز اروپا برا ييران، درخواست همگرايه ايعل يبه نفع عراق، ارائه اتهامات حقوق بشر

كردن  ران، متشنجيرامون ايدر مناطق پ يو اقتصاد ياسيسـهاي جاد گرهيران، ايبرا ياقتصـاد
 يتيجاد چتر حمايران و ايه ايعل يات از جنگ رســانهي، حماياســلام يجمهور يتيط امنيمح

مند قدرت ياز سه لاب يريپذ تأثيردر خارج از كشور،  ياسلام يمخالف جمهور يهااز گروه
استمداران كه يسـ يعرب مرتجع و نومحافظه كاران جنگ طلب در دولت، راه را برا هود،ي
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دود د، مســيكا برآيبا آمر ياســياز روابط ســ ييزدا، درصــدد تنشيريگميدر عرصــه تصــم
    ساخته است.

  لهئان مسيب
گر در آغاز هزاره سوم به يت آن پس از جنگ سرد، بار ديرغم كاهش اهم انه بهيخاورم

كا و انجام دو جنگ از يامر ين مناطق جهان بدل شـد. حضـور گسترده نظاميترمهم از يكي
ظهور از نوهاي گذشته توسط قدرتهاي ر سـالد يزان مصـرف انرژيش ميك سـو و افزاي

ــويجمله چ ن ين منطقه را همچنان در كانون توجه قرار داده اســت. در هميگر، ايد ين از س
ر د يو حكومت يانه و تحولات ساختاريخاورم يدر كشورها يمردمهاي حال با آغاز جنبش

ر در حاض يخارج يارات در مناسبات و روابط حاكمان با كشورهيياز كشورها، تغ ياريبسـ
الات متحده يمهم را بر نفوذ و نقش ا ياتتأثيرن تحولات ي. ار شـده اســتياجتناب ناپذمنطقه 

ـــت و  يانه بر جايـدر خـاورم ـــتيب ينيآفر نقش يراه را برا نكهياز جمله اخواهد گذاش ر ش
ن وجود همه تحولات ي. با افراهم خواهد كرد يو جهاناي در حال ظهور منطقههـاي قـدرت

ــرا يامنطقه يهانج ــتايران و آمريط حاكم بر روابط دو جانبه ايو ش نش تداوم ت يكا در راس
ن يا ك دهه گذشتهيط تازه در طول يشرا يريافته اسـت. شـكل گيان دو كشـور سـامان نيم

ا كيران و آمريروابط ا ينده پژوهيتحت عنوان آ يامكان را فراهم كرده اســت كه موضــوع
  قرار داد. يعلم يرا در دستور پژوهش و بررس

 مناسباتانداز چشمر و ياخ يهاكا در ساليران و آمريتحولات روابط ات يدر ماه كاوش
 نيا به شيمايپ و ســنجش نياســت. ا ياريت بســياهم ينده، دارايدو كشــور در آ ياســيســ

 دستبه ندهيك دهه آيكا در يران و آمريروابط ا از تردرست ياندازچشم تا اسـت منظور

 ن خصــوصيدر ا را خود يبتوانند راهبردها بهتر گذاراناســتيران و ســيگميمتصــ تا دهد
 غفلت گذشته، تجارب اساس بر محتمل ندهيآ نيچند صرفاً يريگميتصم ادامه .دهند سامان

 و شد خواهد روروبه شـكست و يناكام با و داشـت خواهد يپ در را يآت راتييتغ رصـد از
با  .دهديم نشــان يلاديم 2025كا را تا ســال يو آمر رانيروابط ا يپژوه ندهيآ ضــرورت نيا

ـــپتــامبر يــانـه و حوادث پس از يــخــاورم يتوجـه تحولــات منطقـه ن ي، همچن2011ازدهم س
 ينده پژوهشـــيكا، آياز جمله كشـــور آمر يقدرت جهان 6ران و ين ايب يامذاكرات هســـته

ـــ ـــت خارجيس ـــال يران و آمرين ايو روابط ب ياس ت ياهم يدارا )1404(افق  2025كا تا س
  است. يفراوان
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ـــ«و » المللنيروابط ب«ها از جمله در همه عرصـــه راتييتغ ،يط فعليدر شـــرا اســـت يس
نده اسـاساً يآ .)43: 1391، يروزآباديف يدهقان( دهنديتر رخ مپرشـتاب يبا آهنگ »يخارج
ــتيعدم قطع يدارا ــيرها كه تياز اطلاعات و واقع ييهان همه آثار و رگهيبا ا كه ت اس ه ش

رفاً صــ يريگميتصــم«نده باشــند. ادامه يتوانند رهنمون به آيدر گذشــته و اكنون دارند، م
 يرا در پ يرات آتيي، غفلت از رصـــد تغ»نده محتمل بر اســـاس تجارب گذشـــتهين آيچند

ــت و با تلخكام ــد.هروب يخواهد داش ، يبرخ ينده برايت نهفته در آيعدم قطع رو خواهد ش
ـــت يه كننـدهيـتوج ـــين دور اندنداش ـــت و برا يش ز گرانبها ا يگر منبعيد ياهعد يآنان اس

شور دو ك ياسيتحولات روابط س يها و مطالعه روندهاشرانيباشـد. شـناخت پيم هافرصـت
ـــتايران و آمريا ـــنار و ارائه ينده پژوهيآ يكـا، در راس  يا ممكن، دارايمحتمل و  يوهايس

نده يق و پژوهش در مورد آيخصوص و تحقن ين مطالعه در اياست. بنابرا ياريضـرورت بس
 يرا دستاوردهايضرورت است. ز يدارا يلاديم 2025كا تا سال يران و آمريروابط ا يپژوه

و  يعلط فيتر از شــراقي، شــناخت دقياســيشــبرد اهداف ســيتواند در جهت پيق مين تحقيا
ـــلـام يالملـل جمهورنين روابط بيرو و همچنشينـده پيآ ش و نق يذارگتأثيرران و يا ياس

  باشد. مؤثركا يو رابطه با آمر يالمللنيو ب ياآن در سطح منطقه ينيآفر
 رانيبا ا كايآمر راهبرد رابطه

ــمندانِ راهبرديجا كه انداز آن ــ يبه عنوان افراد يش ــا يكه تاكنون نگاه خاص ل يبر مس
ـــتهيا ـــازمياند و تصـــمران داش ـــته بر مختلف توان يهر كدام از منظرها يراهبرد يهايس س

 يالمللنيل بيان كند، بهتر است مسايرا نما يل متفاوتيبد يهاندهيگذارد و آ تأثيردولتمردان 
ـــهين نظريد ايه ديـز از زاويرا قبـل از هر چ زان يكرد تا بتوان نوع نگرش و م يپردازان بررس

ت خران را شناخت كه منجر به سايبا ا ييارويش آمده هنگام رويپ يمطلوب بودن رخدادها
شمندان ين انديا يرسازيبا توجه به تصوها ميمتفاوت در روابط و اتخاذ تصم ياندازها چشم

ـــت تا برا ـــده اس ـــت يش هان تر با جمطلوب يروابط يمطلوب و برقرارهاي ندهيبه آ يابيدس
  ).1394، يراهبرد ينده پژوهيموسسه افق آ( كرد يزيرشتر برنامه يرامون، با منافع بيپ

ابد و ييســت معنا ميو تجربه ز ينيب ه جهانيبر پا يرامونيمندان از جهان پشــياند يابيرزا
 ياســيســ يها و رخدادهادهيبه پد ييكايآمرســاز ميشــمندان تصــميكرد اندين مهم در رويا
ز يو تجو فيدر توص ينقش مهم ينيبگر، جهان يبه عبارت د افته است.ي ياژهيران، نمود ويا
 خواهدران ينده ايل آيدر قبال مســـا ييكايآمر يهاشـــكدهيدمحتمل و مطلوب ان يهاندهيآ
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گر ينده دينده نســبت به آيك آين امر آن اســت كه مطلوب بودن يل اين دليترمهمداشــت. 
 .دارد ييكايساز آمرميشمندان تصمياند ييكايآمر يهاشه در ارزشير

 كايآمر و رانيا در روابط ا تداوم تخاصميتعامل 

گران در يباز كرديرو نيا اساس بر ك رقابت قدرت است ويتيلدانش ژئوپ يهسـته اصـل
ت كسب و حفظ قدر يبرا دائماً ...و ي، نظامي، فرهنگي، اقتصادياسيمختلف سـ يهاعرصـه

موجب  كايو آمر رانيروابط ا ين منظر، چون برقراريپردازند. از ايگر ميكديبـه رقابت با 
ـــود و در واقع از وزن و ي ميو جهان ايگران منطقهياز باز يبرخ يگريكاهش قدرت باز ش

لاش با آن مخالفت كرده و ت يا در خفي يكـاهد لذا به طور علنمي آنهـا يكيتيمنزلـت ژئوپل
ـــوند. به عبارت دقيا يكه در توان دارند مانع از برقرار ييكننـد تـا جـايم تر، قين روابط ش

 يگران مختلفيرها و بازياســت كه متغ يده چند وجهيچيك معادله پي كايو آمر رانيروابط ا
ـــتايپردازند و از اينقش م يفايدر آن به ا  ينرو به اعتقاد نگارنده، دو طرف مذاكره در راس

 روبرو خواهند يو جهاناي ، منطقهيدر سطح داخل يو موانع اسـاسها بهبود روابط با چالش

ـــاهـد برقراريك بتوانيـنزداي نـدهيرود در آنمي نرو انتظـاريبود و از ا  يتا حيـروابط  يم ش
  ).36: 1392، ي(زرقان مين دو كشور باشيكاهش تقابل ب

 رانيك ايتيب ژئوپلياز آنها رق يه كه برخيهمسا يشـتر كشـورهاي، بيادر سـطح منطقه

ن است كه يت ايهستند. واقع كايو آمر رانيروابط ا يساز يشوند مخالف عادمي محسـوب
و پا ن ياسيدر شمال و جنوب از نظر س ه به خصوصيهمسا يشـتر كشورهايب رانيبر خلاف ا
 را ندارند. ينقش مستقل فرامل يفايا ييتوانا يل ضعف قدرت مليشوند و به دلمي محسوب

 اكيت آمريحما يبرا يليابد دليبهبود  كايو آمر رانيكه روابط دو كشور ا يحال در صـورت
ـــورهـا نيا از و غرب در حوزه  اكيوجود ندارد. هر چند منافع آمر رانيا با تقـابل در كش

ت يخواهد بود اما ماه منطقه در كشـــور نيا حضـــور تداوم و... موجب يك انرژيتيژئوپل
 يكيتيوزن و منزلت ژئوپل يشــده و از طرف ينگونه كشــورها دچار تحول اســاســيا يگريباز
ـــود و امي روزافزون رانيا ـــت كه موجب نگران يد جدين همـان تهديش ـــران ا ياس ن يس

 يرا به تكاپو انداخته اســـت تا به هر نحو ممكن مانع از بهبود و عادكشـــورها شـــده و آنها 
ه، يترك مصر، همچون منطقه يكشـورها ريسـا يبرا تيوضـع نيا ن روابط شـوند.يا يسـاز

  ).38: 1392، يكند (زرقانمي صدق ياديز حد تا ريو... نپاكستان، تركمنستان 
ابط دو ن مخالف بهبود رويترهمم يستيونيم اشغالگر صهيرسـد رژين به نظر مين بيدر ا
كه عملكردش  يستيونيم صهيشود. رژيدر سـطح منطقه محسوب م كايو آمر رانيكشـور ا
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آن دارد، در  يو جنگ افروز يتجاوز طلب يت و خويشش دهه گذشته نشان از ماه يدر ط
ـــال يط ـــلامير و به وياخ يهاس  يياهمواره با مظلوم نم رانيدر ا يژه بعد از وقوع انقلاب اس

ـــلام معرفيـخود را در معرض خطر و تهـد ـــت و از ا يد جهـان اس ـــاله نيكرده اس رو هر س
ن يرو انيافت كرده است. از ايدر كايرا از آمر ي، اطلاعاتيزاتيتجه ،يفراوان مالهاي كمك

ـــور ايرژ ـــت كه از  كايو آمر رانيم نگران بهبود روابط دو كش ـــو موجب كاهش ياس كس
 ياش قدرت منطقهيگر با افزايد يد و از سويخواهد گرد كايآمر يهاسطح كمك ياحتمال

ـــور در منطقه كاهش خواهد يا يگريقـدرت باز يعيبـه طور طب رانيا به  اًقيدق افت.ين كش
ــرائين دليهم ــت كه اس ــدت مخالف  كايپك در آمريقدرتمند آ يژه لابيل و به ويل اس به ش

مام تلاش خود را به كار خواهد بست نرو تياز ا ،است كايو آمر رانيبهبود روابط دو كشور ا
  ن روابط شود.يا يا برقراريتا مانع از بهبود 

  قيروش تحق
ش رو با يكوتـاه مـدت پ يهـا، مطـالعـه رونـديپژوهنـدهيآ متـداول يهـااز روش يكي
ا از به لحاظ روش اجر حاضر قيتحق ن اساس،يبر هم از نظرات كارشناسان است. يريگبهره

مده از دست آاطلاعات به ليتحل يبرا رايز د،يآيبه شمار م ياسـناد - يفيجمله مطالعات ك
  استفاده شده است. ينده پژوهيآروش 

ه ابتدا بر ب كين ترتيباشــد. بديم يفيق كياطلاعات شــامل مصــاحبه عم يابزار گردآور
در خصوص موضوع مورد بحث  ياتسؤالو گزارشات و مدارك موجود  ينظر ياساس مبان

ه ديپرســ ياســت اســلاميانه و سـين در امور خاورمياحبنظران و متخصــصــمطرح شـد و از صــ
شده به  ين اطلاعات گردآوريل ايداده شده، با تحلهاي پاسـخ يآورشـود. پس از جمعيم

ن يات در قالب پرســـشـــنامه دوم پرداخته خواهد شـــد. مجدداً اســـؤالم يبه تنظ يروش دلف
فاده شان با استياطلاعات و نظرات ا يورده شده و پس از جمع آيات از صاحبنظران پرسسؤال

شده  يل اطلاعات گردآوريل محتوا و استناد به مدارك و اسناد موجود به تحلياز روش تحل
  ارائه خواهد شد. ييه نهايت نظريپرداخته و در نها

ه، ن نوع مصاحبياست. در ا پژوهش نظرانصاحب و ن مرحله شامل مصاحبه با خبرگانيا
 دارند ياژهيدگاه ويا ديكند كه دانش يم يآورجمع يها را از اشخاصمصـاحبه كننده داده

 )N( يجامعه آمار ).524: 1383 ست (گال و همكاران،يگران قابل حصـول نيق ديكه از طر
، روابط ي، مطالعات راهبردياسيد و خبرگان علوم سيران، اساتيشـامل سفق حاضـر يدر تحق

ــان منطقه خاورمنيب ــناس ــند. يم ينده پژوهيو آ انهيالملل، كارش ق يبا توجه به روش تحقباش
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 ،نيمتخصـص ييو با توجه به عدم شـناسـا بوده خبره 15 ) برابرnحجم نموه (؛ يفيو ك يدلف
  .اندشدهانتخاب  يگلوله برف يريگبه روش نمونه خبرگان

  قيتحق يجامعه شناخت ليتحل
ـــف يجامعه آمار ـــامل س ـــاتيپژوهش ش ـــيران، اس ـــيد و خبرگان علوم س ، مطالعات ياس

ن يدر ا هســـتند. ينده پژوهيانه و آيالملل، كارشـــناســـان منطقه خاورمني، روابط بيراهبرد
ـــمـت ـــب يهايفراوان با توجه به يل جامعه آماريه و تحليتجزبـه  قس  يرهايمتغ يمطلق و نس

 جدول در شود.يو خبرگان پرداخته ممورد مطالعه هاي و نمونه يليتحصـ و ي، سـنيتيجنسـ
  ت.اسقرار گرفته  يل آماريه و تحليمورد تجزق يخبرگان تحق يسابقه كار ،1شماره
  

 قيتحق خبرگان يل سابقه كاريه و تحليتجز: 1جدول 

  يفراواندرصد   تعداد تكرار  گروه ر يمتغ

 % 13,2 2 سال 15تا  10ن يب يسابقه كار

 % 33,4 5 سال 20تا  16ن يب

  %33,4  5 سال 30تا  21ن يب

  %20 3  الس 31ش از يب

 %100 15 مجموع 

ــمارهدر جدول  قيتحق يهاافتهيبا توجه به  ــخص م 1ش ــتريگردد كه بيمش ــابقه ن يش س
 يزان فراوانيسال با م 30تا  21ن يو همچن 20تا  16را با محدوده  قيتحقن ين ايمخاطب يكار

 3 يفراوانزان يســال با م 31 ش ازيب يباشـد، خبرگان با ســابقه كاريمورد م 5هر گروه برابر 
 يسال با فراوان 15تا  10 يزان سابقه كاريز خبرگان با مين يباشـند و در رتبه بعديم يمورد

  مورد گزارش شده است. 2
 كايران و آمرينده روابط ايآ يهاشرانيپ

ــيتئور ــوع  كايالات متحده آمريادولتمردان ها و نيس ــه انرژيامن«چهار موض ، »يت عرض
ت يحفظ موجود«و  »يكشتارجمع يهااز گسـترش سـلاح يريجلوگ«، »سـميمبارزه با ترور«

نند. كيم يا معرفين اهداف خود در منطقه غرب آسيترمهمعنوان  به را »يسـتيونيم صـهيرژ
ـــيها در منطقه، تروآن يينها ها هدفييكايآمر يالبته به ادعا ـــت يج دموكراس به  يابيو دس

ــت  ن چهار هدف اســت. بهيك از اير به ه يابياقتصــاد آزاد اســت كه تحقق آن در گرو دس
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ضوع ن مويش داده و ايافزا سم راي، خطر تروريكشتار جمع يهاعنوان مثال گسـترش سلاح
 مؤثر بوده است. يستيونيم صهيت رژيو حفظ امن يت انرژينوبه خود بر امنز به ين

 يورهااز كش يكيجهان و  يعين كشور شيترعنوان بزرگ ز بهيران نيا ياسلام يجمهور
 يستيونيم صهيرژ يت از جبهه مقاومت و نابودي، حماانهيو منطقه خاورم ايقدرتمند غرب آس

 يرغم تضـاد ساختارحال بهنيكند. با اين اهداف خود در منطقه دنبال ميترمهمعنوان  را به
ك و يــك و ژئواكونوميــتيژئوپل يهــايژگيو يكــا در منطقــه وجود برخيران و امريمنــافع ا
گر يدكير به تعامل با يموارد ناگز ين دو كشــور را در برخيمشــترك، ا يهان چالشيهمچن

ـــت ـــور در ن كيبه ا يگاه ممتازيران جايك ايك و ژئواكونوميتيت ژئوپليموقع. كرده اس ش
ر يااز ذخ يكيعنوان  ران بهيكا مهم است. ايآمر يا داده است كه از چند منظر برايغرب آس

ـــل يكيجهـان،  يبزرگ انرژ ور نوظه يهان و قدرتيچ يكنندگان انرژنين تأميرتياز اص
شار بر ف يبرا يمركز يايآس يت راهبرديگر با توجه به اهميد يا اسـت. از سويجنوب آسـ

ـــ ران، نفوذ خود در منطقــه را يق ايآن بوده تــا از طر يكــا همواره در پين، آمريه و چيــروس
  ش دهد.يافزا
ــرانيپ ــنتيد ش ــور، منيران در عراق، يا يگر، نفوذ س كا ين آمريبنابرا ،ه و لبنان اســتيس
بازار  يهاتين جذابياز دارد. همچنيران نيبـا ا يبـه همكـار يامنطقـه يهـاحـل بحران يبرا

ــاد يهازهيران انگيبزرگ ا ــركت ياقتص ــاد يرا برا ييكايآمر يهاش ران يا در ينفوذ اقتص
ز يو تجه يســـازنو روابط دو طرفــه، يبرقراررو در صـــورت نيش داده اســـت؛ از ايافزا

ـــنـايو د ينفت يهـاطرح ـــتيگر ص ـــركتيرا در اخت يران، بازار بزرگيا يع بـالادس  يهاار ش
دو  يتيامن يازهاين كا،يران و آمرينده روابط ايگر در آيشران ديپ قرار خواهد داد. ييكايآمر

و  داعش يســتيگروه ترور ،منيه، ياســت كه با توجه به وجود بحران در عراق، ســور طرف
ن يه اان دادن بيپا يران برايبا ا يجز همكار ياكا چارهيآمر ؛قايآفر شمال يشورهاگر كيد

واضع م يكيژه عربستان را از احتمال نزديواعراب به ين موضوع نگرانيها ندارد و همبحران
پژوهش؛ با  يل روندهايق و تحليتحق ينظر ي. بر اساس مبانخته اسـتيكا برانگيران و آمريا

 يابط جمهورگذار در روتأثير يهاشرانيپشان، يبا ا يفيرگان و مصاحبه كپانل خب يبرگزار
  اند:ر مشخص شدهيبه شرح ز كايو آمر رانيا ياسلام

  ران؛يك ايتيگاه ژئوپليت و جاياهم -
  ران؛يك اياستراتژ يانزوا -
  ؛يران از احتمال وقوع برخورد نظاميبرآورد ا -
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 ن؛ينو يبه دانش و فناور يدسترس يراران بياز اين -

 ران؛يا يو موشك ياهسته يهاتيبرنامه فعال -

  ك؛يدوئولوژيا يمسائل حقوق بشر و مبان -
  ران با محور مقاومت؛يروابط ا -
  ن؛يه و چيران با روسيسطح روابط ا -
  .رانيا ياسلام يجمهور يانقش و نفوذ منطقه -

  قيه اول تحقيل فرضيتحل
تعامل در روابط  يهان شــاخصيترمهممطرح شــده عبارت اســت از:  ياول فرع ســؤال

  ها خواهند بود؟كدام م)2025( 1404كا در افق يران و آمريا
در  يمتعدد يهامؤلفه«باشد: ير ميه مطرح شده به شرح زي، فرضسـؤالن يدر پاسـخ به ا

، يامنطقه يهـادر مقـابلـه بـا بحران يكـا وجود دارد؛ از جملـه همكـاريران و آمريروابط ا
با توجه به  .»تران اســيبر نفوذ در ا ين تعامل مبتنيكه البته ا ياژه پس از توافقات هســتهيوبه

ط تعامل در رواب يهانده روابط دو كشــور، شــاخصيآ يهاشــرانيس پيل ماتريه و تحليتجز
  باشد:ير ميكا به شرح زيران و آمريا

 نده روابطيل به دســت آمده، تعداد هشــت شــاخص تعامل در آيه و تحليبر اســاس تجز
با وزن  يت هر شــاخص بر اســاس روش دلفيشــده كه درجه اهم ييا شــناســاكيران و آمريا
ار و مصـــاحبه با خبرگان مورد محاســـبه و ســـنجش قرار گرفته اســـت. مطابق نمودار و يمع
 يجمهور يانقش و نفوذ منطقه ؛رانيك ايتيگاه ژئوپليت و جاياهمر، شاخص يستوگرام زيه

ـــلام  ين شـــاخص تعامليترمهمتواند به عنوان يم كايران و آمرينده روابط ايدر آ رانيا ياس
  مطرح شود.

ــلام يجمهور ياران؛ نقش و نفوذ منطقهيك ايتيگاه ژئوپليت و جاياهم -  درجه اب رانيا ياس
  0,585 تياهم

  0,581 تياهم درجه با يالمللنيب و ياتحولات مختلف در ساختار و نظم منطقه -
  0,573ت يا درجه اهمانه بيصلح خاورم يسم و برقراريمبارزه با ترور -
  0,57ت ين با درجه اهمينو يبه دانش و فناور يدسترس يران براياز اين -
  0,558ت ين با درجه اهميه و چيران با روسيسطح روابط ا -
ا درجه گر بيدو باز يو مال ي، انرژي، اقتصاديتجار يازهايكا؛ نيران و آمريروابط مستقل ا -

  0,544ت ياهم
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  0,543 تياهم درجه با كايآمر يبرا يالمللنيدر سطح ب يرژاز به انيو ن يتحولات اقتصاد -
  0,54ت يران با درجه اهميك اياستراتژ يانزوا -

  كايران و آمريتعامل در روابط ا يهاشاخص ي: رتبه بند1نمودار 
  

كا از يمرآران و ين ايك از طرفيهر دهد يها و كلان روندها نشان مافتهيل يه و تحليتجز
ـــاز يعاد ا، كيمرآران از مذاكره با يا يكنند. اهداف اعلاميم يريگيرا پ يهدافروابط ا يس

ها، ميان شــده است، شامل رفع تحريگوناگون ب يهاروشبه (برجام)  ياتوافق هسـتهكه در 
ر باشد. ديران و... ميبلوكه شده ا يهاز، آزاد شدن پوليآمصـلح ياهسـته يهاتيادامه فعال

ت ياز راهبرد امن يادهيتوان در گزمي ران رايروابط با ا يساز يكا از عاديمقابل اهداف امر
  .مشاهده نمود )2010مي كا (منتشر شده دريامر يمل

نده ير آروابط دو كشور دشود كه يم ينيبشين، پيت اهداف طرفيبا توجه به تفاوت ماه
توجه به  با مســئلهن يا رو گردد.هروب يدر ادامه با مشــكلات اســاســ )2025ك (تا ســال ينزد

0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59

ن انزواي استراتژيک ايرا
با درجه اهميت

ز تحوالت اقتصادي و نيا
به انرژي در سطح بين 
المللي براي آمريکا با 

درجه اهميت

روابط مستقل ايران و 
آمريکا؛ نيازهاي تجاري، 
اقتصادي، انرژي و مالي 
دو بازيگر با درجه اهميت

سطح روابط ايران با 
روسيه و چين با درجه 

اهميت

ي نياز ايران براي دسترس
با  به دانش و فناوري نوين

درجه اهميت

مبارزه با تروريسم و 
ه برقراري صلح خاورميان

با درجه اهميت

تحوالت مختلف در 
 ساختار و نظم منطقه اي و

تبين المللي با درجه اهمي

اهميت و جايگاه  
ش و ژئوپليتيک ايران؛ نق

نفوذ منطقه اي جمهوري 
 …اسالمي ايران با درجه 
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ـــاخصيمـاتر يت وزنيـاهم ـــاخص يت وزنيدر مقابل اهم يتعاملهـاي س ش  يتقابل يهاش
وابط در ر يمتعدد يهامؤلفه« يعنيك پژوهش يه شــماره ين فرضــيگردد. بنابرايآشــكار م

 ژه پسيو، بهيامنطقه يهادر مقابله با بحران يكـا وجود دارد؛ از جمله همكاريران و آمريا
ـــتـه ـــت.يبر نفوذ در ا ين تعامل مبتنيكـه البتـه ا يااز توافقـات هس قرار  يدتأيمورد » ران اس

  رد.يگيم
  ه دوميل فرضيتحل

در  تقابل يهاشاخص نيترمهم: «يعني 2شماره  سؤالق در مقابل يتحق 2ه شـماره يفرضـ
ر مطرح شده ي؟ به شكل زها خواهند بودم) كدام2025( 1404كا در افق يو آمر رانيروابط ا
ـــت:  كا ويان آمريم ياختلاف مال يهاكـا و پروندهيآمر يانقش متحـدان منطقـه يفـايا« اس

ــر، تروريا ــم، يران، حقوق بش ــك يتقابل يهامؤلفهن يترمهمس ــور را تش ل يدر روابط دو كش
  »دهد.يم
 درجه با گريباز دو يراهبرد منافع و تقابلات ازها،ين ؛ياگران مطرح منطقهيش بازينده پويآ -

  0,686 تياهم
  0,66 تياهم درجه با رانيا يموشك و ياهسته يهاتيبرنامه فعال -
  061ت يران با درجه اهميك ايدئولوژيا يو مبان يزياستكبار ست -
  0,607ت يل با درجه اهميت اسرائينده روابط و موجوديآ -
ا درجه ج فارس بيكا در خليج فارس و تنگه هرمز و حضـــور آمريران بر منطقه خليكنترل ا -

  0,606ت ياهم
  0,593ت يران با محور مقاومت، حقوق بشر با درجه اهميروابط ا -
 هدرج با يامنطقه يهاائتلاف و باتيترت ندهيآ و تخاصــم و يهمكار يهاتحول در حوزه -

  0,583 تياهم
ــارها -  رجهد با منطقه در رانيا نفوذ و قدرت شيافزا مهار يبرا ياو منطقه يالمللنيب يفش

  0,583 تياهم
ـــورهايا در منطقه خاورمكيتحول حضـــور آمر -  م روابط دويدر تنظ يعرب يانه و نقش كش

  0,566ت يطرف با درجه اهم
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ـــاس تجز ـــاخصيل ماتريه و تحليبر اس ـــمنيران و آمريتقابل روابط ا يهاس ش  كا؛ ض
ـــاخصيترمهمو مصـــاحبه خبرگان،  يو دلف يفياز روش ك يمنـدبهره ار يها با وزن معن ش

ـــده در جدول بالا عبار ـــخص ش ا، ازهي؛ نياگران مطرح منطقهيش بازينده پوياند از: آتمش
 يموشــك و ياهســته يهاتيت، برنامه فعاليگر با درجه اهميدو باز يتقابلات و منافع راهبرد

ه دوم يرضج به دست آمده با فيو... كه نتا رانيك ايدئولوژيا يو مبان يزياسـتكبار ستران، يا
هر  يراار بير وزن معير، مقاديستوگرام زينمودار و ه و مطابقت دارد. يق كاملاً همخوانيتحق

كا را بر اســاس نظرات خبرگان يران و آمرينده روابط ايآ يهاشــرانيها و پكدام از شــاخص
  دهد.يپژوهش نشان م

  
  كايو آمر رانيدر روابط ا تقابل يهاشاخص ي: رتبه بند2نمودار 

  

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

حول حضور آمريكا در 
 …منطقه خاورميانه و 

فشارهاي بين المللي و 
 …منطقه اي براي مهار 

تحول در حوزه هاي  
 …همكاري و تخاصم و 

روابط ايران با محور  
 …مقاومت، حقوق بشر با 

كنترل ايران بر منطقه 
 …خليج فارس و تنگه 

آينده روابط و موجوديت  
اسرائيل با درجه اهميت

ني استكبار ستيزي و مبا 
 …ايدئولوژيك ايران با 

ه برنامه فعاليت هاي هست 
 …اي و موشكي ايران با 

آينده پويش بازيگران  
 …مطرح منطقه اي؛ 
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 يهاانشريپ يابط دو كشـور و بررسدهد رويكا نشـان ميران و آمريل روند روابط ايتحل
ـــاخصيآ ـــگر و ش ـــاز ينكه عاديفرض اتقابل،  يهانده روابط دو كنش  ران ويروابط ا يس

ك يز شود، نشأت گرفته ا يت تلقيك موفقي رانيا ياسلام يجمهور يتواند براي، مكايآمر
ــرايجاد محين مهم در صــورت ايا نگاه نادرســت اســت. ف ل به اهداين يط لازم برايط و ش

ـــور م يعـال ن ين از بوديآمتينكه درباره موفقيرد. قبـل از ايتوانـد مورد توجـه قرار گيكش
 رد.ير مورد توجه قرار گياظهار نظر شود، بهتر است نكات ز ياستراتژ

الات متحده ير اهداف ايياز تغ يران توسط غرب ناشيتخاصـم به تعامل با ا ير اسـتراتژييتغ -
  ران است.يدر مواجهه با ا يط بازيها و محر در ابزار، روشييست بلكه تغين
انه شكست توان نشيرش آن توسط كشور را نميران و پذيكا در قبال ايآمر ير استراتژييتغ -

م با تخاص يرا بر اسـاس مطالب ذكر شـده در بالا، استراتژيران دانسـت. زيا يروزيغرب و پ
ـــت. در مقابل، با توجه ب ييقلارعيانبار و غيالات متحده ناكارا و ادامه آن زيا يران برايا ه اس

 كرد. يپوشج مثبت آن چشميتوان از آثار و نتايران، نميا يبرا ين استراتژيآثار مخرب ا

رد كيچون مقاومت در مقابل رو يكرديجلب منافع حاصل از اتخاذ رو يران در راستايا
 يانهيت، هزن صورير ايد صبر خود را افزون كند، در غيكا بايانه آمريمستكبرانه و سلطه جو

ـــد. اگر فرض كن ينكه منافعيبدون ا پرداخـت كرده ـــب كرده باش  يادم كه راهبرد عيكس
ازم ط و لويتوان شراينم همچنانكرد مقاومت اسـت، يجه رويران با غرب نتيروابط ا يسـاز

الات يبا ا رانيط مذكور مواجهه اياز شرا يكيده گرفت. ين راهبرد را ناديمتناسب كاربست ا
ـــت كه بعد از جنگ جهانيه امرمتحـد در حوزه مذاكره و  يمتعددهاي دوم تجربه يكـا اس

  .جهان داشته است يفعال با اكثر كشورها يپلماسيد
 ياسيق سين دو كشـور تنها در سـطح اصـطكاك عميدهند روابط بيها نشـان مشـاخص

فته است. دو نه كيدئولوژيو ا ين دو كنشگر در اعماق گفتمانيست، بلكه تقابل و تنازع بين
وســت. در رروبه يمتفاوتهاي ك در قالبيدئولوژيا يكردهايو دو گفتمان با رو ينيجهان ب

مذهب  هايبرگرفته از آموزه ياسلام يدئولوژيران پرچمدار اي، ايتقابلهاي ل شـاخصيتحل
ــ ــيكا پرچمدار ليع و آمريتش ــكولار يبرال دموكراس ــت. ايو س ــم اس ــايس د ن تفاوت و تض

ــهك ديدئولوژيا ــ يهار عرص ــت خارجيگوناگون، در س نده روابط دو يافته و آينمود  ياس
ــور را ن ــعاع و يكش ــكليقرار م تأثيرز تحت ش ــطوح تقابل يدهد، به ش و  يكه روابط را به س

ت از جبهه مقاومت، نســبت به يران ضــمن حمايا ياســلام يكه جمهور يكشــاند. در حاليم
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دنبال  كا بهيالات متحده آمريدارد، ايكبار گام برمخواهانه و مقابله با اســت يآزدا يهاآرمان
  خود در جهان است. يو هژمون يدموكراس
ـــاخصينده تحلين، بـا توجه به برآيبنـابرا ـــرانيها و پل ش ران و يتقابل در روابط ا يهاش

ـــيآمر ـــماره يـكـا، فرض كا و يآمر يانقش متحدان منطقه يفايا«: يعنيپژوهش  يفرع 2ه ش
ــر، تروريكا و ايان آمريم يمالاختلاف  يهاپرونده ــم، يران، حقوق بش  يهامؤلفهن يترمهمس
  رد.يگيقرار م تأييدمورد » دهد.يل ميدر روابط دو كشور را تشك يتقابل

  يريگجهيبحث و نت
ط يدر شرا يلاديم 1979كا از سال يران و امريروابط ادهد يمطالعه كلان روندها نشـان م
از جنگ ســرد و صلح  ييهاهمواره نشـانهن اسـاس، يبر ات. رقابت و منازعه قرار داشـته اسـ

ـــرد در روابط ا ـــته و چنيران و آمريس ـــانهيكـا وجود داش  يرويعنوان عامل و نبه ييهان نش
  .شوديمحسوب م ياسلام يجمهور ياط منطقهيگذار در محتأثير

 باشد:يم ليبه شرح ذ رانيا ياسلام يمطرح در روابط جمهور يوهايسنار

ر سطح د يتعامل ياستراتژ يكا بر مبنايآمر يوهاياز سـنار يكيمحتمل:  يوهايسـنار -1
از  ؛مطرح اســت ويســنار نيدر ا يمتعدد يهاشــرانيباشــد كه مورد توجه اســت، پمي منطقه

 يتجار تعامل گريد استيس است. شده ميترس ياو منطقه يجمله نفوذ كه در دو سطح داخل
ـــت نيكـه ا رانيبـا ا يو اقتصـــاد ـــيـاس قرار داده و  يالمللنيب يهارمرا تحـت نُ رانيا هـاس

ـــكليم جاديا يرفتار يهاتيمحدود ر دل د يدرون يهابحران يريگكند كه با توجه به ش
 زيرا ن يهراس رانيپروژه ا يمرتجع عرب يو كشورها يستيونيصـه ميرژ يامنطقه يراهبردها
  كنند.يدنبال م

 تأثيرممكن است تحت  يلاديم 2025تا سـال  كايو آمر رانيروابط ا ممكن: ويسـنار -2
  شود:ياساس باعث م نيكه بر ا رديها قرار گقدرت ييجابجا چرخه قدرت، هينظر راتييتغ
 .رديكا و غرب صورت گي، آمررانيدر روابط ا ييتنش زدا -

 يرقرارو ب ديوجود آهب كياتحاد استراتژ يو تا حدود هيو روس نيبه چ رانيشدن ا كينزد -
 .رديشكل گ يو نظام يترده اقتصادروابط گس

روابط  در حد يجهان يهابا قدرت كياتحاد استراتژ گونهچيبدون داشتن ه رانياسـتقلال ا -
  بماند. يباق يمختلف دو جانبه و همكار

 وحاكم بر روابط د طيو شــرااي و منطقه يتحولات جهان مطلوب: با توجه به ويســنار -3
ـــلام يرت جمهورقد شيكا و افزايو آمر رانيجـانبـه ا  يدر منطقه و ناكارآمد ژهيبه و ياس
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 يو نقش پر قدرت كشورها رانيا ياچالش هســته ليتعد يمهار آن توسـط غرب و از جهت
كا يشــود آمريم ينيبشيپ به ســمت خاور دور، ندهيكا در آينو ظهور در منطقه و توجه آمر

ــ رانيدر روابط خود با ا ــتيس ــتريو ب رديگ شيرا در پ ييزداتنش اس و  رانيا اختلافات نيش
  باشد. نهاينند ااو م سميچون حقوق بشر، ترور يكا در حوزه مسائليآمر

از  يابعران تيا يااست هستهيسدهد؛ يل كلان روندها نشان ميدست آمده از تحلج بهينتا
ــلام يجمهور يراهبرد يازهاين ــرورت ياس ــ يت جهانيامن يهاو ض ــت بيدر س الملل نياس

نظام  يهاتيران همواره براســاس محدوديدر ا يقدرت ســاز يروندهاشــود. يمحســوب م
رنوشت ده سيد به عنوان دو موضوع در هم تنيت را بايشكل گرفته است. قدرت و امن يجهان
توان يم ران رايا يااست هستهيس يندهاين، فرايران دانست. بنابراياز جمله ا يهر كشور يمل

  دانست. يالمللنيب يهاتيط محدوديدر شرا ياز قدرت ساز يبه عنوان نماد
ك، يتين منافع مشـترك را در عراق دارند كه شامل مسائل ژئوپوليشـتريكا بيران و آمريا
شران تضاد يشود. پيگر ميمسـائل د ياريدر عراق و بسـ يعيشـ يت از حكومتيت و حمايتثب

ز يار حايبســ كشــور نده روابط دويآ يدر منطقه براها ت نقشيتثب مســئلهموجود و  يراهبرد
ـــت، زياهم ـــد، هممي تيش امنيكا افزايامر يرا آنچه برايت اس ران كاهش يا يزمان براباش
ــود.ي ميت تلقيامن ن يكا پس از انقلاب، ما را به ايران و آمرير فراز و فرود امرور روابط پُ ش
ـــور بهي، اكايآمر يكرد تهاجميرغم روكند كه بهيجـه رهنمون مينت  تياهم به يخوبن كش

  مؤثر بوده است. يهايز به دنبال همكارين يران واقف بوده و در مواقع بحرانيرابطه با ا
ـــوريچـه ا اگر ـــابهات و  يالمللنيفرد در نظـام به منحصـــر بـ يران كش ـــت، اما تش اس
 يرانياســتمردان ايان ســين ميگر دارد. در ايد ياســيســ ياز واحدها يز با برخين ييهاتفاوت

 ياياز مزا يداربرخود و بهره يت مستقل و انقلابيان حفظ هويم يدلم گرفته و تعايد تصميبا
ـــرايجاد كنند. در ايا يرامونيرابطه با جهان پ ـــاين ش  ييگومثال با اتخاذ ال يد بتوان برايط ش

 يهار نظامگيراهبرد كلان د يا دانسته و حتيران را قدرت مسـلط غرب آسيل، ايه به برزيشـب
ــا ــكل داد.يه را نيهمس ــاس و با تحليمبر ه ز ش ــ يفعل يل روندهاين اس ــته و بررس  يو گذش

ن ين بآ يساز يروابط و عاد يريگكا، شكليران و آمرينده روابط ايبر آ مؤثر يهاشـرانيپ
  گردد.يم ينيبشيدور از ذهن پ 2025دو كشور تا سال 
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 :مĤخذ و منابع

 ، ترجمهاستيشدن س يجهان). 1381س، جان (يليت؛ بيو، اسمياست -
  ن، تهران: ابرار معاصر.يگروه مترجم

است يس يهاميل تصمي). تحل1389، محمدرضا (يبارنج يجلال -
روزنا، مركز  يش تئوريران بر اساس مدل پيا ياسلام يجمهور يخارج

فصلنامه انه، يك خاورميو مطالعات استراتژ يعلم يهاپژوهش
  .57، شماره انهيمطالعات خاورم

گران مختلف ي). مواضع و عملكرد باز1392شناس، محمدرضا (حق -
، يلت ميبان امندهيد يماه نگار راهبرد ه،يدر قبال بحران سور

  .18شماره 
 ياست خارجيدر س ييگراامت). 1393ن (ي، حسيخان -

و  يالقراام يهانيق دكتريران؛ تطبيا ياسلام يجمهور
، 2دوره فصلنامه پژوهش هاي راهبردي سياست. ، ندهيتعامل فزا

  .1393هار . ب8ره شما
 ياست خارجيس). 1391د جلال (ي، سيروزآباديف يدهقان -
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