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 چکیده
 دولت خارجی سیاست دهیشکل در هااندیشکده ترینمهم از یکی اینترپرایز آمریکن مؤسسه
 نظریه از استفاده و توصیفی-تحلیلی رویکرد با نیز حاضر پژوهش و بوده متحدهایاالت خواهجمهوری

 .کندمی بررسی را ایران علیه امریکا خارجی سیاست به دهیجهت در اندیشکده این نقش هابازی
 دسته شش در ایران خصوص در توصیفی-تحلیلی رویکرد با اندیشکده این هایگزارش مقاله، این در

 و جایگاه آماری، رویکرد از استفاده با سپس. است گرفته قرار محتوایی بررسی مورد شده تفکیک
 دهدمی نشان آمده دستبه نتایج. است شده محاسبه فکر اتاق این هایفعالیت حجم از ایران سهم

 دفاع، اطالعات، خاورمیانه، حوزه شش در ایران مورد در اینترپرایز آمریکن مؤسسه سیاستی خطوط
 سیاست گیریشکل در سزایی به تأثیر بحرانی و حساس تهدیدهای مرکز و التین امریکای تروریسم،

 از درصد ۸۵ حدود آماری، هایداده بر تکیه با. است داشته ایران خصوص در ترامپ دولت خارجی
 در را تأثیر بیشترین که است تروریسم و خاورمیانه حوزه دو بر متمرکز مؤسسه این هایگزارش

 راهبرد تدوین همچنین و سلیمانی سردار ترور اسالمی، انقالب پاسداران سپاه تهدید سازیبرجسته
 و هابازی نظریه از گیریبهره با درنهایت،. است داشته متحدهایاالت دولت توسط برجام از خروج
 انتخاب که شودمی داده نشان برجام از خروج جهت اندیشکده این سوی از شده ارائه راهبرد تحلیل

 از خروج درنتیجه،. شودمی متحدهایاالت دولت انتظار مورد بازده کاهش به منجر دیگری گزینه هر
 انگیزه کشوری هیچ که شودمی کشور دو بین تقابل در نش تعادل یک گیریشکل به منجر برجام
 .داشت نخواهد را موجود تعادلی وضعیت از خروج
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 مقدمه 1
، کریستوفر ١اینترپرایزرئیس سابق مؤسسه آمریکن 

ها منبع اندیشکده«، عنوان نموده است: ٢دیمات
 پرورشهایی هستند که در گذر زمان رشد و ایده

های بحران هستند تا و در انتظار زمان اندافتهی
 ,DeMuth(» ها مراجعه نمایندگذاران به آنسیاست
2007: 4(. 

بردن بودجه تحقیقاتی  به کارها با اندیشکده
خود، در خصوص مباحث حوزه سیاست خارجی 

های سیاسی را کنند و این بحثرسانی میاطالع
نمایند تا در نتایج سیاست خارجی تشدید می

 تأثیرگذار باشند.

ها از طریق ارتباطات قوی با مقامات حوزه اندیشکده
توانند به اهداف گذاری خارجی امریکا میسیاست

ها این این ارتباطات برای اندیشکدهخود نائل شوند. 
ی اطالعات راحت بهرد که آوامکان را فراهم می

گذاری های سیاستموردنیاز را به دست آورده و ایده
گذاران منتقل نمایند. دو اتفاق خود را به سیاست

رخ داد سبب شد تا  ۲۱مهمی که در قرن 
تری در سیاست خارجی ها نقش پررنگاندیشکده

 ۱۱امریکا ایفا کنند. یکی از این پیشامدها، حادثه 
ها سرآغاز تشکیل اندیشکده سپتامبر بود که

ها ازاین حادثه، اندیشکدهشود. پسمحسوب می
تصمیم گرفتند که دامنه مخاطبان خود را افزایش 

ها و جذب های اندیشکدهدهند. گسترش فعالیت
های مخاطب بیشتر نیازمند تجهیزات جدید، سایت

فعال، تقویت روابط عمومی و ارتباطات استراتژیک 
ها، به ا افزایش بودجه اندیشکدهبود. دولت نیز ب

 .)Drezner, 2015: 3-4( ها پرداختحمایت از آن

تمرکز پژوهش  از میان اتاق فکرهای فعال در امریکا،
٣حاضر بر مؤسسه آمریکن اینترپرایز عنوان یکی به 

مریکا ها در سیاست خارجی ااز مؤثرترین اندیشکده
معطوف است. تمرکز مؤسسه آمریکن اینترپرایز بر 

                                                   
1 American Enterprise Institute 
2 Christopher DeMuth 
3 American Enterprise Institute 

تحقیقات حوزه سیاست عمومی است و تقویت 
٤آزادی را در دستور کار خود قرار داده است. این  

ً غیر حزبی است و موضع گیری سیاسی مؤسسه کامال
 ندارد.

کارشناسان مؤسسه آمریکن اینترپرایز، ایران را یکی 
طقه خاورمیانه تلقی ترین تهدیدهای مناز اصلی

ها قبل از توافق کنند و معتقدند که ایران مدتمی
ای مشغول ساخت بمب هسته ۲۰۱۵ای سال هسته

بوده است. کارشناسان مؤسسه آمریکن اینترپرایز 
ای ایران در یکی از مخالفان سرسخت توافق هسته

از دیک  ۲۰۱۵ها در سپتامبر بودند. آن ۲۰۱۵سال 
٥چِنی نمودند و او دولت اوباما  دعوت در یک اجالس 
 Militarist(ای مالمت کردای این توافق هستهرا بر 

Monitor Web page, 2018(. 

منظور تبیین اهداف اندیشکده  در این پژوهش به
ها آمریکن اینترپرایز در قبال ایران، الگوی تئوری بازی

هایی که شده است. این الگو در عرصه به کار گرفته
اکنون شود و همدارد، متجلی میتضاد منافع وجود 

های مختلف دانش و علوم بشر همانند به شاخه
، اقتصاد، حقوق و شناسیشناسی، جامعهزیست

 است. افتهی راهغیره 

بررسی قرار  پژوهش حاضر این فرضیه را مورد
دهد که اندیشکده آمریکن اینترپرایز بیشترین می

داران سازی تهدید سپاه پاستأثیر را در برجسته
انقالب اسالمی و اتخاذ راهبرد ترور سردار سلیمانی 
و همچنین کارشکنی در صادرات نفت ایران و ابقای 

های امریکا علیه ایران داشته است. مؤسسه تحریم
های فعال آمریکن اینترپرایز همانند سایر اندیشکده

تغییر افکار عمومی از ابزارهای  منظور بهامریکا 
و پژوهش  ار گزارش، تحلیلمختلفی همچون انتش

سازی سیاست کند تا در فرایند تصمیماستفاده می
با هدف بررسی  خارجی امریکا تأثیرگذار باشد.

درستی یا نادرستی این فرضیه، در بخش دوم، 
ها، جایگاه مروری بر ادبیات اندیشکده

4 Freedom 
5 Dick Cheney 
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های کار در بین اندیشکدههای محافظهاندیشکده
١هاریه بازیمتحده و همچنین نظایاالت صورت  

پذیرد. بخش سوم به معرفی مؤسسه آمریکن می
های این پردازد. در بخش چهارم، گزارشاینترپرایز می

شده و مورد  بندیمؤسسه در رابطه با ایران دسته
گیرد. درنهایت در بخش تحلیل محتوایی قرار می

های ایران در پنجم، بررسی کمی سهم گزارش
اندیشکده با استفاده از های فکری این فعالیت

 شود.رویکرد آماری انجام می

 

 مروری بر ادبیات 2
 درروندها در اواخر قرن بیستم، اندیشکده

 ای داشتند.ی امریکا حضور گستردهگذارسیاست

کمتر  ۱۹۶۹های امریکا در سال تعداد اندیشکده
اندیشکده بود اما در اواخر قرن بیستم (دهه  ۷۰از 

اندیشکده  ۳۰۰به بیش از  ها)، تعداد آن۱۹۹۰
ای که ، تنها اندیشکده۱۹۶۰افزایش یافت. در دهه 

٢مرکز«در نام آن از کلمه  بود، مرکز  شدهاستفاده» 
٣المللیهای راهبردی و بینپژوهش بود اما در اواخر  

اندیشکده از این کلمه در نام  ۲۸، حدود ۱۹۹۰دهه 
این  خود استفاده نمودند. برای نمونه، نام برخی از

٤ها عبارت است از: مرکز اطالعات دفاعیاندیشکده  ،
٥های آزاد اقتصادیمرکز دفاع از بنگاه ، مرکز 

٧پوستان، مرکز جدید رهبری سیاه٦های برابرفرصت  ،
٨مرکز دموکراسی و فناوری ٩و مرکز آمادگی نظامی  . 

اندازه  نظر ازافزایش تعدادی،  عالوه برها اندیشکده
های و تخصص نیز تنوع یافتند. برخی از اندیشکده

جدید در حوزه ایدئولوژی سیاسی مشغول به 
١کارفعالیت شدند که بیشتر محافظه ٠ ١، لیبرال ١ یا  

ها نیز راهبردهای تهاجمی رو بودند. برخی از آنمیانه
محتوای  و مبتنی بر بازاریابی را در پیش گرفتند تا

                                                   
1 Game Theory 
2 Center 
3 Center for Strategic and International Studies 
4 Center for Defense Information 
5 Center for Defense of Free Enterprise 

ود را ترویج دهند. کارمندان های ختولیدی و دیدگاه
ً های ها نیز در مناظرهاندیشکده حزبی و  کامال

تر شدند و این امر سبب شد که افراد سیاسی فعال
 .)Rich, 2004: 204(ها را بشناسند بیشتری آن

های بدون دانشجو توانند دانشگاهها میاندیشکده
توانند ها محققان میتلقی شوند. در اندیشکده

های پژوهشی وقت به فعالیتصورت تمامبه
های دولت بپردازند و مطالبی در خصوص سیاست

ها در اصالح روند ندیشکدهمنتشر نمایند. محققان ا
تولید  صدد درسیاسی بسیار مصمم هستند و 

 اند.برآمده دسترس قابلمحتوای پژوهشی جذاب و 

 شده دیتولتوانند محتوای ها همچنین میاندیشکده
 عنوان به. رندیگ کاربهرا در جهت تغییر سیاسی 

 در مؤسسه آمریکن اینترپرایز، کارشناسان به مثال
شوند و به اعضای ای در کنگره حاضر میهصورت دور 

ها همچنین به تمام دهند. آنکنگره گزارش ارائه می
ائه های تخصصی ار های دولت مشاورهبخش

ها شناخته در رسانه لهیوس نیبددهند و می
 شوند.می

وسیله دولت مدرن  به شده جادیا خألها اندیشکده
ال ها به بخش خصوصی فعکنند. آنامریکا را پر می

و با ارائه ابزار  اندشده لیتبدحل مشکالت  نهیدر زم
، در سیستم سیاستی کامالً ازین موردو امکانات 

های کنند. نوآوریمکانیزه دولت تعادل ایجاد می
ها و زیادی در زمینه تحقیقات سیاسی، بحث

ها ورت گرفته است. اندیشکدهموضوعات سیاسی ص
و  اندشده یتخصصدر طول چند دهه اخیر بسیار 

این امر سبب شده است که تحقیقات جامع و کاملی 
ها ارائه های مختلف از سوی اندیشکدهدر زمینه

 شود.

ها و مراکز علمی، هرگونه طرز تفکر حزبی را دانشگاه
کار، مانند های محافظهپذیرند و اندیشکدهنمی

6 Center for Equal Opportunity 
7 Center for New Black Leadership 
8 Center for Democracy and Technology 
9 Center for Military Readiness 
1 0 Conservative 
1 1 Liberal 
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مؤسسه آمریکن اینترپرایز، به محلی مناسب برای 
اند. محیط هشد لیتبدکار محققان محافظه

دانشگاهی، برخی از محققان را به دلیل تفکر حزبی 
توانند در ها میپذیرد. آنمغایر با آن دانشگاه نمی

 مشغولهای تحقیقاتی ها به فعالیتاندیشکده
ترپرایز، هایی مانند آمریکن اینشوند. در مؤسسه

تحقیقاتی با بیش از صد محقق و  گروهاعضای ثابت 
کنند، می برقرارمؤسسه دیگر در امریکا ارتباط 

دهند و به نتایج بهتری میتحقیقات خود را انجام 
 .)McGann, 2007: 77-79( یابنددست می

١های آرمانیاندیشکده به دنبال کسب منفعت در  
ها و نظرات خود به مسیر شناساندن دیدگاه

ها گذاران و عموم مردم هستند. آنسیاست
عمومی یا جلسات توجیهی  مالقاتهای جلسه

جای ایفای نقش کنند و بهمیسیاستی برگزار 
های عنوان نماینده دیدگاهگر مستقل، بهتحلیل

های دیدگاه به دنبالها کنند. آنمختلف عمل می
خاصی در سیاست عمومی هستند و فقط مشکالت 

کنند. این گذاری را منعکس نمیسیاست
گذاران و حامیان مالی ها از سوی سرمایهاندیشکده

 تا مراتب موفقیت را بههستند  فشارتحتخود 
مردم و  توجه موردبگذارند و  پشت سرسرعت 
هایی که دولت گذاران قرار بگیرند. در زمانسیاست

گیری درباره گذاران در حال تصمیمو سیاست
یابد. ای هستند، این فشارها نیز افزایش میمسئله

یک موضوع به  در خصوصزمانی که بحث و بررسی 
ها شود، اندیشکدهیک میمراحل نهایی خود نزد

گذاران و خبرنگاران (که نقش توانند نظر سیاستمی
ها به عموم مردم ایفا مهمی در انتقال پیام اندیشکده

در  توجهجلبسوی خود جلب کنند.  کنند) را بهمی
این برهه زمانی حساس، دستاوردی برای 

گذاری شود و سرمایهها محسوب میاندیشکده
؛ حامیان مالی آن اندیشکده را توجیه خواهد نمود

کنند تا ها زمان زیادی صرف میبنابراین، اندیشکده
موضوع  روشن شدناطالعاتی ارائه دهند که به 

                                                   
1 Ideological Think Tanks 
2 Fact sheet 

 ,Rich( شودگذاران منجر میسیاست موردبحث
2004: 210-211(. 

هاي امروزی چند گذاران، انديشکدهسياست نظر از
که  گونههمانها، ن آنتریمزیت و برتری دارند. مهم

ها مشخص است، تولید از نام اندیشکده
بینی هایی است که مسیر درک و جهاناندیشه

های دهد. دیدگاهگذاران را تغییر میسیاست
تواند ها میاز سوی اندیشکده شدهارائه

بندی های منافع ملی امریکا و رتبهفرضپیش
ه ارائه دهد، های امریکا را تغییر دهد، نقشه رااولویت
را به حرکت درآورد  کیبوروکراتهای سیاسی و ائتالف

ها را شکل دهد؛ البته جلب نظر و پروژه اندیشکده
هستند، کار  پرمشغلهگذارانی که بسیار سیاست

ها برای این کار باید چندان آسانی نیست. اندیشکده
های مختلفی های مختلفی را امتحان کنند و شیوهراه
اند از: انتشار مقاله، کتاب، گیرند که عبارتب به کاررا 

های برگزاری جلسات مصاحبه تلویزیونی، مصاحبه
٢شیتای، ارائه فکتروزنامه و حضور در کنگره.  

ها قادر به نمونه دیگری از کارهایی که اندیشکده
انجام آن هستند، ارزیابی صریح مشکالت جهانی و 

ت. کیفیت پاسخگویی دولت به این مشکالت اس
جمهوری نیز های انتخاباتی کاندیدهای ریاسترقابت

موقعیت مناسبی برای تعیین سیاست خارجی و 
 ها است.خودنمایی اندیشکده

های ها در کنار تولید اندیشهفعالیت دیگر اندیشکده
جدید در حوزه سیاست خارجی برای مقامات دولتی، 
تربیت متخصصان و کارشناسان جهت فعالیت در 

نگره است. این امر در نظام سیاسی امریکا دولت و ک
بسیار حائز اهمیت است. با تغییر دولت در هر 

کند. بخش اجرایی دولت نیز تغییر می کارکناندوره، 
ها و اعضای کابینه آن جمهور یرؤساها به اندیشکده
کنند تا مشکل تغییر کارکنان بخش اجرایی کمک می

 پس، مثال نوانع بهتر مرتفع سازند. را هرچه سریع
٣جیمی کارتر نکهیا از جمهوری امریکا به ریاست 

٤منصوب شد، از کارشناسان مؤسسه بروکینگز و  

3 Jimmy Carter 
4 Brookings Institution 
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١اندیشکده شورای روابط خارجی برای تکمیل اعضای  
دولت خود بهره گرفت. پس از گذشت چهار سال، 

٢رونالد ریگان به دو اندیشکده دیگر روی آورد تا مغز  
متفکر دولت وی باشند. او در طول دو دوره ریاست 

نفر از کارشناسان بنیاد  ۱۵۰جمهوری خود، حدود 
٤، مؤسسه هوور٣هریتیج و مؤسسه آمریکن  

 گرفت. به کاررا  اینترپرایز

ها عالوه بر توليد انديشه و تربيت انديشکده
اطالعات و ارتباط میان کارشناس، محلی برای تبادل 

های گذاران هستند. از میان تمام اندیشکدهسیاست
امریکا، اندیشکده شورای روابط خارجی در این زمینه 

ساله در  تر عمل نموده است و هربسیار موفق
نیویورک، واشنگتن و شهرهای بزرگ سراسر جهان، 

کند. جلساتی که اندیشی برگزار میصدها جلسه هم
شود به مقامات های بزرگ تشکیل میدر اندیشکده

 ریغدهد که در فضایی امریکا این فرصت را می
٥یحزب های ی خود را مطرح کنند، سیاستهادهیا 

فعلی دولت را توضیح و شرح دهند و بازخورد دیگر 
ها دریافت نمایند. افراد را در خصوص آن ایده

ها عالوه بر اینکه مقامات را در جلسات اندیشکده
کنند، جامعه مدنی امریکا را نیز گرد هم جمع میخود 

با ارائه اطالعات در خصوص دنیای پیرامون آگاه 
 نمایند.می

عنوان پلی جهت توانند بهها همچنین میاندیشکده
های درگیر عمل نمایند. ایجاد صلح میان طرف

 ها، عملکرد موقوفهگریای از این میانجینمونه
٦کارنگی ی جلسات در واشنگتن در میزبانی یک سر 

مداران افریقای جنوبی، تجار، بود که در آن سیاست
نمایندگان حزب کارگر و دانشگاهیان، به همراه 
اعضای کنگره و مقامات اجرایی امریکا حضور 

ها در طول هشت داشتند. این جلسات و نشست
های گفتگو میان دو کشور درگیر سال، به ایجاد زمینه

 مطالعات یکا انجامید. مرکزافریقای جنوبی و امر

                                                   
1 Council on Foreign Relations 
2 Ronald Reagan 
3 Heritage Foundation 
4 Hoover Institution 
5 Non-Partisan 

٧المللیبین و استراتژیک هایی برای ارتقاء نیز پروژه 
٨روابط قومی در یوگسالوی قدیم صورت داد تا  

سکوالر موجود در رژیم -های مذهبیگروه
های مذاکره مرتبط نماید و زمینه باهمصهیونیستی را 

 .)Haass, 2002: 6-8(ترکیه را فراهم آورد -یونان

ها از دهد که اندیشکدهنتایج تحقیقات نشان می
تأثیرگذارترین مراکز در مراحل ابتدایی روند 

گذاری هستند و این اهمیت، در مراحل سیاست
بیشتر نمایان  دستور جلسهتعریف مسئله و تعیین 

٩شود. دونالد آبِلسونمی به این نتیجه رسیده است  
گذاری واشنگتن به که روند تأثیرگذاری در سیاست

گیرد. برخی مؤسسات بدون چندین شکل صورت می
ها به میان بیاید، در اینکه هیچ نام و نشانی از آن

پشت پرده مشغول به فعالیت هستند و برخی 
صورت آشکارا درصدد تغییر افکار مؤسسات نیز به

 ِ لسون قبل از اینکه روش کار عمومی هستند. آب
های روش در خصوصها را توضیح دهد، اندیشکده

ها ی آناثربخشگیری میزان تأثیرگذاری و اندازه
بنابراین، تأثیرگذاری در ؛ دهداطالعاتی ارائه می

گذاری باید از طریق مراحل مختلف روند سیاست
های مستقیم و غیرمستقیم ردیابی و روش
 اند از:ه عبارتگیری شود کاندازه

روشنگری در میان مردم، طرح مسئله:  •
ها مانند رسانه، مقامات و ارتباط با واسطه

های سیاستی، ها، هدایت کانالدولت
تشکیل ائتالف، قرار دادن مسائل در دستور 

 کار عمومی؛

انجام تحقیق، ارزیابی، سیاست سازی:  •
 کردن ادبرگزاری جلسات توجیهی، شهادت ی

های سازی و پروژهدر کنگره، رایزنی، شبکه
 نمادین؛

6 Carnegie Endowment 
7 Center for Strategic and International Studies 
8 Yugoslavia 
9 Donald Abelson 
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انعقاد قرارداد، استفاده از اجرای سیاست:  •
ها، تأمین نیرو، تربیت نیرو، دستیابی رسانه

 ای.های دادهبه پایگاه

ها گیری حجم اثرگذاری اندیشکده، اندازهنیا وجود با
گذاری در آن به بازیگران در امریکا که روند سیاست

روهای خارجی وابسته است، کار بسیار دشواری و نی
ها و میزان این روش در خصوصاست. اگر فردی 

های تواند از روشها تردید دارد، میاثرگذاری آن
جایگزین استفاده کند تا بتواند ارتباط یک برنامه با 

دهی به نتایج گذاری و پتانسیل شکلروند سیاست
ایگزین های جآن برنامه را بسنجد. این روش

 اند از:عبارت

گذاران و ارتباط و مالقات با سیاست •
 اجراکنندگان قوانین؛

مدیره، مشاوران و غیره، ارتباط اعضای هیئت •
 گذاران؛با سیاست

 ؛منتشرشدهکیفیت و حجم تیراژ تحقیقات  •

قرار گرفتن این تحقیقات از  مورداستفاده •
 شدنقعواگذاران (مورد ارجاع سوی سیاست
 ردم)؛توسط عموم م

 از تحقیقات این گرفتن قرار استفاده مورد •
هیئت تحریریه، سوی دیگر افراد تأثیرگذار: 

 ؛ایستون نویسان، مفسران رسانه

 از تحقیقات این گرفتن قرار استفاده مورد •
 بازیگران سایر و سیاسی فشار هایسوی گروه

 مدنی؛

این تحقیقات در  قرار گرفتنمورد ارجاع  •
 ها؛رسانه

این تحقیقات در  قرار گرفتنمورد ارجاع  •
 ه.های نوظهور و غیر های علمی، رسانهمجله

ها ، اندیشکده١به گفته دونالد آبِلسون و دیان استون
کنند تا ها و تمهیدات مختلفی استفاده میاز روش

                                                   
1 Diane Stone 
2 Column inches 

گذاری حفظ کنند و ارتباط خود را با روند سیاست
دات های عمومی را افزایش دهند. این تمهیبحث

 شوند:موارد ذیل را شامل می

٢هاییتعداد ستون • ها در هر که اندیشکده 
 رسانند؛روزنامه مطلب به چاپ می

 ها؛ی به مطالب آنارجاع دهتعداد  •

 ها؛سایت اندیشکدهتعداد بازدید وب  •

 تلویزیون؛ وها در رادیو بازتاب مصاحبه •

٣تعداد انتشارات دارای داور همتا •  ؛

تخصصی و سیاسی در تعداد حضور عمومی،  •
ی هاییآگرد همها و رویدادها، سخنرانی

 مؤسسه؛

های جدید، جذب نیروی کار و اعالم برنامه •
 تجدید پروژه؛

های مالی، افزایش ظرفیت برای دریافت کمک •
قراردادهای دولتی و دیگر منابع مالی مربوط 

 های گذشته؛به سال

مالقات گروه تحقیقاتی مؤسسه با هیئت  •
 دولت؛مشاوران 

 هایسازمان در محققان شغلی پیشرفت •
-McGann, 2007: 40( المللیبین یا دولتی

41(. 

با افزایش روزافزون بودجه، مهارت و متخصصان 
 روزروزبهها ها، این مؤسسهموجود در اندیشکده

خواهند آورد. دستاوردها و  به دستقدرت بیشتری 
ها، آغاز انقالب فکری است. های اندیشکدهپیشرفت

ها باید سهم اندیشمندان و کارشناسان اندیشکده
صحیح خود از این انقالب فکری را با انجام 

های مربوطه و در نظر گرفتن ساختارهای مأموریت
های سازمان عنوانبهداخلی ادا کنند تا بتوانند 

3 Peer-Review 
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ستقل به کار خود ادامه تحقیقاتی م
 .)Goodman, 2005(دهند

 کارهای محافظهاندیشکده 2.1
های تحقیقاتی کار، سازمانهای محافظهاندیشکده

های در زمینه سیاست عمومی هستند که اندیشه
، حقوق مالکیت ١کارانه همانند اقتصاد آزادمحافظه

٢خصوصی ٣دولت محدود،  ٤و دفاع ملی  را ترویج  
 .)Schumaker, Kiel, & Heilke, 1997(دهندمی

های این نوع اندیشکده بر خالف اندیشکده
های سیاستی سنتی که در صدد ارائه تحلیل

کارانه را ترویج محافظه گرایانه بودند، اهدافواقع
. )Fischer, 1991; Weaver, 1989(دهندمی

، در پاسخ ۱۹۷۰کار در دهه های محافظهاندیشکده
٥به کنشگری اجتماعی گسترش دولت فدرال  و 

 .)Austin, 2002: 79(وجود آمدندبه

دهی نظرات عمومی و شکل به دنبالکاران محافظه
های دولت در خصوص موضوعات مختلف سیاست

های سیاسی در سطح هستند و درصدد ارتقاء دیدگاه
گذاری عمومی و سیاست جهانی
 :Schultze, Sturm, & Eberle, 2003(اندبرآمده

عنوان کار بههای محافظه. ظهور اندیشکده)231
٦طرفداران بنیادگرایی بازار های اخیر، برای ر سالد 

افرادی که با تجارب سیاسی امریکا آشنا هستند اصالً 
برانگیز نیست. افرادی که به سیاست عمومی تعجب
ها مند هستند، نسبت به نقش این اندیشکدهعالقه

سازی و تجدید ساختار و همچنین در ترویج خصوصی
وکارهای مختلف واقف هستند. ها با کسبارتباط آن
های زدیک ائتالف فدرال و اندیشکدهروابط ن
هایی را برای فرهنگ سیاسی کار چالشمحافظه

ها کند. جایگاهی که اندیشکدهدموکراتیک ایجاد می
اند، در میان مردم توسط امتیازهای ویژه کسب کرده

ها و از طریق عدم پذیرش انتقاد با کمک رسانه
دیگران (با استناد به کارشناسی بودن نظرات 

                                                   
1 Free Enterprise 
2 Private Property Rights 
3 Limited Government 
4 National Defense 
5 Social Activism 

های آمده است. از اندیشکده دستشکده) بهاندی
ها شده است و از آنکار تصویر خوبی ارائهمحافظه

شود عنوان مؤسسات تحقیقاتی مستقلی یاد می به
که فعاالنه در جستجوی حقایق اقتصادی هستند. 

ها اعتبار ها از این طریق به این اندیشکدهرسانه
دارند، اما می ها را از انتقادها مصونبخشند و آنمی

حقیقت چیز دیگری است. پشت پرده این 
ای وجود دارد که از طرف ها شبکهاندیشکده

اند تا شده های عمومی و خصوصی برگزیدهبخش
ها را عملی کنند و های مدنظر این بخشارزش

خواهند ها میامتیازهای بیشتری به دست آورند. آن
کار هفع مقامات محافظهای سیاسی را به نارزش

 .)Smith & Marden, 2008: 701(تغییر دهند

 هانظریه بازی 2.2
های مختلفی که یک فرد ها، موقعیتنظریه بازی
است را برای ما  ها مواجهگیری با آندر زمان تصمیم

 نماید.ترسیم می

هایی است که فرد باید در آن بازی یکی از موقعیت
ها از بازی فراتر گیری نماید. نظریه بازیتصمیم

های رود و کاربرد این نظریه در روشنگری پدیدهمی
سیاسی و زیستی را ارائه اقتصادی، 

. محققان بر این )Osborne, 2004: 1(نمایدمی
ها یکی از عقیده استوار هستند که نظریه بازی

سازی رفتار دلها برای ممؤثرترین و کارآمدترین روش
و اشخاص)  هاگروه(مسئولین، کنندگان بازیشرکت

 ,Tsan-Ming(ف استدر شرایط مختل
Taleizadeh, & Yue, 2020: 119(. 

٧ققان شرکت رند، دو تن از مح۱۹۵۰در سال  یکی از  
ها را ارائه ترین کشفیات مربوط به نظریه بازیمهم

٨نمودند. مِریل فالد ٩و ملوین درِِشر  یک بازی را  
ها را به طراحی نمودند که یکی از اصول نظریه بازی

١چالش کشید. آلبرت تاکر ٠ که یکی از مشاوران این  

6 Market Fundamentalism 
7 RAND 
8 Merrill Flood 
9 Melvin Dresher 
1 0 Albert W. Tucker 
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بازی را برای این » معمای زندانی«شرکت بود نیز نام 
 انتخاب کرد.

ها معمای زندانی یکی از مسائل اصلی در نظریه بازی
دهنده این است که دو نفر شود و نشانمحسوب می

آورند، به  به دستچگونه برای اینکه سود بیشتری 
زمان با نمایند. این بازی همخودشان ضرر وارد می

ای و رقابت افزایش خطر گسترش سالح هسته
ایجاد شد. در عصر  ۱۹۵۰تسلیحاتی در سال 

ای این موضوع چندان دور از انتظار تسلیحات هسته
با پرداخته شدن هزینه  طرفکنیست که امنیت ی

 از سوی طرف مقابل تأمین شود.

کنند که معمای زندانی در تصور می گونهنیابرخی 
بطن موضوعات دفاعی قرار دارد. معمای زندانی 

های در حوزه توانداست و می شمولجهانمفهومی 
شناسی، روانشناسی، مختلفی همچون زیست

شناسی، اقتصاد و حقوق ظاهر شود. این الگو جامعه
١ای که تضاد منافعدر هر حوزه ود داشته باشد، وج 

 .)Poundstone, 1993: 8-9(کندورود پیدا می

است که  دونفرهبازي معماي زنداني يک بازي 
مدلي براي تعامالت اجتماعي به کار گرفته  عنوانبه

شود ای طراحی میگونهشود. ساختار این بازی بهمي
تا افراد میان عقالنیت فردی و جمعی، یک مورد را 

رایش به مطالعه بازی معمای انتخاب نمایند. گ
زندانی از آنجایی آغاز شد که این بازی دشوار در 

ها و مشکالت اجتماعی گوناگون مانند موقعیت
آلودگی، ذخیره انرژی، ازدحام جمعیت و غیره نمایان 

ً به عنوان ابزاری برای مطالعه  گردید. این بازی معموال
٢رفتار تعاملی  گیرد.استفاده قرار می مورد 

طالعات بسیاری بر روی عوامل تأثیرگذار بر تغییر م
رفتار بازیکنان این بازی صورت گرفته است. این 

٣عوامل مواردی همچون تغییر ماتریس پیامدهای  
این بازی برای هر دو طرف و تغییر روش ارائه بازی 

شود. از میان های این بازی را شامل میبه طرف

                                                   
1 Conflict of Interests 
2 Cooperative Behavior 
3 Payoff 
4 Payoff Matrix 

بازی تحت  عواملی که همکاری دو طرف را در این
٤دهند، ماتریس پیامدهایتأثیر قرار می این بازی  

جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. افرادی 
کنند، پیامدهای بازی ی زندانی شرکت میمعماکه در 

گیرند و حرکات و اقدامات خود فعلی را در نظر نمی
ها و پیامدهای دریافت شده را فقط بر اساس بازی

نمایند. این در حالی تنظیم میهای قبل در بازی
دهد کسب آگاهی از ها نشان میاست که پژوهش

گیری فرد تصمیم درروندیی به سزاپیامدها، تأثیر 
 ,Grinberg, Hristova, & Lalev(خواهد داشت

2010: 169-170(. 

در معمای زندانی، هر يک از طرفين سعي دارند تا 
دستاوردها و مزاياي بيشتري کسب نمایند؛ بنابراین 

آورند. از به گزینه تخریب طرف مقابل روی می
طرفی، هریک از افراد باید از قواعد خاصی پیروی 
کنند که این قواعد موجب تقویت روحیه تخریب 

ای گونهواعد بهشوند. این قنمودن فرد مقابل می
گاه صورت ناخودآ که هر دو فرد به اندشده میتنظ

 :Amadae, 2015(گزینه شکست را انتخاب نمایند
31-32(. 

 مؤسسه آمریکن اینترپرایز 3
مؤسسه آمریکن اینترپرایز این اندیشکده در 

، رئیس شرکت ٥توسط لوویس براون ۱۹۴۳سال 
٦جانز مانویل  تأسیس گردید. 

او طرفدار تشکیالت اقتصادی مستقل و مخالف سر 
کنترل شدن اقتصاد توسط دولت  سخت

. مؤسسه آمریکن اینترپرایز )Wiarda, 2009: 4(بود
های تحقیقاتی و انتشارات خود، آرایش در حوزه

غیرحزبی دارد. این اندیشکده با کمک اندیشمندان و 
ای ها و مجالت دورهها، رسالهکارشناسان خود، کتاب

ها، سمینارها و نماید و حامی کنفرانسمنتشر می
ترین های مختلف نیز هست. یکی از بزرگسخنرانی

٧آثار این اندیشکده، مجله آمریکن که شش  است 

5 Lewis H. Brown 
6 Johns-Manville Corporation 
7 The American magazine 
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 ,Anheier & Toepler(رسدبار در سال به چاپ می
2009: 26(. 

ترین و تأثیرگذارترین این اندیشکده یکی از بزرگ
های امریکا است و در دوره اندیشکده

جمهوری بوش، اندیشمندان و کارشناسان ریاست
سزایی در ریکن اینترپرایز تأثیر بهاندیشکده آم

ویژه در های دولت بوش، بهدهی سیاستجهت
 ,Spackman(اندحوزه سیاست خارجی عراق داشته

2010: 44(. 

آمریکن اینترپرایز در تالش است تا آزادی و 
داری دموکراتیک مؤسسات امریکا را ارتقاء سرمایه

مؤسسه به مقامات دولتی،  بخشد. دستاوردهای این
های گذاران، مدیران تجاری، متخصصان حوزهقانون

نگاران و شهروندان مشتاق ارائه مختلف، روزنامه
 شود.می

تحقیقات صورت گرفته در این مؤسسه به سه حوزه 
 شود:اصلی مطالعاتی تقسیم می

 مطالعات سیاست اقتصادی؛ 

 مطالعات اجتماعی و سیاسی؛ 

 سیاست خارجی. مطالعات دفاعی و 

نفر در مراکز آمریکن اینترپرایز در  ۱۹۰حدود 
واشنگتن مشغول به فعالیت هستند. این افراد 

تحقیقاتی، دستیارهای پژوهشی  گروهشامل اعضای 
های ویراستیاری، انتشارات و اجرایی، کارمندان بخش

مدیریتی داخلی و مناسبات  گروهها و و اجالس
یابی هستند. عالوه بر خارجی، جذب سرمایه و بازار

کارمندان و پژوهشگران ثابت این مؤسسه، حدود 
های امریکا که بیشتر در دانشگاه پژوهشگر ۱۰۰

اینترپرایز  آمریکنمشغول به فعالیت هستند، برای 
های آن شرکت محتوای پژوهشی تولید و در اجالس

 نمایند.می

های مؤسسه آمریکن اینترپرایز از طریق فعالیت
هدایی از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی، مبالغ ا

بنیادها و همچنین درآمدهای حاصل از 
شود. این مؤسسه گذاری، تأمین مالی میسرمایه

دهد تحقیقات خود را بر پایه عقد قرارداد انجام نمی
جز در شرایط خاص، از امتیازات دولتی استفاده و به
تحقیقاتی مؤسسه آمریکن اینترپرایز  گروهکند. نمی

مدیره و دیگر وسط رئیس و با مشورت هیئتت
شوند و ماهیت اعضای فعال این مؤسسه تعیین می

و نتایج تحقیقات این مؤسسه نیز توسط اشخاصی 
ها انجام تعیین خواهد شد که تحقیق برای آن

 شود.می

مدیره مؤسسه آمریکن اینترپرایز وظایف هیئت
این های عبارت است از: نظارت بر مدیریت و دارایی

ها، مؤسسه، انتخاب رئیس مؤسسه، تعیین سیاست
عملکرد و راهبردهای مدیریتی، تعیین بودجه ساالنه، 
بازبینی تحقیقات صورت گرفته در این مؤسسه، ارائه 

تحقیقاتی و همچنین  گروههای الزم به مشاوره
 صیانت از استقالل فکری و یکپارچگی مالی مؤسسه.

مؤسسه به  پژوهشگران و افرادی که در این
های تحقیقاتی و اداری مشغول هستند، فعالیت

های تحقیقاتی ممکن است در اموری فراتر از فعالیت
این مؤسسه شرکت کنند. بارزترین نمونه 

های خارج از مؤسسه این افراد، شرکت در فعالیت
جمهوری امریکا ستاد انتخاباتی نامزدهای ریاست

ست از: ها عبارت اهای آناست. دیگر فعالیت
های انتفاعی و مدیره شرکتعضویت در هیئت

های های غیرانتفاعی، عضویت در گروهسازمان
مشاوره نهادهای دولتی و خصوصی، شرکت در 

های تلویزیونی، انتشار کتاب و مقاله توسط برنامه
انتشارات مؤسسه آمریکن  از ریغبهانتشارات دیگری 

 قیقاتی.اینترپرایز و همکاری با سایر مؤسسات تح

تنها ممنوع نیست، بلکه  هایی از این قبیل نهفعالیت
سبب ارتقاء جایگاه مؤسسه آمریکن اینترپرایز شده 

های دستیابی به و با دریافت اطالعات جدید، زمینه
شود. افرادی که اهداف این مؤسسه تسهیل می

وقت این مؤسسه هستند، بیشتر از پژوهشگر تمام
های خارج ه اجازه فعالیتیک روز کاری در طول هفت

های خارج از مؤسسه را ندارند و باید برای فعالیت
مؤسسه آمریکن اینترپرایز، تعهد کاری خود را حفظ 

ها ها نباید به کار اصلی آننمایند و این فعالیت
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آسیب وارد نماید. تمام کارمندان این مؤسسه باید 
در جهت اعتالی مؤسسه آمریکن اینترپرایز تالش 

 د.کنن

مؤسسه آمریکن اینترپرایز در مرز بین پژوهش و 
دارد و هدف آن افزایش کیفیت سیاست گام برمی

های سیاسی و بهبود بخشیدن سیاست دولت بحث
امریکا است. برخی موضوعات تحقیقاتی و انتشاراتی 

کانون  و برخی دیگر نیز زیبرانگچالشاین مؤسسه 
 هایاختالفات شدید سیاسی و طرفداری از گروه

. تعداد زیادی از پژوهشگران این هستند خاص
عنوان مقامات دولتی، مشاور و اعضای مؤسسه، به

 روند درصورت مستقیم های رسمی، بهکمیسیون
گذاری دخیل و سیاست سیاست
 ,American Enterprise Institute(هستند
2005(. 

های امریکا عنوان یکی از اندیشکده این مؤسسه به
بر اقتصاد جهانی، سیاست خارجی امریکا، بیشتر 

گذاری داخلی و المللی، مشکالت سیاستامنیت بین
بندی مشکالت اجتماعی تمرکز دارد. تقسیم

گذاری مؤسسه آمریکن های سیاستبخش
 اینترپرایز بدین شرح است:

اقتصاد امریکا، اصالح مالیات، بازار اقتصاد:  •
 کار امریکا، فناوری و نوآوری؛

دفاع، اقتصاد،  خارجی و دفاعی:سیاست  •
پیشرفت، اطالعات و تروریسم در مناطق 
مختلف جهان اعم از آفریقا، آسیا، اروپا و 
اوراسیا، امریکای التین، خاورمیانه و جنوب 

 آسیا؛

اقامت، حقوق مدنی،  فرهنگ و جامعه: •
 گذاری آزاد و مهاجرت؛سرمایه

 اقتصاد سالمت؛ بهداشت و درمان: •

                                                   
1 K-12 schooling 
2 Foreign and Defense Policy 
3 Critical Threats 
4 Middle East 

اصالحات مالی سیاست و نظرات عمومی:  •
ها، ی، قانون اساسی، دادگاهانتخابات

 انتخابات؛

 تحرک اقتصادی؛مطالعات مربوط به فقر:  •

، وپرورشآموزشاقتصاد  :وپرورشآموزش •
 ۱۲تحصیالت تکمیلی، سیستم آموزش 

 ، راهنمایی و نوآوری.١پایه

در این اندیشکده، مطالعات و تحقیقاتی در خصوص 
گیرد. تحقیقات صورت ای مختلف صورت میکشوره

گرفته در خصوص ایران، در بخش سیاست خارجی 
٢و دفاعی ٣و مرکز تهدیدهای حساس و بحرانی   

 .)AEI Website, 2020(است منتشرشده

 

های مؤسسه مروری بر گزارش 4
آمریکن اینترپرایز در قبال 

 ایران
بندی تحقیقاتی این مؤسسه درباره ایران در دسته

بخش سیاست خارجی و دفاعی، شامل 
٤های خاورمیانهزیرمجموعه ٥، اطالعات ٦، دفاع  ،

٧تروریسم ٨و امریکای التین   است. 

مرکز تهدیدهای حساس و بحرانی این مؤسسه 
 هایی در قبال ایران منتشر نموده است.گزارشنیز 

 بخش خاورمیانه 4.1
در این بخش تحقیقاتی، مؤسسه آمریکن اینترپرایز 
روابط ایران و امریکا پس از انتخابات ریاست 

ی قرار داده و واکنش بررس موردجمهوری امریکا را 
های خود منعکس گزارش کشورهای عربی را نیز در

 نموده است.

اندیشکده، انتخابات امریکا در ماه به گزارش این 
برگزار خواهد شد اما رهبران کشورهای  ۲۰۲۰نوامبر 

5 Intelligence 
6 Defense 
7 Terrorism 
8 Latin America 



 

101 

 .۱۱۲تا  ۹۱ صفحات .۱۳۹۹پاییز و زمستان  .۸ شماره .۴ دوره

الملل بین روابط و سیاست فصلنامه دو  
Journal of Politics and International Relations 

متحده آمریکا در قبال جمهوری مؤسسه امریکن اینترپرایز و اثر آن بر سیاست خارجی ایاالت. رضا بخشی آنی، مجید عباسی، هانیه دانشور
 اسالمی ایران

عربی نگران پیامدهای ریاست جمهوری بایدن 
هستند. ستاد انتخاباتی بایدن اعالم نموده است که 

 دنظریتجددر روابط خود با پادشاهی عربستان 
کند، به حمایت امریکا از عربستان در جنگ یمن می
مه خواهد داد و برای دستیابی به اهداف فروش خات

های امریکا را زیر پا سالح و خرید نفت، آرمان
گذارد. کشورهای عربی همچنین از این امر واهمه نمی

دارند که روابط امریکا و ایران به دوران قبل از ترامپ 
 به نفعهای امریکا در منطقه، بازگردد و سیاست

در پی احیا شدن  دهجادشیاایران تمام شود. ترس 
ها به روابط ایران و امریکا سبب شده است که عرب

 سمت اسرائیل گرایش پیدا کنند.

های این اندیشکده، ستاد با استناد به گزارش
انتخاباتی بایدن اعالم نموده است که در صورت 
بازگشت ایران به برجام، امریکا نیز به این توافق 

یشکده بازخواهد گشت. کارشناسان این اند
معتقدند که خطر اصلی اشتیاق مشاوران بایدن به 
مذاکره با ایران نیست بلکه مسئله و مشکل اصلی 
اینجا است که دولت بایدن قادر به مقابله با برتری 

تواند با ایران در منطقه خاورمیانه نخواهد بود و نمی
 روروبهعواقب جدی قدرت گرفتن ایران در منطقه 

 .)Pletka, 2020a(شود

اندیشمندان این اتاق فکر فعال در امریکا اعالم 
جمهور کنونی امریکا و رقیب او، اند که رئیسنموده

اند. هر دو توافق با ایران را در اولویت خود قرار داده
ای سال بایدن خواستار بازگشت به توافق هسته

با اندکی تغییرات است. ترامپ نیز با کاهش  ۲۰۱۵
ای و محدود نمودن برنامه های منطقهدخالت

های توافق موشکی ایران به دنبال تشدید محدودیت
ها معتقدند که در هر دو حالت، ای است. آنهسته

جمهور بعدی امریکا برای ایران، اولین دستاورد رئیس
های حوزه صادرات نفتی برداشته شدن تحریم

 خواهد بود.

ین میان دیدگاه کارشناسان این اندیشکده، در ا بنا بر
یک از نامزدهای  مشکلی وجود دارد که هیچ

اند: بازارهای انتخاباتی امریکا به آن اشاره نداشته
 کنندگان نفت حوزه خلیجویژه تولیدنفت جهانی، به

 و فارس آمادگی بازگشت نفت ایران به چرخه خرید
فروش نفت را ندارند. حتی اگر امریکا تمام تالش 

ای در اوایل سال افق هستهخود را برای برقراری تو
ارس هنوز ف به کار گیرد، کشورهای حوزه خلیج ۲۰۲۱

عربستان -(جنگ نفتی روسیه۲۰۲۰با مشکالت سال 
کنند. در وپنجه نرم میو شیوع ویروس کرونا) دست

شده از سوی این اندیشکده بر  های منتشرگزارش
این نکته تأکید شده است که اگر نسبت به این 

شدن ینانه نگاه کنیم، با ساختهبموضوع خوش
، ۲۰۲۰در امریکا در اواخر سال  ۱۹-واکسن کووید

دالر در هر  ۶۵به  ۲۰۲۱قیمت نفت تا آخر سال 
بشکه خواهد رسید. این قیمت برای کشورهای 

فارس رقم بسیار کمی است. بازگشت  حاشیه خلیج
ها را بیش نفت ایران به چرخه فروش نفت، قیمت

هد داد و مشکالت زیادی برای از این کاهش خوا
فارس ایجاد  کشورهای تولیدکننده نفت حوزه خلیج

خواهد نمود. این امر یکی از مشکالتی است که 
 امریکا با آن مواجه خواهد شد.-توافق ایران

کارشناسان اندیشکده آمریکن اینترپرایز معتقدند 
آمیز بودن این توافق درگرو این است که موفقیت

شود، ظر گرفته میتی که برای ایران در نتمام امتیازا
ویژه عربستان سعودی، امارات  (بههمسایگان ایران

متحده عربی و بحرین) را نیز شامل شود؛ در غیر این 
صورت این کشورها که در نامساعدترین شرایط 

 برند، حاضر به مذاکره نیستند.اقتصادی به سر می
 دولت بایدن با عربستان سعودی روابط خوبی

نخواهد داشت و وعده داده است که روابط دوجانبه 
های امریکا و عربستان را بازبینی نماید. یکی از ایده

گروه سیاست خارجی بایدن این است که با منزوی 
، ۲۰۲۱ساختن دیپلماتیک عربستان در اوایل سال 

قبل از ادامه روابط دیپلماتیک و امنیتی با این کشور 
 ,Young(خود را نشان دهدتا پایان سال، نارضایتی 

2020(. 

است که  ذکرشدههای این اندیشکده در گزارش
توافق با اسرائیل هستند  در حالکشورهاي عربي نیز 

ها به تأمین مالی و دلیل این توافق فقط نیاز آن
ها نیز ایران است. البته یکی از دالیل اصلی این توافق
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گیری، است. جمهوری اسالمی ایران از ابتدای شکل
میشه در تالش بوده مخالف اسرائیل بوده است و ه

تا انقالب خود را به منطقه خاورمیانه اعم از بحرین، 
کویت و عربستان سعودی صادر کند و همین امر 
موجب شده است که ایران به یکی از مشکالت 

تبدیل شود.  فارسجیخلاصلی کشورهای حاشیه 
عربستان سعودی بارها در یمن، هدف حمالت 

 فتهقرارگر نیروهای تحت حمایت ایران 
 .)Rubin, 2020d(است

کارشناسان این اندیشکده همچنین تاریخچه برنامه 
ترین اند و مهمی قرار دادهموردبررسپهپادهای ایران را 

اند نکات مدنظر خود را در این خصوص گزارش نموده
ها اشاره ای از آنکه در بخش ذیل به خالصه

 شود:می

١اپیماهای بدون سرنشینایران از هو •  
های اصلی راهبرد عنوان یکی از پایهبه

 کند.نظامی خود استفاده می

مقامات ایرانی ممکن است درباره  •
های نظامی خود مبالغه کنند اما قابلیت
گران غربی نباید تهدید پهپادهای تحلیل

بگیرند. مقامات ایران  کمدستایرانی را 
هپادها سال است که در زمینه پ ۳۵حدود 

 اند.گذاری نمودهتحقیق و سرمایه

مقامات ایران در استفاده از پهپادها، دو  •
جویی و حمله. کنند: برتریهدف را دنبال می

کنندگان پهپادهای ایرانی به این کنترل
که پهپادها را در تمام  اندافتهیدستفناوری 

هوایی به پرواز درآورند.  و شرایط آب
دسته تقسیم پهپادهای جنگی به دو 

: پهپادهایی که قابلیت پرتاب شوندیم
موشک و بمب دارند و پس از انجام عملیات 

و همچنین  گردندیبازمبه پایگاه نظامی 
٢پهپادهای کامیکازی که اهداف دشمن را  

کنند. ایران در ساخت پهپادهای نابود می
 تر عمل نموده است.نوع دوم موفق

                                                   
1 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) 

پهپادی یش قدرت ترین خطری که افزابزرگ •
داشت، دستیابی  به دنبالایران 

های وابسته به ایران، نظامیان و گروهشبه
هپادها یا ن پهللا لبنان، به ایمانند حزب

 ,Rubin(ها استفناوری ساخت آن
2020e(. 

اندیشکده آمریکن اینترپرایز سخنان رهبر انقالب 
ی قرار داده و موردبررس دقتبهاسالمی ایران را نیز 

های خود تمام نکاتی که رهبر انقالب در سخنرانی
های خود منعکس در گزارشکنند، ذکر می

 .)Rubin, 2020b(نمایدمی

 بخش اطالعات 4.2
به گزارش بخش اطالعاتی اندیشکده آمریکن 

گیری خود علیه ایران به اینترپرایز، ترامپ در موضع
 است. افتهی دستپیروزی 

های این اندیشکده آمده است که در گزارش
ای ها، طی حملهرغم هشدار دموکراتترامپ علی

تروریستی، سردار سلیمانی را به شهادت رساند اما 
انتقام این حمله را از امریکا  ها نتوانستندایرانی

بگیرند و همین امر سبب شد که ترامپ در موضع 
خود علیه ایران پیروز شود. کارشناسان این 
اندیشکده همچنین اعالم کردند زمانی که ترامپ خط 

یی کایآمرنیروهای  دنید بیآسقرمز خود را در 
کرد که امریکا مشخص کرد، ایران حتی گمان هم نمی

ود را به بدترین شکل ممکن عملی کند تهدیدهای خ
و سردار سلیمانی را ترور کند. ایران در پاسخ به ترور 
سردار سلیمانی فقط چند پایگاه نظامی امریکا را در 

یی نیز کایآمرعراق مورد هدف قرار داد که نظامیان 
ها، ها حضور نداشتند. به گفته آندر این پایگاه

بودند که در این  نیروهای نظامی ایران توافق کرده
حمالت نظامیان امریکا مورد هدف قرار نگیرند تا 
درگیری نظامی بیشتری رخ ندهد. مقامات ایران 
فقط قصد داشتند به مردم کشور خود نشان دهند 

 به نظراند. را مورد هدف قرار داده هاییکایآمرکه 
دهد که دیدگاه ترامپ ها، این امر نشان میآن

2 Kamikaze Drones 
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وی صحیح است و اولویت  برخالف نظر منتقدان
است و اصلی جمهوری اسالمی ایران حفظ انقالب 

 .)Thiessen, 2020(نه انتقام گرفتن از امریکا

 بخش دفاع 4.3
های این اندیشکده، مقامات سیاسی و بنا بر تحلیل

مذهبی ایران همیشه درباره قدرت و نیروی نظامی 
کنند و ارتش ایران در حوزه ارتش ایران مبالغه می

نطقه، هوایی در مقایسه با دیگر کشورهای عربی م
 کند.اسرائیل، بسیار ضعیف عمل میخصوص به

از سوی این اندیشکده  منتشرشدههای در گزارش
بر این موضوع تأکید شده است که جمهوری اسالمی 

 F-14های تنها کشوری است که هنوز از جنگنده
ً یتقرست که اکند و این در حالی استفاده می در  با

ها تمام دنیا دیگر هیچ کشوری از این جنگنده
کند. ایران فقط از نیروی هوایی خود استفاده نمی

های هوا به زمین ها و موشکبرای آزمایش بمب
کند. این اندیشکده همچنین به نقل از استفاده می

اعالم  نیالخبر آنهای ایران به نام یک از خبرگزاری
 ۶۰که برد  »یاسین«کرده است ایران بمب هوشمند 

را به مرحله آزمایش رسانده و در حال  مایلی دارد
در داخل  شدهساختههای افزایش دقت و برد موشک

 .)Rubin, 2020a(ایران است

بنا بر دیدگاه این اندیشکده، سپاه پاسداران انقالب 
های اصلی دفاعی ایران است. اسالمی یکی از ستون

ها، وظیفه سپاه پاسداران دفاع سرزمینی و آن ازنظر
له با افرادی است که داخلی و همچنین مقاب

های جمهوری اسالمی ایران را با ها و دیدگاهسیاست
کنند. کارشناسان این اندیشکده بر خطر مواجه می

سازمان  ۲۰۰۳این باورند که سپاه پاسداران در سال 
را تأسیس نموده است تا با  رعاملیغپدافند 

های ایدئولوژیک داخلی در ایران مقابله کند. چالش
ایران هنگامی وارد عمل  رعاملیغافند سازمان پد

شود که در بخشی از کشور ناآرامی یا درگیری می
باشد و وظیفه این سازمان در زمان وقوع  جادشدهیا

                                                   
1 Bernie Sanders 
2 New York Times 

درگیری، کنترل آن منطقه خواهد بود. این سازمان 
افزارهای الکترونیک های سایبری و جنگفعالیت

 ,Rubin(کنداه پاسداران را نیز کنترل میسپ
2020c(. 

 بخش تروریسم 4.4
بنا بر ادعای کارشناسان این اندیشکده، جمهوری 

های زیادی در حق مردم ایران اسالمی ایران جنایت
ها برداشته شوند، این صورت داده است و اگر تحریم

 شود.ا علیه مردم ایران تشدید میهجنایت

١برنی سندرز ها علیه ایران درخواست لغو تحریم 
در زمان شیوع ویروس کرونا را داشت و اعالم کرد که 

های های امریکا علیه ایران، اعم از تحریمباید تحریم
شود این کشور نتواند در مقابله مالی که سبب می

را حذف  با ویروس کرونا عملکرد خوبی داشته باشد
الف بوده و بر کنیم. این اندیشکده با نظر سندرز مخ

این عقیده استوار است که مردم ایران از 
های تروریستی کشورشان در داخل و خارج فعالیت

از مرزهای سرزمینی آگاهی کامل دارند و از 
های حمایتی جمهوری اسالمی ایران از بشار فعالیت

ها اسد در سوریه مطلع بوده و مخالف حذف تحریم
شکده، جنگ هستند. بر اساس اطالعات این اندی

میلیارد  ۱۰۰تا  ۳۰ای حدود سوریه برای ایران هزینه
دالری دربر داشته است. تأمین تجهیزات نظامی و 

میلیون  ۷۰۰هللا نیز برای ایران، حدود حمایت از حزب
دالر در سال هزینه در پی دارد. به گفته کارشناسان 
این اندیشکده، ایران برای نیروهای تروریستی 

میلیون دالر پول  ۱۰۰ن، ساالنه حماس در فلسطی
کند و حمایت ایران از شورشیان یمن، با منتقل می

را نیز نباید از خاطر  ارسال ساالنه چند میلیون دالر
های اند که گزارشها همچنین اعالم نمودهبرد. آن

٢مزیتاورکیویناز  آمدهدستبه ٣و اینترسپت  نشان  
عراق دارد.  دهد ایران منافع زیادی نیز در کشورمی

این اندیشکده معتقد است در ایران مشکالت 
دارویی وجود دارد اما دولت امریکا قصد ندارد مردم 

مسئوالن این کشور تنبیه کند. اگر  به خاطرایران را 

3 Intercept 
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هللا، ایران به حمایت خود از جنگ سوریه، حزب
نظامیان عراق و دیگر کشورها خاتمه حماس، شبه

ال مواد غذایی و دارو مشکالت دهد، امریکا نیز با ارس
مردم ایران را مرتفع خواهد نمود؛ اما این امر بسیار 
غیرمحتمل است. به گفته کارشناسان این 

حمایت ایران از تروریسم در  لیبه دلاندیشکده، 
منطقه، در حال حاضر زمان مناسبی برای حذف 

 .)Pletka, 2020b(های ایران نیستتحریم

 بخش امریکای التین 4.5
در گزارشی که اندیشکده آمریکن اینترپرایز برای 

ای التین منتشر نموده، به حضور ایران در امریک
 است. شده اشارهموضوع ترور سردار سلیمانی 

این اندیشکده اذعان داشته است که پس از ترور 
، ایران مواضع ۱۹۹۲شدن عباس موسوی در سال 

١رسیبوئنوس آاسرائیل را در  امریکای التین، توسط  
هللا مورد هدف قرار داد اما پس از ترور سردار حزب

راق، واکنش ایران فقط هدف قرار دادن سلیمانی در ع
چند پایگاه نظامی امریکا در عراق بود. حمالت 

موجب  ۱۹۹۲هللا در امریکای التین در سال حزب
نفر از مردم امریکای التین  ۱۰۰کشته و زخمی شدن 

شد. به گفته کارشناسان این اندیشکده، این احتمال 
لیمانی وجود دارد که ایران برای انتقام خون سردار س

خود انتخاب  عنوان گزینهدوباره امریکای التین را به
هللا در امریکای التین مواضع زیادی کند چون حزب

پیمانان ، اسرائیل و هممتحدهاالتیادارد. 
در امریکای التین باید از این مسئله  متحدهاالتیا

های آگاه باشند که ایران ممکن است بر اساس داده
نتین، در منطقه امریکای التین گذشته و حمله آرژا
 .)Berg, 2020(حمالتی صورت دهد

 تهدیدهای حساس و بحرانیمرکز  4.6
های اصلی مؤسسه در این مرکز که یکی از بخش

هایی درباره آمریکن اینترپرایز است، گزارش
 است. شده منتشرکشورهای خاورمیانه اعم از ایران 

صادرات سالح  در خصوصها یکی از این گزارش
است که  شده ذکرتوسط ایران است. در این گزارش 

 برداشته شدنن پس از صادرات سالح توسط ایرا
تری نسبت به خرید سالح تحریم سالح، آثار مخرب

توسط ایران در منطقه در پی خواهد داشت. مقامات 
های بیشتری را اند که سالحنظامی ایران اعالم نموده

 دستبهبه فروش خواهند رساند. بنا به اطالعات 
در این اندیشکده، وزارت امور خارجه ایران نیز  آمده

روسیه و چین مذاکراتی صورت داده است و قصد با 
مقامات ایران  فروش سالح به این دو کشور را دارد.

گسترش صنعت دفاعی خود هستند تا  به دنبال
ها درآمد خالصی از طریق صادرات کسب کنند. آن

همچنین قصد دارند به یمن، سوریه، افغانستان و 
یی که هاموریتانی سالح بفروشند و از این راه سالح

اند را به مرحله آزمایش عملی برسانند. تولید نموده
این اندیشکده بر این عقیده استوار است که اگر 

های پیشرفته ایران به فناوری فروش و انتقال سالح
تنها عواید زیادی به دست خواهد آورد دست یابد، نه

خود را آزمایش  شدهساختههای تواند سالحبلکه می
ری ساخت سالح خود را طریق فناونماید و از این 

 .)Rauschenbach, 2020(ارتقاء بخشد

مرکز تهدیدهای حساس و بحرانی در مؤسسه 
آمریکن اینترپرایز همچنین بر سرکوب اعتراضات 

های داخلی را داخلی در ایران متمرکز است، سرکوب
گزارش تولید کند و در این رابطه در ایران رصد می

ها بر این عقیده استوار هستند که کند. آنمی
مقامات ایران قصد دارند با کاهش ارتباطات داخلی 

گیری خنثی کنند. مردم، اعتراضات را قبل از شکل
ها، ایران در حال ساخت اینترنت طبق تحقیقات آن

داخلی است تا از وابستگی مردم به اینترنت خارجی 
نترنت و خدمات موبایلی در بکاهد. فیلتر شدن ای

د سرکوب اعتراضات را تسهیل توانایران نیز می
 .)Carl, 2020(نماید

 

                                                   
1 Buenos Aires 
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 بررسی آماری 5
در این بخش، با استفاده از رویکرد کمی و بررسی 

های آماری، تحلیلی از وزن و جایگاه ایران در سیاست
 شود.مؤسسه آمریکن اینترپرایز ارائه می

 
 ۲۰۱۹در سال  رانیدر قبال ا زینترپرایا کنیمؤسسه آمر یهاگزارش. ١ نمودار

 

های مؤسسه تعداد گزارش ۱شماره  نمودار
 ۲۰۱۹آمریکن اینترپرایز در قبال ایران را در سال 

های مختلف تحقیقاتی دهد. از میان بخشنشان می
 ۹۰با » خاورمیانه«این مؤسسه علیه ایران، بخش 

های این اندیشکده را بیشترین تعداد گزارش گزارش،
به خود اختصاص داده است. بخش خاورمیانه 

 هایی درمؤسسه آمریکن اینترپرایز حاوی گزارش
جمهور آینده امریکا با ایران در خصوص روابط رئیس

است و همچنین بازگشت امریکا به  ۲۰۲۱سال 
برجام، تبعات ورود ایران به بازارهای نفت جهانی 

از بازگشت امریکا به برجام و همچنین توان  پس
گرفته  بررسی قرار نظامی ایران در این بخش مورد

ها های این بخش با دیگر بخشاست. برخی گزارش
همانند بخش دفاع، اطالعات و تروریسم همپوشانی 

در رابطه با » امریکای التین«دارد. بخش تحقیقاتی 
، ۲۰۱۹ ایران نیز بدون ثبت هیچ گزارشی در سال

های این مؤسسه را به خود کمترین حجم گزارش
 اختصاص داده است.
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 ۲۰۱۹در سال  رانیدر قبال ا زینترپرایا کنیمؤسسه آمر یهانسبت گزارش. ٢ نمودار

 

های مؤسسه آمریکن نسبت گزارش ۲شماره  نمودار
نشان  ۲۰۱۹اینترپرایز در قبال ایران را در سال 

طور که اشاره شد، بخش دهد. در این میان، همانمی
درصد)  ۸۱ها (بیشترین سهم از گزارش» خاورمیانه«

امریکای «را به خود اختصاص داده است و بخش 
جم با سهم صفر درصدی، کمترین ح» التین

 های این مؤسسه را دارد.گزارش

 
 ۲۰۲۰در سال  رانیدر قبال ا زینترپرایا کنیمؤسسه آمر یهاگزارش. ٣ نمودار

 

های مؤسسه آمریکن ، تعداد گزارش۳نمودار شماره 
های مختلف اینترپرایز در قبال ایران در بخش

دهد. بخش را نمایش می ۲۰۲۰تحقیقاتی سال 
گزارش، بیشترین تعداد  ۱۱۸با » خاورمیانه«

امریکای «های این مؤسسه را دارد. بخش گزارش
، کمترین ۲۰۱۹نیز با یک گزارش، مشابه سال » التین

ها را به خود اختصاص داده است. این عداد گزارشت
دهنده اهمیت بخش تحقیقاتی خاورمیانه امر نشان

 برای مؤسسه آمریکن اینترپرایز است.
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 ۲۰۲۰در سال  رانیدر قبال ا زینترپرایا کنیمؤسسه آمر یهانسبت گزارش. ٤ نمودار

 

های دهنده درصد گزارشنشان ۴نمودار شماره 
مؤسسه آمریکن اینترپرایز در قبال ایران در 

است.  ۲۰۲۰های مختلف تحقیقاتی سال بخش
درصد، بیشترین سهم  ۷۵با » خاورمیانه«بخش 
های این مؤسسه را به خود اختصاص داده گزارش

، کمترین ٪۱نیز با » امریکای التین«است. بخش 
های مؤسسه را دارد. تعداد گزارش هاحجم گزارش

آمریکن اینترپرایز در بخش خاورمیانه نسبت به 
کاهش داشته است، اما تعداد کل  ٪۶سال گذشته 

های مختلف های این اندیشکده در بخشگزارش
 ۲۰۱۹نسبت به سال  ۲۰۲۰تحقیقاتی، در سال 

 است. افتهی شیافزا

 
 مختلف یدر خصوص کشورها زینترپرایا کنیمؤسسه آمر یهاتعداد گزارش. ٥ نمودار

 

های مؤسسه آمریکن تعداد گزارش ۵نمودار شماره 
خصوص کشورهای مختلف را نشان  اینترپرایز در

های های مربوط به سالدهد. برآیند تعداد گزارشمي

کشورهای یی، قایآفردر کشورهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹
جنوب آسیا، کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی و 

ریکای التین و کشورهای حوزه اوراسیا، ام
صورت مجزا گرفتن ایران)، به در نظر(بدون خاورمیانه

خصوص ایران  در شکدهیاند نیاهای از تعداد گزارش
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 ۵واقع، نمودار  سال کمتر است. در در طول این دو
اینترپرایز با تمرکز  دهد مؤسسه آمریکننشان می

موضوع ایران، توانسته است ایران را به  بر ژهیو

مسئله اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ تبدیل 
 کند.

 

تحلیل راهبرد موسسه  6
آمریکن اینترپرایز در چارچوب 

 هانظریه بازی
شده توسط اندیشکده در بخش حاضر، راهبرد ارائه

الب نظریه بازی ها تحلیل اینترپرایز در قآمریکن 
 شود.می

ماتریس پیامدهای بازی مربوط به راهبرد 
 ۱شده توسط این اندیشکده در جدول ترسیم

 ذکرشده است.

 

 

 رانیدر قبال ا شکدهیمربوط به راهبرد اند یباز یهاداده سیماتر. ١ جدول

 
 ایران

 خروج از برجام استمرار تعهد به برجام

 متحدهایاالت

عدم بازگشت 
 -U, I U+,I به برجام

بازگشت به 
 +U-,I+ U-,I برجام

 

متحده از برجام، دو گزینه در این الگو، با خروج ایاالت
گیرد. گزینه اول استمرار تعهد مقابل ایران قرار می

انقضای به برجام با هدف سپری شدن و 
شده در برجام و جلوگیری از های تعیینمحدودیت

ی امنیت سازمان ملل های شورابازگشت قطعنامه
سازد. ) را نصیب ایران میI(است که بازده

بازگرداندن متحده نیز با خروج از برجام و ایاالت
آورد. حال دست می ) را بهU(ها بازدهتمامی تحریم

هد، خروج از برجام جای گزینه تعفرض کنید ایران به
را انتخاب کند. در این حالت به دلیل فعال شدن 

های ها و تحریم، کلیه قطعنامه١مکانیسم ماشه
شده و فعالشورای امنیت سازمان ملل علیه ایران 

رسد. در مقابل ) می-I(ایران به بازده کمتری

                                                   
1 Trigger Mechanism 

 المللیمتحده به دلیل کسب مشروعیت بینایاالت
) دریافت +U(زده بیشتریها بادر اعمال تحریم

کند. بنابراین، انتخاب این گزینه منجر به کاهش می
بازده مورد انتظار ایران شده و ایران انگیزه دارد که 

 همان گزینه اول را حفظ کند. 

حال فرض کنید با روی کار آمدن دولت جدید 
متحده، این دولت سیاست دولت دموکرات در ایاالت

دوباره بررسی کرده و با ترامپ در خصوص برجام را 
دو گزینه مواجه شود. گزینه اول همان استمرار 
سیاست دولت ترامپ و عدم بازگشت به برجام و 

ها است که منجر به حفظ اهرم فشار حفظ تحریم
) را در پی U(تحده در قبال ایران شده و  بازدهمایاالت

دارد. گزینه دوم بازگشت به برجام است که منجر 
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ده و ضمن فتن اهرم فشار علیه ایران شبه از دست ر 
)، منافع بیشتری را برای -U(در پی داشتن بازده کمتر

ها در پی خواهد داشت. ) به دلیل رفع تحریم+I(ایران
دهد گزینه مطلوب برای چارچوب فوق نشان می

متحده انتخاب گزینه اول و عدم بازگشت به ایاالت
بازی، تعادل برجام است. با در نظر گرفتن این الگوی 

دهد که هر دو کشور گزینه نش در وضعیتی رخ می
اول خود را انتخاب کنند. ایران استمرار تعهد خود به 

متحده نیز همچنان برجام را حفظ کرده و ایاالت
خارج از برجام بماند. انتخاب هر گزینه دیگری 
غیرازاین گزینه تعادلی منجر به کاهش بازده 

 شود. بازیگران می

شده از سوی اندیشکده  این تحلیل راهبرد ارائهبنابر 
دهد این اندیشکده یک آمریکن اینترپرایز نشان می

خواه برد را برای دولت جمهوری-بازی برد
متحده طراحی کرده است بر این مبنا که ایاالت

متحده از برجام ضمن تقویت اهرم خروج ایاالت
ایران متحده علیه ایران، منجر به خروج فشار ایاالت

شود. همچنین به دلیل وضعیت از برجام نیز نمی
پایدار این تعادل، با تغییر احتمالی دولت در 

متحده و روی کار آمدن یک دولت دموکرات، ایاالت
این تعادل به هم نخواهد خورد. چراکه انتخاب هر 

ای غیر از گزینه تعادلی، منجر به کاهش بازده گزینه
 د.خواهد ش انتظاری هر یک از بازیگران

 

 گیرینتیجه 7
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مؤسسه آمریکن 
اینترپرایز در سیاست خارجی امریکا در قبال ایران و 
تأیید این فرضیه است که به دلیل نفوذ این 

و  خواه و دولت ترامپاندیشکده بر حزب جمهوری
تمرکز آن بر موضوع ایران، ایران به مسئله اصلی 

 شده است. ترامپ تبدیلسیاست خارجی دولت 

های این پژوهش نشانگر فعالیت ویژه یافته
یکی از  عنوانبهمؤسسه آمریکن اینترپرایز 

های متحده بر سرفصلهای فعال ایاالتاندیشکده
گسترده و متنوعی در رابطه با ایران اعم از مسائل 

مربوط به خاورمیانه، دفاع، تروریسم، امریکای التین 
ای که ایران در مقایسه با گونه بهو اطالعات است؛ 

یی، کشورهای جنوب آسیا، قایآفرکشورهای 
کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی و حوزه اوراسیا، 

 در نظر(بدون ریکای التین و کشورهای خاورمیانهام
ها را در سبد گرفتن ایران)، بیشترین سهم گزارش

مطالعاتی این اندیشکده به خود اختصاص داده 
های اندیشکده آمریکن بیشترین تمرکز گزارشاست. 

بر بخش تحقیقاتی  ۲۰۲۰اینترپرایز در سال 
درصدی است. این بخش  ۷۵با سهم » خاورمیانه«

جمهور هایی درباره روابط رئیستحقیقاتی، گزارش
منتشر نموده  ۲۰۲۱آینده امریکا با ایران در سال 

است و تبعات بازگشت امریکا به برجام و درنتیجه 
آشفتگی بازارهای نفت جهانی و همچنین توان 

بررسی قرار داده است. این  نظامی ایران را مورد
دهی به سیاست خارجی منظور جهت مؤسسه به

صورت های خود را بهامریکا علیه ایران، گزارش
گذاری مستمر در اختیار مقامات حوزه سیاست

 دهد.امریکا قرار می

هد برخی از دآمده نشان می دستنتایج به
راهبردهای اتخاذی دولت ترامپ در خصوص ایران 
مانند ترور سردار سلیمانی و خروج از برجام، بر 
اساس تجویزهای سیاستی و تحلیلی مؤسسه 
آمریکن اینترپرایز صورت پذیرفته است و این امر 

دهی بیانگر نقش ویژه این اندیشکده در شکل
 .سیاست خارجی دولت ترامپ علیه ایران است

شده توسط این اندیشکده در  بررسی راهبرد ارائه
ها بیانگر آن است که راهبرد چارچوب نظریه بازی

خروج از برجام از منظر متفکران این اندیشکده به 
ای که خروج گونه تعادل پایدار محسوب شده به

تنها منجر به خروج ایران از  متحده از برجام نهایاالت
متحده هرم فشار ایاالتبرجام نخواهد شد بلکه ا

ای ایران را احیا خواهد کرد. های منطقهعلیه سیاست
ها، تغییر دولت در همچنین در چارچوب نظریه بازی

تواند این وضعیت تعادلی را متحده نیز نمیایاالت
تغییر دهد. چراکه انتخاب هر گزینه دیگری منجر به 
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د متحده خواهکاهش بازده مورد انتظار دولت ایاالت
 شد.
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