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تمرکز بر منطقۀ خاکستری؛ راهبرد پسا احیاِی توافق اتمی امریکا
فرشید فرهادی؛ پژوهشگر مرکز آینده پژوهی جهان اسالم 

مقدمه
تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، به طور خاص در زمان حکومت پهلوی دوم، ایران و امریکا روابط دوستانه و مستحکمی 

ایران، متحد راهبردی جبهۀ غرب در منطقه محسوب می شد. در چارچوب ترتیبات امنیت  با یکدیگر داشتند. در این زمان، 

منطقه ای همچون »سنتو« و »سیستم دوستونی« ایران به عنوان رکن اساسی و به عبارت روشن تر، ستون حفظ امنیت در منطقه 

در مقابله با جبهۀ کمونیسم به شمار می رفت. اهمیت جایگاه ایران برای مقابله با کمونیسم در سیاست خارجی امریکا به حدی 

با دیگر کشورهای منطقه همچون ترکیه، پاکستان و شیخ نشین های حاشیۀ جنوبی خلیج فارس را  بود که حتی روابط امریکا 

تحت الشعاع قرار داده بود؛ اما با وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 1357 نه تنها این روابط متوقف شد، بلکه خصومتی عمیق 

بر روابط دو کشور حاکم شد. این خصومت عمیق، بارها، در اقدامات و بحرآن های مختلف از سوی امریکا بر علیه ایران به 

منصۀ ظهور رسیده است.

به تعبیر روشن تر، امریکا در طول چهار دهۀ گذشته، به عنوان قدرت هژمونیک جهانی، همواره کوشیده است با تکیه بر توان 

خود در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری، نظم منطقه ای مطلوب خود را در خاورمیانه پی  افکند؛ اما اساسی ترین مانع و 

محدودیت در این مسیر، ایران و چالش های ناشی از آن برای امریکا بوده است. ایران با توجه به اصول انقالب، بر استقالل 

کید  تأ آرمآن ها و ارزش های اسالمی در سطح خاورمیانه و جهان اسالم  پایۀ  بر  همه جانبۀ خود و شکل گیری نظمی مطلوب 

دارد. در طول چهار دهۀ گذشته، تحوالت خاورمیانه برایند تقاطع نظم امریکایی و نظم انقالبی ایران و تالش این دو برای تسلط 

و سیطره و حذف دیگری بوده است. تحت چنین شرایطی، نقاط عطف مهمی در الگوی رفتاری تعارضی مابین دو کشور در 
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چهار دهۀ گذشته شکل گرفته است. یکی از این نقاط، تنش ها دربارۀ برنامۀ اتمی جمهوری اسالمی ایران است؛ گره کوری 

که تالش های دوَدهه اِی سخت و طاقت فرسا برای بازکردن آن، راه به جایی نبرده است. گرچه توافق هسته ای 2015 )برجام( 

چشم انداز روشنی برای گشایش ترسیم کرده بود، توفان سهمگین 2018 عمارت ساخته شده را به کل ویران کرد. 

اما نکتۀ مهم از یک سو تالش ها برای بازسازی عمارت بر خرابه های 2018 و از سوی دیگر، استمرار تخاصم عمیق صاحبان 

زیاد،  عمق  به دلیل  امریکا،  و  ایران  تخاصم  و  تضاد  هسته ای، همچنان  توافق  احیای  به فرض  حتی  گفت  باید  است.  عمارت 

استمرار پیدا خواهد کرد؛ اما نکته ای که اهمیت دارد، جریان این استمرار است: اینکه در صورت احیای توافق هسته ای، آیندۀ 

تقابل ایران و امریکا چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ در پاسخ باید گفت استمرار تخاصم دو کشور و در سوی مقابل، بن بست 

استراتژیِک ناشی از بازدارندگی، باعث سرریز تضادها و تقابل ها به منطقۀ خاکستری خواهد شد. 

منطقۀ خاکستری
خاکستری، نه تاریکی سیاهی را دارد و نه روشنایی سفید؛ بلکه حد میانۀ این دو قرار دارد. این حد واسط بودن مبّین تعادل است. 

برخورداری از این حد میانه اسباب استعمال صفت خاکستری برای عناوین مختلف در حوزه های موضوعی گوناگون شده است. 

یکی از این حوزه ها، سیاست و امنیت بین الملل است. منظور از مفهومی که در دو دهۀ گذشته تحت عنوان »منطقۀ خاکستری« 

رایج شده است، میآن های از جنگ و صلح است: وضعیتی که نه جنگ است و نه صلح و ثبات؛ بلکه در میانه این دو قرار دارد. 

منطقۀ خاکستری به طور دقیق گستر ه ای است میان دو بازیگر متخاصم که به دلیل حاکمیت بن بسِت ناشی از بازدارندگی شکل 

می گیرد. در این گستره، اقدامات به نحوی سامان می یابد که خطر تقابل و رویارویی مستقیم و شکست بازدارندگی را در پی 

 معمول مانند اقدامات روزمرۀ مخفی، انتشار اطالعات، نمایش نیرو، 
ً
نداشته باشند. این اقدامات انواع مختلفی از اشکال نسبتا

تحریم، تحریف اطالعات در رسانه ها با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ترور، خراب کاری، اخالل تا اقدامات نظامی که 

مرزهای درگیری متعارف را می پیمایند، در بر می گیرد. اقدامات در منطقۀ خاکستری شامل ویژگی هایی به قرار زیر است: 

1. آنی و نقطه ای بودن اقدامات
مهم ترین ویژگی اقدامات در منطقۀ خاکستری، آنی و نقطه ای بودن آن هاست. این ویژگی، فعالیت های انجام شده در منطقۀ 

خاکستری را از حملۀ نظامی کالسیک متمایز می کند. برخالف نبرد کالسیک، در این شرایط، مهاجم سعی خواهد کرد اقدامات 

را در آستانه های تعیین شدۀ کوتاه یا در بعضی موارد، بسیار کوتاه، انجام دهد؛ زیرا هدف این است که از درگیری های بزرگ و 

مستقیم یا از درگیری صریح جلوگیری شود.

2. پله ای و تدریجی بودن
دومین ویژگی اقدامات معطوف در منطقۀ خاکستری، تدریجی بودن آن هاست. این اقدامات با گذشت زمان، به تدریج، آشکار 

می شوند. همین ویژگی نیز باعث می شود فرصت برای پاسخ های قاطع از بازیگر مدافع سلب شود. 

3. مشخص نبودن فاعِل فعل
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 هدف و غایت اقدامات منطقۀ خاکستری انکار و مخفی کردن نقش بازیگر مهاجم در انجام اقدامات است. به همین دلیل 
ً
عمدتا

نیز بیشتر شامل حمالت سایبری، شایعه، تحریف و استفاده از نیروهای نیابتی است. این اقدامات به دولت مهاجم در منطقۀ 

خاکستری اجازه می دهد ضمن درپیش گرفتن اقدامات برای تغییر وضع موجود، نقش منفی خود را مخفی نگه دارد. 

4. تأکید بر بعد نرم قدرت
استفاده  ابزارهایی  از   

ً
در کارزارهای منطقۀ خاکستری، معموال نظامی،  پاسخ  آستانۀ  ذیل  در  ماندن  به  آشکاِر مربوط  به دالیل 

می شود که منبعث از قدرت نرم و هوشمند است. در این کارزارها، از نیروهای دیپلماتیک، اطالعاتی، سایبری، شبه نظامی و 

سایر ابزارها و تکنیک ها استفاده می شود تا از تصور تهاجم نظامی آشکار جلوگیری شود.

5. تمرکز بر پاشنه آشیل
دیگر ویژگی مهم اقدامات منطقۀ خاکستری این است که این اقدامات تا حدی زیادی برای حمله به نقاط آسیب پذیر خاص 

در کشورهای هدف طراحی می شوند. این آسیب پذیریها می تواند شامل شکافهای اجتماعی، شکاف سیاسی، رکود اقتصادی و 

همچنین تمرکز بر نقاط آسیب در حوزۀ نظامی باشد.

برجام و سرریز اقدامات به منطقۀ خاکستری
باید گفت در ارتباط با ایران و امریکا، مسائل هسته ای نقشی ثانویه در شکل گیری منطقۀ خاکستری مابین دو کشور داشته است. 

اینکه به تنهایی برنامۀ هسته ای جمهوری اسالمی ایران را عامل شکل گیری منطقۀ خاکستری مابین دو کشور بدانیم، تقلیل گرایی 

است. برنامۀ اتمی ایران نقش اساسی در شکل گیری بازدارندگی و ثبات استراتژیک ناشی از آن و در نهایت، شکل گیری منطقۀ 

خاکستری داشته است؛ اما یگانه عامل نبوده است؛ چراکه نقش ویژگی های ژئوپلیتیکی و دفاعی جمهوری اسالمی ایران نیز 

برجسته است. بنابراین، آیندۀ برنامۀ اتمی جمهوری اسالمی ایران نقشی مهم و برجسته در شکل دهی به شکل و ساختار آیندۀ 

تقابل ایران و امریکا دارد. ازاین رو، ابتدا باید از آیندۀ توافق هسته ای سخن گفت و سپس به نقش آن در شکل دهی به چارچوب 

اقدامات اشاره کرد.

آیندۀ برجام
احیای توافق هسته ای در میانۀ 2022

سناریوی مطلوب در ارتباط با آیندۀ توافق هستهای 2015، احیای آن است. این موضوعی است که مطلوب تمامی بازیگران 

ذی نفع است. در این راستا، تروئیکای اروپایی، به طور گسترده ، و تا حدی، روسیه و چین، زمینۀ نزدیک کردن مواضع طرفین و در 

نهایت، احیای توافق را فراهم خواهند کرد. تروئیکای اروپایی در چهار سال گذشته از حامیان اصلی حفظ توافق هستهای بوده 

است. آن ها در این مسیر گرچه با فرازونشیبهای زیادی روبهرو بودند، با اقدامات و تالشهای خود سعی کردند از نابودی کامل 

توافق اتمی جلوگیری کنند. آن ها در طول چند سال گذشته، با بن بست شکل گرفته مابین ایران و امریکا، تنها به تغییر کادر سیاسی 

در کاخ سفید امیدوار بودند. به همین دلیل نیز حال که شرایط مطلوب حاصل شده است، فعاالنه به دنبال به سرانجام رساندن 
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تالشهای خود در مسیر احیای توافق هستهای هستند. تالشهای دیپلماتیک گستردۀ چند وقت گذشتۀ تروئیکای اروپایی، در 

همین راستا و با توجه به کمبود زمان، با هدف بازگردان توافق هستهای به مسیر اصلی آن است.

از سوی دیگر، امریکاییها نیز خود به این موضوع واقف هستند که زمان زیادی برای بازگشت به مسیر احیای توافق هستهای 

ندارند. نقطۀ گریز هسته ای ایران به کمتر از چند ماه تقلیل پیدا کرده است. تقلیل بیشتِر این زمان به معنای ناکارآمدی کامل توافق 

هسته ای است. از سوی دیگر، آنان گزینه و چاره ای جز توافق هسته ای در راستای کنترل و مهار ایران ندارند؛ چراکه حملۀ نظامی 

به تأسیسات اتمی ایران با عدم قطعیت گسترده در ارتباط با چالش های احتمالی و هزینه های ناشی از آن برای ثبات منطقه همراه 

است. فشار ناشی از تحریم ها نیز به منتها علیه آستانۀ خود رسیده است و ایران فشار و چالش ناشی از آن را به خوبی مدیریت 

ادامه، گام های  آنان در  توافق هسته ای است.  ایران احیای  با  بنابراین، یگانه راِه پیش روی کاخ سفید برای مقابله  کرده است. 

مستحکمی در این راستا بر خواهند داشت، از جمله اینکه در شرایط حاضر به دلیل فشار زمانی شکل گرفته، امریکایی ها تا حد 

رضایت بخشی برای ایران، از فشار ناشی از تحریم ها خواهند کاست. همچنین، زیاده خواهی ها در ارتباط با مسائل موشکی و 

منطقه ای ایران کاهش خواهد یافت. 

گزینۀ مطلوب برای جمهوری اسالمی ایران نیز احیای توافق هسته ای و بهره مندی از مزایا و گشایش های ناشی از آن است. 

لق چالش های اساسی برای اقتصاد ایران شده است: نرخ منفی رشد اقتصادی، کاهش قابل توجه ذخائر ارزی، 
َ

تحریم ها سبب خ

تورم سرسام آور و خطر کسری قابل توجه بودجه؛ چراکه از 1250 هزار میلیارد تومان بودجه سال 11۴01، سهم بخش نفت ۴00 

هزار میلیارد تومان است. بنابراین، ادامۀ تحریم نفتی ایران، دولت را در تأمین منابع مالی خود برای سال آینده با چالش روبه رو 

خواهد کرد. همچنین، صادرات و تجارت ایران، به دلیل ادامۀ فشار ناشی از کارزار فشار حداکثری تحریم ها، با اختالل جدی 

روبه رو شده است. اما فراتر از این مسائل چالش ها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی است که فشار ناشی از تحریم ها برای ایران به 

بار آورده است. ادامۀ چالش های اقتصادی خطر شکل گیری بی ثباتی سیاسی و اجتماعی را برای ایران در پی دارد. بنابراین در 

شرایط حاضر، احیای توافق هسته ای، گزینۀ مطلوبی برای جمهوری اسالمی ایران است؛ چراکه ثمرات ناشی از آن، نقش مهمی 

در بهبود شرایط اقتصادی ایران خواهد داشت. پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها، ایران در 2022 از رکود عمیق خارج 

شده و نرخ تورم آن تک رقمی شود و به حدود 8 درصد برسد. همچنین، نرخ رشد اقتصادی ایران که طی چند سال گذشته منفی 

بوده است، در سال آینده به ۴/۴درصد برسد.1 بنابراین، ایران در مسیر احیای توافق هسته ای گام بر خواهد داشت. در این مسیر، 

ایران در راستای رفع نگرانی ها در ارتباط با کاهش نقطه گریز اتمی خود به برخی تعهدات اتمی خود در مسیر احیای توافق عمل 

خواهد کرد و نگرانی ها در ارتباط با بازرسی ها از سایت اتمی کرج را برطرف خواهد کرد. همچنین، میزان غنی سازی ایران نیز 

1. به نقل از مؤسسۀ اعتبارسنجی فیچ. قابل رؤیت در: 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3825238
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افزایش نخواهد یافت. 

چین و روسیه نیز در راستای ایجاد ثبات استراتژیک جهانی همگام با امریکایی ها قدم بر خواهند داشت. در ارتباط با روسیه، 

اتمی  توافق  احیای  در مسیر  آن ها  احتمالی  منفی  نقش  از  اوکراین،  بحران  با  ارتباط  در  آن ها  به  اطمینان خاطر  دادن  با  امریکا 

جلوگیری خواهد کرد. چینی ها نیز به گونه ای عمل خواهند کرد که سبب دورشدن ایران از میز مذاکره نشوند. آن ها در ارتباط 

با خرید نفت از ایران، تا حدی، عقب نشینی خواهند کرد. همچنین، امریکایی ها از نقش منفی خود در دریای چین جنوبی 

خواهند کاست. به طور کلی با مهیاشدن شرایط در میانۀ سال 2022، توافق اتمی 2015 موسوم به برجام احیا خواهد شد؛ اما 

آیا این به معنای کاهش تنش ها میان ایران و امریکاست؟ اگر پاسخ منفی است، تنش ها به چه صورت خواهد بود؟ برنامۀ امریکا 

برای مقابله با ایران به چه صورت خواهد بود؟

تمرکز بر منطقۀ خاکستری؛ راهبرد پسا احیاِی توافق اتمی 
باید گفت تنش و تخاصم میان ایران و امریکا به حدی عمیق است که احیای توافق اتمی تأثیر زیادی بر کاهش تنش ها نخواهد 

کید و تمرکز خواهد کرد. اما در آینده، امریکا به طور  داشت. امریکا همچنان در پسا احیای برجام بر مهار و مقابله با ایران تأ

اساسی بر مقابله با ایران در منطقۀ خاکستری متمرکز خواهد شد؛ چراکه چنین راهبردی خطر تقابل مستقیم را در بر نخواهد 

داشت. بنابراین، افزایش گستردۀ هزینۀ تقابل مستقیم نظامی با ایران از یک سو و مهم تر از آن، ادامۀ حیات برنامۀ اتمی ایران 

از  ناشی  راهبردی  بن بست  روبه رو خواهد کرد.  با گسست  را  امریکا  مقابله جویانۀ  راهبردهای  توافق هسته ای،  احیای  از  پس 

بازدارندگی سبب خواهد شد امریکا هرچه بیشتر به مقابله با ایران در منطقۀ خاکستری در آیندۀ نزدیک معطوف شود؛ چراکه قبل 

از احیای توافق اتمی، خطرات و تهدیدهای ناشی از برنامۀ اتمی ایران دستاویز مهمی برای اقدامات گستردۀ خصمانۀ امریکا 

آنچنان روشن که خطر  نه  به تن خواهد کرد:  امریکا جامۀ خاکستری  اقدامات مقابله جویانۀ  اتمی،  توافق  احیای  با  بود. پس 

 
ِ

تقابل مستقیم را در بر داشته باشد و نه آنچنان تاریک که خطر عدم توازن در معادلۀ بازدارندگی را. ازاین رو، امریکا در دو سطح

منطقه ای و جهانی علیه ایران اقدام خواهد کرد. از نظر امریکایی ها، کارآمدترین راه برای کاهش قدرت مانور ایران در بازی های 

راهبردی منطقه ای خاورمیانه، ایجاد چالش های داخلی برای این کشور است. به این شیوه، به سبب ایجادشدن دغدغۀ درونی، 

ایران معطوف به درون معطوف خواهد شد. امریکا در این راستا به طور جدی اقدامات زیر را علیه ایران در دستورکار دارد:

استحالۀ هویتی؛  

بی ثباتی اقتصادی؛  

لرزان کردن پایه های حفظ کنندۀ حکومت و ساختارهای نهادی آن؛  

ایجاد چالش برای نهادهای برقرارکنندۀ نظم و امنیت داخلی؛  

اضمحالل سرمایۀ اجتماعی حکومت؛  

خدشه دارکردن چهرۀ رهبران برجستۀ نظام؛  
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مشروعیت زدایی از حکومت؛  

سست کردن پایه های اقتدار و حاکمیت نظام؛  

استحالۀ آرمان های نظام؛  

ایجاد چالش برای حیات ایدئولوژیک نظام؛  

کاهش چرخۀ زمانی بی ثباتی های سیاسی برای حکومت؛  

ایجاد کانون های ضد امنیتی؛  

ایجاد چالش ها و محدودیت های تکنولوژیک؛  

گسترش حمالت در مناطق خاکستری؛  

گسترش حمالت سایبری؛  

عملیات پنهانی.  

گرچه درپیش گرفتن چنین اقداماتی از سوی امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران مسبوق به سابقه است، موضوع مهم، تمرکز 

بیشتر بر این اقدامات پس از احیای توافق اتمی است؛ چرا که دردسترس نبودن گزینۀ مقابلۀ مستقیم نظامی از یک سو و همچنین 

شرایط ایجادشده بعد از احیای توافق اتمی، امریکا را نیازمند درپیش گرفتن اقداماتی علیه ایران خواهد کرد که قابلیت انتساب 

کمتری داشته باشند، اما در عین حال، هدف امریکا را که مقابله با ایران است، برآورده کنند. 

زیر علیه جمهوری  موارد  به  منطقۀ خاکستری معطوف  در  اقدامات  امریکا در چارچوب  نیز  و جهانی  منطقه ای  در سطح 

اسالمی خواهد شد:

در دستورکار قرار دادن تمامی عملیات های مطرح در منطقۀ خاکستری و تعریف راهبرد های چندسطحی و ترکیبی برای   

مقابله با ایران توسط فرماندهی سنتکام در راستای حفظ بازدارندگی متقابل؛

و    عربی  گستردۀ  متحدان  تقویت  طریق  از  خاورمیانه  در  راهبردی  چندجانبۀ  مشارکتهای  تقویت  و  ایجاد  بر  تمرکز 

صهیونیستی در راستای حذف و انزوای ایران در بازی های راهبردی خاورمیانه؛

کمک به راهبرد »جنگ در سایه« رژیم صهیونیستی علیه ایران در سوریه، لبنان و فلسطین؛  

حمایت از طرح اعراب مبنی بر تالش برای بازگشت سوریه به آغوش جهان عرب در راستای ایجاد شکاف در میانۀ   

محور مقاومت؛

نظامی    عملیات  منطقۀ خاکستری،  در  عملیات  مانند  مقابله  زمینههای  تمامی  که  ترکیبی  و  یکپارچه  راهبردی  توسعۀ 

محدود و نیز محدودکردن رشد و توسعۀ اقتصادی ایران را در بر داشته باشد.

جمع بندی   
ایران و امریکا در آوردگاه ژئوپلیتیکی خاورمیانه در طول چهار دهۀ گذشته با تنش و تخاصم عمیقی روبهرو بوده اند. گراهام 
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آلیسون، استراتژیست برجستۀ دانشگاه هاروارد، از این تخاصم تحت عنوان »دام توسیدید« یاد می کند؛ یعنی تقابل و تخاصم 

یک قدرت نوظهور و یک قدرت برتر )هژمون( است که نتیجۀ آن در اغلب موارد جنگ است. ایران، به عنوان قدرتی نوظهور 

و خواهان تغییر وضع موجود، و امریکا، به عنوان قدرت برتر نظام بین الملل و حافظ وضع موجود، تحت همین عنوان، بارها تا 

آستانۀ جنگ و تقابل مستقیم نظامی پیش رفته اند. 

یکی از نقاط عطف در روند تقابل و تخاصم ایران و امریکا برنامۀ هسته ای ایران است. از سال 2002 و با استناد به گزارش 

منافقین انقالب اسالمی ایران )شورای ملی مقاومت ایران( از سوی غرب و در رأس آن، امریکا، تنش های دو کشور وارد مرحلۀ 

جدیدی شد. از آن زمان، امریکا برنامۀ اتمی ایران را دست مایهای برای اقدامات خصمانۀ خود علیه تهران قرار داده است. گرچه 

در سال 2015 انتظار می رفت توافق اتمی موسوم به برجام به عنوان پایانی بر این دو دهه تنش فرسایشی باشد، روی کارآمدن 

دونالد ترامپ و خروج از توافق در 2018 بر همگان روشن کرد که چنین برداشتی، سرابی بیش نبوده است. در این میان، برخی 

بازیگران، به طور خاص تروئیکای اروپایی که نگران پیامدهای جدی افزایش تنش میان امریکا و ایران برای خود بودند، به هر 

طریق ممکن، بنای لرزان توافق اتمی را سر پا نگه داشتند؛ به این امید که با تغییر کادر سیاسی در کاخ سفید بتوانند این بنای 

لرزان را استحکام دوباره بخشند. تغییر مورد نظر در انتخابات 202 حاصل شد و با روی کارآمدن بایدن به عنوان حامی احیای 

توافق اتمی، تالش ها برای احیا شروع شد: فرایندی پیچیده و سخت که انتظار می رود تا میانۀ 2022 ادامه داشته باشد. احیای 

برجام، آیندۀ محتمل این فرایند است؛ چراکه چنین موضوعی مطلوب تمامی بازیگران توافق مذکور است؛ اما آیا چنین موضوعی 

به معنای پایان تخاصم امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است؟ در پاسخ باید گفت نگرانی ها و دغدغه های امریکا در ارتباط 

با  را  ایران  امریکا علیه جمهوری اسالمی  اتمی سمت وسوی تخاصم  توافق  اما احیای  یافت؛  تداوم خواهند  ایران همچنان  با 

گسست روبه رو خواهد کرد. ادامۀ حیات برنامۀ اتمی ایران پس از احیای توافق هسته ای، راهبردهای مقابله جویانۀ امریکا را با 

گسست روبه رو خواهد کرد. احیای برجام سبب خواهد شد امریکا هرچه بیشتر به مقابله با ایران در منطقۀ خاکستری در آیندۀ 

نزدیک معطوف شود؛ چراکه قبل از احیای توافق اتمی، خطرات و تهدیدهای ناشی از برنامۀ اتمی ایران دستاویز مهمی برای 

اقدامات گستردۀ خصمانه امریکا بود؛ حال آنکه چنین دستاویزی با احیای توافق در دسترس نخواهد بود.


