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چکیده

شک مهمترین جنجال تاریخ دیپلماسی ایران بعد از مااجرای ملای شادن صانعت نفاتح بحاران
هستهای شدن ایران بوده است .رقابت قدرتهای بزرگجهانیح منطقهای بر سیاست هستهای ایاران
به همان میزان تاثیر گذاشت که فعالیتهای هستهای ایران برسیاستهای منطقاهای و جهاانیح باه
طوری که با برجسته شدن مساله داغ و جنجالی هساته ای ایاران بااخص در دهاه اصیارح تعاار
واحدها لحظه به لحظه شکلی منازعه آمیزتری یافت که در این میان تبلیغاات منفای غار و برصای
واحدهای صاورمیانهح حساسیتی بسیار شدید بر روی مسئله اتمی ایران بوجاود آورده ومامن تااثیرات
محسوس برسیاست و امنیت صاورمیانهح باعث بوجود آمدن عکس العملهای صصمانه ای در ابعاد بین
المللی و منطقه ای نسبت به ایران شده که در نهایت به اتحادهای امنیتی بین واحدها بر علیه ایاران
انجامید .صرف نظر از نوع و شیوه دیپلماسی نخبگان ایرانی باید گفت که مسئله هسته ای ایران یک
متغیر بسیار مهم بر ماهیت روابط امنیتی و سیاسی منطقه ای در قبل و بعد از توافق جامع هساته ای
(برجام) بوده است .جدا از مذاکرات هسته ای منجر به برجام و ارزیابی متن محاور و قاااوت دربااره
دستاوردهای آنح پیامدهای برجام و تاثیرات آن بر سیاستهاای منطقاهای صاورمیاناه قابال تامال و
بررسی است.
کلیدواژه ها :دیپلماسی هسته ایح سیاست های و نظم منطقه ایح برجام.
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مقدمه:
شتا زمانی و سرعت سیر تحوخت هسته ای شدن ایران در دهه گذشتهح باعث مهم و محسوس
شدن این موموع بر دیگر مناقشات سیاست صارجی در سپهر سیاسی منطقه گردیده بود به طوری که
عمق تعار های واحدها تا به آنجا گسترش یافته بود که تحریمها و محاصره اقتصاادی جمهاوری
اسالمی ایران نزد این واحدهای سیاسی منطقه ای جنبه عقالنی یافته و حتی علیرغم نگااه سایال و
تغییر نگاه دیپلماسی دولتها در ایران نسبت به موموع هسته ایح کنشگرانسیاسی در منطقه دارای
ثبات رفتاری بیشتری نسبت به مخالفت با پرونده هسته ای ایران بوده اند .این ومعیت باا روی کاار
آمدن دولت اصول گرایان و مطرح کردن مسائل جنجالی نظیر هولوکاستح تعارمات ساصتاری عمیق
تر و حلقههای امنیتی رساتری در مقابل دروازههای ایران ترسیم کرد.
بر طبق منطق حفظ توان قوا در نزد واحدهای سیاسی صاورمیانه حاداقل حفاظ وماع موجاود در
مقابل ایرانی قدرتمندح تصمیم غالب این واحدها بوده است .چیستی این تصمیمات در دیپلماسی هسته
ای واحدهای صاورمیانه بر گرفته از نگاه ناتوان تر درمقابل ایرانی با قدرت بازدارندگی بیشتر است کاه
باتوجه به ماهیت متفاوت قدرت نظامی و ژئوپلتیکی این واحدها در برابار ایارانح واحادهای سیاسای
منطقه ایح بیشتر صواهان چند کشورح چند قطبی در صاورمیانه هستند تا اینکه کشوری ملع قادرت را
به نفع صود تغییر دهد .با موفقیتهای هسته ای ایرانح اتحادها و مسابقه تسلیحاتی شتا افزون تری
یافته و هم زمان ما شاهد حاور بیشتر و پرنگ تر ایاخت متحده در صاورمیانه بار علیاه مناافع ملای
ایران بودیم .اتخاذ تصمیم نیز برای بسیاری از واحدهای صاورمیانه حیاتی و مشکل گردیاده و آنهاا را
در تنگنای امنیتی متعدد قرار داده بود به طوری که از یک طرف حفظ وماع موجاود و جلاوگیری از
اسرائیلی با قدرت بیشتر و از طرفی جلوگیری از هسته ای شدن و قدرت روز افازون ایاران را شااهد
بودند که در نهایت حیات آنها را با مخاطره مواجه صواهد کرد و این کشورها را بر سار یاک معماای
راهبردی قرار داده بود به طوری که یا باید به سمت منطقه عاری از سالحهای کشتار جمعای بروناد
که با وجود اسرائیل و اهمیت انرژی صاورمیانه غیرممکن به نظر می رسید و یا اینکه به مسیر متوقف
کردن ایران و اقدام دسته جمعی بروند و یا آنها نیز حداقلی از بازدارندگی را بدست آورند.که باا توجاه
به ماهیت و هویت سیاسی واحدهای صاورمیانهای و سایه انداصتن ایاخت متحده بر تارک امنیتی آنهاا
بعید به نظر میرسید که آنها توان دفاع از ایران هسته ای در برابر اسرائیل را داشته باشند .در حقیقت
رویکرد نظری اعرا در کنار نگاه به امنیت صود عمدتا شکل تعار به صود گرفته تا همکاری و باه
همین دخیل اساسی در کنار فرافکنی های غر و امنیتی کردن مسئله هستهای در برصاورد باا ایان
مسئلهح گویا راهی جز مخالفت با این مسئله تا قبل از اجرایی شدن برجام بارای آنهاا وجاود نداشاته
است .در میان کشورهای غیرعربی منطقاهح اسارائیل بیشاترین نگرانای را در ماورد پیشارفتبرناماه
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موشکهای بالستیک و توان هستهای ایران را داشته و از آنجا که این کشور توانایی یکجنگ فراگیر
علیه تهران را با توجه بهگستردگی جغرافیایی مراکز هسته ای ایران و ترس از اقدامات تالفی جویاناه
تهران و عدم عمق استراتژیک کشور صود نداشته است .بیشتر درصدد مخدوش ساصتن چهاره ایاران
در برجسته کردن تهدید هسته ای جمهوری اسالمی ایران برای کل منطقه بوده است.
در کل قبل از اجرایی شدن برجام و در قالب بر ساصتشدن «تهدید هستهای»ح رویکرد و سیاست
غالب منطقهای در برابر جمهوری اسالمی ایرانح بر کاهش توان نظامی و کاهش بازدارندگی متمرکز
و به تبع این کشورها به منظور مقابلاه باا صطرایاران هساته ای و تاوان موشاک هاای بالساتیک و
نیروهاپراکسی (عمل کننده) ایرانح به بازدارندگی متقابل از روش هایی مانند اتحادها و ائاتالفهاای
امنیتی بر علیه ایرانح اجماع و همراهی واحدها در تحریمهای گسترده علیه ایارانح مقابلاه باا مناافع
ایرانح جنگ شدید رسانه ای و مسابقه تسلیحاتی دست زده که برآیند این سیاست هاا باعاث آشاو
زدگی بیشتر در منطقه صاورمیانه بوده است .اجرایی شدن برجام هر چند توانسته تاثیرات روانی کوتااه
مدتی بجا گذاشته اما این توافق به واسطه ماهیتشح مولفه تعیین کننده و کلیدی در شاکل دهای باه
تحوخت نخواهد داشت .وحتی برجام می تواند دارای پیامدهای منفی بار رونادها وتحاوخت سیاسای
صاورمیانه داشته باشد و رقابت ها وتانش هاای منطقاه ای را تاانادازه ای افازایش دهاد .باه اعتقااد
نگارندگان برجام تغییر محسوسی در فاای سیاسی امنیتی صاورمیانه ایجادنکرده و « تهدید هژماونی
منطقهای» جایگزین تهدید هسته ای گشته است .احساس تهدید برجام پایه در قالب تهدید هژماونی
منطقهای توسط همسایگان و رقیبان قدرتمند ما شرایط را اعمال سیاست گذاری مطلو ح بغرنج تار و
بحرانیتر کرده است .با درک این مسئله و با نگاهی رو به جلو و با توجاه باه اومااع فاوق بحرانای
منطقه و حل آبرومند مسئله هسته ای و ظرفیت و جایگاهی که ایاران از ایان راه بدسات آورده ایان
فااح مستلزم اتخاذ استراتژی جدید و متناسب با معادخت جدید در ابعاد داصلی و منطقه ای می باشد.
در همین راستا این پژوهش نیز در راستای بررسی تاثیر متغیر مستقل دیپلماسی هساته ای ایاران بار
سیاستهای منطقهای و ثابت بودن مفهوم «تهدید» علی رغم تفاوت در شکل ظاهری آن قبل و بعد
از اجرایی شدن برجام پرداصته است و دارای دو بعد اهداف نظری و کاربردی می باشد در بعد نظاری
به دنبال پاسخگویی به چند مسئله اساسی صواهیم بود:
بر اساس نظریه موازنه تهدیدح علل تهدید دیدن جمهاوری اساالمی ایاران از ساوی کنشاگران
منطقه ای حتی بعد از اجرایی شدن برجام را بررسی نماییم .در زمینه کاربردی نیز به دنبال چند هدف
اساسی هستیم .الف :اهداف و انگیزه های کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای از مخالفت با برناماه
هسته ای ایران چه بوده است؟
 :ارائه راهکارها و پیشنهادات در زمینه تعامل جمهوری اسالمی ایران با کشورهای صاورمیاناه و
قدرت های فرا منطقه ای در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های برجام در راستای مناافع ملای
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کشور.
چارچوب نظری پژوهش
نظریه های موازنه برای تحلیل اتحادها و ائتالف ها در عرصه بین المللی ظرفیت مناسبی دارناد.
با پیچیدهشدن ماهیت اتحادها و ائتالف هاح نظریه های موازنه سازی نیز متحول می شوند .خکاتوش
معتقد است نظریه هاح دارای هسته سخت و کمربند محافظند و بدون آن که هسته سخت آنها ابطاال
شوندح کمربند محافظ و فرمیههای کمکی آن همواره تعدیل مایشاوند ( .)1970:86 ,Lakatoshدر
این راستاح طی دهه های اصیر نظریه های جدید «موازنه تهدید»ح «موازناه هماه جانباه»ح « موازناه
نرم»و « موازنه هوشمند» با مفرومات متفاوت وارد ساحت نظریه پردازی شده اند .اسااس چاارچو
نظری ما در این مقاله به دلیل ثابت بودن هویت و ذات تهدید دیدن جمهوری اسالمی ایران از کنش
گران منطقه ای و تنها تغییر شکل ظاهری آن در قبل و بعد از اجرایی شادن برجاامح موازناه تهدیاد
صواهد بود.
نظریه موازنه قوا از مهم ترین نظریه های مربوط به صلح و امنیت بین المللی محسو می شاود
که در مقاطعی از دوران جنگ سرد نظریه پردازانح به ویژه کنت والتزح در کتا تئوری سیاسات باین
الملل آن را مطرح و بررسی کرد .این نظریه مهمترین چارچو فکاری محافال آکادمیاک در حاوزه
جنگ و صلح به شمار می رفتح اما پایان جنگ سرد و شکل نگرفتن موازنه جادی در برابار ایااخت
متحده سبب شد جایگاه محوری این نظریه از دست برود و برصی نظریه پردازان باین المللای قادرت
تبیینی این نظریه را در ومعیت جدید به چالش بکشند .ناتوانی رویکرد موازنه قوا و دیگر نظریه های
سنتی سیاست بین المل برای فهم تحوخت بسیار گسترده و وسیع بین المللیح تالش گساترده ای را
در محافل آکادمیک برای چاره اندیشی در این صصوص رقم زد.برصی متفکران روابط بین الملال باه
نظریهپردازی جدید در این حوزه روی آوردند و برصی کوشیدند تا چارچو نظری گذشته را باز سازی
نمایند .استفان والت از شناصته شدهترین اندیشمندان وابساته باه رئالیسام تادافعی اسات کاه بارای
بازشناسی گزارههای اصلی و محوری نظریه موازنه قوا بسیار کوشید .محقق نشدن فرمیه قاوا علیاه
هژمون بالقوه ایاخت متحده پس از جنگ سردح استفان والت را جابجایی نقطه تمرکز واقاع گرایای از
موازنه قدرت به موازنه تهدید سوق داد تا این گونه بتواند گره کاور نوواقاع گرایای را بکوشاد (لیتالح
 .)31:1388والت با نقد اصل موازنه قوا و با طرح نظریه موازنه تهدید بیان کرد آن چه باعاث حرکات
کشورها به سوی توازن می شودح میزان تهدیدی است که ادراک می کنناد (مشایرزادهح .)135:1386
واکنش کشورها یا مبتنى بر منافع مشترک است که همبستگى ائتالفى ایجاد مىکند و اگر مبتنى بار
تهدید مشترک باشد بر اساس موازنه تهدید ائتالف مىکنند.
والت از تمایز بین قدرت و تهدید آغاز می نماید و بر این باور است که تهدید و نه قدرت در قلاب
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نگرانی های امنیتی دولت ها جای دارد .والت هم چنین به دو راهبرد موازنه و دنباله روی می پردازند
و این پرسش را مطرح می نمایند کهح آیا دولت ها تمایل علیه قدرت های تهدید کننده موازنه انجاام
دهند و یا تمایل دارند با متحد شدن تهدیدکننده ترین دولت هاح اساتراتژی دنبالاه روی را برگزینناد؟
والت پاسخ می دهد رفتار موازنه بسیار معمول تر از دنبالاه روی اسات .دنبالاه روی تنهاا در شارایط
معینی رخ می دهدح یعنی هنگامی که آسیب پذیری دولت هدفح به سبب معف در قدرت ملی و عدم
دسترسی به اتحادها شدت یابدح در چنین ومعیتی است که دولت مورد تهدیاد کاه موازناه را امکاان
پذیر نمی داند به ناگزیر راهبرد دنباله وی را اتخاذ می نماید (.)1987:29,Walt
والت بر این باور است که دولت ها در برابر تهدید آمیزترین دولت است که مباادرت باه اتحااد و
ائتالف می نمایند و تهدید آمیزترین دولت مرورتا قدرت مندترین دولت نیستح والت با این توصایف
بین قدرت و تهدید تمایز قائل می شود .والت همچنین استدخل می کند کاه کاانون نظریاه موازناه
قدرتح توانایی ها و عوامل دیگری را که دولت مردان هنگام شکل گیری اتحادها در نظر می گیرنادح
نادیده می گیرند .تهدید و نه صرف قدرت عامل نگرانی امنیتی کشورها در صحنه نظاام باین الملال
است(.)21-2 :1987,Walt
بر این اساس استیون والت با نقد نظریه موازنه قواح موازنه تهدیاد را ارئاه کارده اسات .والات در
اصالح نظریه موازنه قواح دریافت تهدید را با توجه به عوامل زیر توصیف می کند
 -1قابلیت های کلی  -2مجاورت جغرافیایی  -3قابلیت های تهاجمی  -4نیات تهاجمی.
قابلیتهای کلی یک دولت شامل جمعیتح قابلیت نظامیح صنعتی و فناوری می تواند یک تهدیاد
بالقوه برای دولتهای دیگر ایجاد کند .در شرایط مساوی دولتهایی که نزدیک هستند صطرناک تار
از آنهایی هستند که در فاصله دورتری واقع شده اند .دولتهایی با قابلیت تهاجمی (به معنای تواناایی
تهدید حاکمیت یا تمامیت ارمی دولت های دیگر) تهدید آمیز تر از دولت هایی هستند که قابلیتشان
تدافعی است .سرانجام دولت هایی که نیت شان تهاجمی تر دریافته می شودح برای دیگار دولات هاا
تهدید آمیزتر جلوه می نماید و در این صصوص میافزاید که کشورهایی باا قادرت کمتار گااهی باه
عنوان تهدیدکننده ترین دولتها دریافته شدهاند و موجب شکل گیرید اتحادهایی بر مد صاود شاده
اند .به طور مثال ائتالفی که در جنگ اول و دوم آلمان را شکست داد از نظر منابع قدرت بسایار برتار
اآلمان بود اما آنها زمانی گرد هم جمع شدند که اهداف تجاوز کارانه آلمان صطر بازرگتاری را ایجااد
کرد (.)22-5 :1987,Walt
بر این اساس از منظر والت فقط عنصر قدرت باعث رفتار موازنه گار نمایشاود و موازناه تهدیاد
مفهومیح جامع تر و با قدرت تبیین کنندگی باختری است و قاعده اصالی رفتاار موازناه ای سیاسات
صارجی است (اسدیح .)237:1389
موموع ادراک و احساس تهدید در نظریه والت بر بخش دیگر از نظریاه اش کاه ائاتالف بارای
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موازنه در مقابل تهدیدهاست مقدم است بصورتی که این قسمت از نظریه والت آن را از ابعااد ماادی
گرایانه دور و رویکردهای سازه انگارانه و معنا گرایانه را در ذهن متبادر می کند.که از مفهاوم تهدیاد
ناشی می شود و بیش از مفهوم قدرت معناگرایانه است (لیتلح  .)36:1389مثالبر اسااس وجاه ساازه
انگارانه نظریه موازنه تهدیدح معال امنیتی فقط از این واقعیت که هر دو کشور صاحب ساالح هاای
اتمی هستند ایجاد نمی شود بلکه بستگی دارد به اینکه آنها چگونه همدیگر را می نگرناد (ساجادپور
واجتهادیح  .) 53:1389نگرش بازیگران اصلی نظام بین الملل به کشورهای انقالبی نه فقط به دلیال
برصورداری آنها از تکنولوژی هسته ای یا دارا بودن سالح اتمی است بلکه به دلیل صواسته های آنهاا
که صواهان تغییر ومع موجود نظام بین الملل هستند تهدید آمیز هستند از دیدگاه والت هر باازیگری
در صدد گسترش رهیافت های معطوف به تغییر ومع موجود باشد آن گاه زمینه را برای پیمان هاای
عکس العملی در چارچو موازنه تهدید را حاصل کرده اسات .بناابراین آنچاه رویکارد معطاوف باه
انقالبی گری تلقی میشود با واکنشهای عکس العملی پیچیده و متنوع بازیگران منطقاه ای و باین
المللی همراه صواهد شد (.)1987:26,Walt
بر اساس این بعد از نظریه والتح برای فهم اینکه چرا دولت ها به منازعه با یکدیگر می پردازند یا
اقدام به همکاری می نمایند باید دید که این دولت ها چه تصوری از منافع صویش و محیطای دارناد
که در آن زندگی می کنند این تصورات را چگونه کسب می کنند و چگونه این تصور تبدیل باه صاط
مشیهای سیاسی دفاعی مشخصی می شود (حاجی یوسفیح  .)53:1382هویت ها از طریاق دصالات
مستقیم در مرزبندی های هویتی به شکل دادن به درک کارگزاران از تهدید و صلق هویت هایی کاه
از نظر دیگران تهدید آفرین هستند امنیت دولت ها و انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهند .به عالوه
دولتها از طریق فرایند امنیت سازی است که دولتهای دیگر را به عنوان سرچشمه تهدید یا دشمن
بر می سازند .یعنی با هویت بخشی به آنها به عنوان «دیگری صطرناک» اقدامات صااص و صاارا از
رویههای روزمره را خزم می نمایند و موقعیتهای استثنایی را تعریف مینماید (مشیرزاده و مسعودیح
 .)261:1388و از آنجا که هر حکومتی یککد اجتماعی است که هویتصاص آنها را نشان میدهاد و
کنشهای سیاسی آنها را تقویت می نماید و نشان دهنده ترجیحات ارزشی حکومات اسات بناابراین
اتخاذح استراتژی تهدید وجودی کشورهای منطقه علیه ایران در راستای بیشینه ساازی ترکیبای ایان
ارزشها و ترجیهات ارزشی قرار می گیرد .کشورهای منطقه جمهوری اسالمی ایران به عنوان تهدید و
سرچشمه ناامنی برای صود تصور نمودند و با هویت بخشی به آن به عنوان یک دشمن که باه دنباال
نابودی آنهاستح دگری صاص را در نظر گرفته و با تعریف یک موقعیت استثنایی هم «تهدیاد هساته
ای» و هم «تهدید هژمونی منطقه ای» را تهدیدی علیه موجودیت صود می دانند.
برجام چگونه متولد می شود؟
پیش برد دیپلماسی هسته ایح تصویری نیست که بتوان آن را فقط برای یک دولت قا گرفت و
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یا در انحصار گروهی صاص قرار داد به طوری که قدرت یابی دولت های مختلف در برهه های زمانی
متفاوت پس از انقال اسالمی دولت اصالحات به ریاست محمدصاتمیح دولت اصولگارا باه ریاسات
محموداحمدی نژاد و دولت اعتدال به ریاست حسنروحانی (دولت اول اصالحات و دولت هاشمی نیاز
با مسئله هستهای در گیر بودند اما نه به آن شکل جدی که سه دولت قبلی با آن درگیر باوده اناد) و
سیاستهای اعمالی آنها تحت تاثیر تحوخت ژئوپلتیکی در عرصه بینالمللای و همچناین دگردیسای
های سیاسی و اقتصادی در سطح منطقهای از یکسو و سیاست های رفتاری و گفتمان های هژمون
در عرصه داصلی ایران بوده است .به عبارت دیگر این دولتها بر اساس منطق رفتاری صود و صوانش
های هژمونیک در هر دورهح به مدیریت استراتژیک معمای هسته ای کشور پرداصته اند.
دولت صاتمی مسئولیت پرونده را در دوران ابتدایی و جنینی بر عهده داشت در این مرحله دولت در
مقام مجریح باید روند تکاملی فناوری هسته ای ایران را به سمت هدف مورد نظر به پیش می برد.در
این میان با موانع محیطی مشخ به ویژه راهبرد جنگ طلبانه آمریکا در عراق مواجه باود .عوامال
دیگری نیز دصیل بودند اما مهمترین آنها همین مورد ذکر شده است .در مقابل راهبرد آمریکاح دولات
ایران تالش کرد تا با کمترین تنش و بحرانح راه صود را ادامه دهد و تقریباً در ایان کاار موفاق باود.
برای عبور از ومعیتی که در آن صطر حملهی نظامی بسیاری وجود داشت دولت ایران تاکتیک تعلیق
فعالیت های هسته ای را به مدت دو سال بکاار بسات.پذیرش پروتکال الحااقی و تمهیاد بساترهای
نظارتی و بازرسیهای بینالمللی از یک سو و عدم توافق بر زمان بندی تعلیاق غنای ساازی موجاب
شکاف رفتاری بین نخبگان سیاسی کشور شده و در این حالت مبهمح پرونده هستهای در اصتیار دولت
نهم قرار گرفت .دولت احمدی نژاد که به روی کار آمد صود را در مقابل دولت قبل معرفی کرد .ما این
مرحله را (آنتی تز) مرحله قبل در نظر میگیریم .با این که این مرحلهح ومعِ مقابل دوره قبل است به
هیچ وجه دخلت بر آشتی ناپذیری و تخطی آن از اهداف کلی نظام ایران در قباال مسائله هساته ای
نیستح بلکه دقیقهای از رشد آن میباشد .چون این مرحله صود را در مقابال دوره قبال صاود تعریاف
کرده و باید که بهجای تعلیقح رویکرد عدمتعلیق را در پیش میگرفت و باهجاای مساامحه و تارویج
روحیه آشتی جویانه با غر و آمریکا تا اندازه ای تهاجمی برصورد می کرد بهطوریکه برناماه هساته
ای ایران در این دوره به طور فزاینده ای سیاسای وسیاسات زده شاده و ابعااد فنای و تااکتیکی آن
کمرنگ گشته و از موموع هستهای بهمثابه ابزار سیاست حزبیح در جهت غار ساتیزی فزآیناده در
سپهر سیاست صارجی دولتهای نهم و دهم استفاده شده و همچنین این مسئله باه موماوعات مناافع
ملی ومیهنی گره زده می شود .در این دوره بود که ایران توانست فناوری هساته ای صاود را مطاابق
هدف تعریف شده به پیش برده و تکمیل نماید کاری که در دوره قبل ناتمام مانده بود.اماا دو مسائله
در اواصر عمر دولت نهم و ابتدای دولت دهم باعث افزایش شکاف و اصتالف نظار باین نخبگاانح در
جهت حل مناقشه هسته ای گردید اول قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بین ساالهای 2006
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تا 2010و متعاقب آن تحریم های فلج کننده ایاخت متحده و اتحادیه اروپا و ثانیا منازعاات سیاسای
در صصوص انتخابات ریاست جمهوری سال  1388بود که توانست نوع برصورد و مواجهه باا معماای
هسته ای را نزد نخبگان سیاسی کشور به شدت قطبی نماید .در دوران انتخاباات ریاسات جمهاوری
سال 1392ح بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری از انفعال دولت برای حال و فصال دیپلماتیاک
موموع هسته ای کشور انتقاد نموده و اعتقاد داشتند کشور بیش از ساانتریفیوژ باه رفااه نیااز دارد و
متعاقب همین نظرح تیم مذاکره کننده دولت یازدهم موفق شدند در صاالل ساالهای  2013تاا 2015
طی مذاکراتی فشردهح ابتدا به توافقی موقت و نهایتا به توافق جامع هسته ای موسوم به برجام دسات
یابند ( .)2016,Katzmanکه صود تحت تاثیر عوامل مختلف بوده که به اصتصار آورده مای شاود .در
وهله اولح فشار عوامل محیطی که در تحریم های گسترده متجلی شدح باعث فشار زیادی باه ماردم
کشور و متعاقب آن سیاستمداران ایرانی شده و پررنگترین نقش را در شکل گیری توافق هسته ای
ایفا نمود .تاکید تصمیم گیران ایرانی از جمله مقام رهبری بر لزوم رفع هم تحریم ها برای دست یابی
به توافق هسته ای دال بر همین مدعاست .تصویب چندین قطعنامه علیه ایران در شاورای امنیات و
اعمال تحریم های گسترده که توسط مجموعه وسیعی از کشورها دنبال و رعایت گردید عمال باعاث
بحران عمیق در اقتصاد ایران شده بود .متعاقب بحرانعمیق اقتصادیح کشور در آستانه ورود به بحران
ها سیاسی و امنیتی بود به طوری که با گسترش و ادامه یافتن روند قبلی حتی به صطر افتادن نظاام
جمهوری اسالمی ایران نیز قابل تصور بود .در این میاانح باا انتخاباات ریاسات جمهاوریح نخبگاان
سیاسی جدیدی که برداشت هایی متفاوت از نخبگان دولتهای نهم و دهام در رابطاه باا دیپلماسایح
مصالحه و سیاستصارجی داشتندح به قدرت رسیدند .روحانی توانست شخصیتی از صود بهجهان عرمه
کند که ترکیبی از صداقت و بیان قابل هام بینالمللی را در صود داشت .او سیاست صارجی را عرصه
تعامل و سازش می دانست و در سالهای گذشته تجربه مصاالحه باا غار در موماوع هساته ای را
داشت .در واقع بررسی تطبیقی نخبگان سیاسی و تیم مذاکره کننده در دولت دهم و یازدهم به صوبی
انعطاف پذیریح اعتمادسازیح تحرک و تجربه و تاثیر ان در دست یابی به توافق را نمایان می نمایاد.
مولفه پراهمیت بعدی در شکل گیری دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم منابع اجتماعی می باشاد .در
این سطح باید به جهت گیریهای مردم و افکار عمومی نسبت به موموع هسته ای توجه داشت .این
که آیا افکار عمومی بر حقوق کامل صود در زمینه هسته ای و رویکرد تهاجمی پافشااری کنناد و یاا
برعکس صواهان سازش با غر و لغو تحریم ها شوندح بسیار پر اهمیت است .به نظر مای رساد کاه
حمایت مردم از روحانی در انتخابات ( 1392و حتی انتخابات ریاسات جمهاوری )1396کاامال جهات
گیری اکثریت مردم را نمایان نمود (نیاکویی و زمانیح  .) 215 - 212:1395و در نهایات اینکاه دوره
سوم یعنی دوره فعلی که در آن به سر می بریم را می توان برابر نهاد (سنتز) دو دوره قبل دانست .به
این معنا که تالیف دو دوره قبل است و عناصر هر دو دوره را در صود دارد .فناوری هسته ای موجودی
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بود که از مراحلمختلف در این سالها گذر کرد و در مرحله فعلی به تکامل رسید و یا به بیانی دیگر در
این مرحله به بار نشست و میوه بازدارندگی هسته ای را با صود به همراه آورده و دولت روحانی ساعی
در حفظ دستاوردهای حاصله دارد .در جمع بندی این قسامت و تحلیال رفتاار هساته ای جمهاوری
اسالمی ایرانح نیازمند گنجاندن آن در سطوح فردیح میانی و کالن سیستمی است.
در سطح صرد نقش نخبگان سیاسی و دولتمردان اهمیت دارد به طوری که تصمیم گیرندگان باه
عنوان کسانی که تصمیم گیرنده هستند و سیاست ها را به اجرا در میآورند تحات تااثیر ارزش هااح
استعدادها و تجربیات پیشین صود بوده که گزینه های سیاست صارجی و یا رفتارآنها را از دیگر تصمیم
گیرندگان متمایز میکند ( .)1971,Rosenauمتغیر فردی شامل ویژگی فردیح برداشتها و تصوراتح
انگیزههاح ارجحیتهاح و شیوه تصمیمگیریح جهانبینی و نظام باورهایتصمیمگیرندگان میشود.
صصیصه شخصی و روانی تصمیمگیرندگان سیاستصارجی به دو دسته ذاتیح اکتسابی تقسیم می کناد
که در مجموع شخصیت آنان را تشکیل میدهد .صصوصیت فردی سیاستگاذاران تاثیر انکارناپذیری
بر سیاستهای اتخاذ شده از سوی آنها دارد .پس وقتی در این چارچو ح ویژگی های فردی تصامیم
گیرندگان را به کار میبریم به این معنا نیست که سیاست صارجی ایران فقط معلاول تصامیم گیاری
تصمیم گیرندگان استح ولی هر یک از تصمیم گیرندگان به لحاظ جامعه پذیری و جایگاه اجتمااعیح
ویژگی شخصیتی تجربه تاریخی و سیاسیح نگاه متفاوتی به سیاست و حکومت دارند باه طاوری کاه
شخصیت سه رئیس جمهور مذکورح وزرایامورصارجه آنها و تیم سیاست گذاریصارجی آنها قطعا یکی
از مولفه های مهم شکل دهنده به نوع سیاست گذاری آنها در مورد مسئله هسته ای بوده است و این
متغیر یک دسته از مولفه های مهم منطق رفتاری سیاست گذاران مای باشاد (فیاروز آباادیح :1389
.)70
در سطح میانی داصلیح متغیرهایی که برای درک انگیزههاای سیاسات هساته ای بایساتی ماورد
توجه قرار گیرد افکار عمومیح مطالبات عمومیح هزینه فرصت مسئله هسته ای و عنصر تکنولاوژیکی
وعلمی انرژی هسته ای می باشد .بر اساس نظر برصیمحققانح افکارعمومیایران نه بهعنوان محرکه
و نه به عنوان محدودیتی برای برنامه هسته ای ایران تا سال  2002بوده استح اما از سال  2003باه
بعد این موموع به یک موموع ملی تبادیل شاده اسات ( .)2008,Chubinاز ساوی دیگار تعقیاب
سیاستهستهای از سوی جمهوریاسالمی بهعنوان منبع مهم مشروعیت ساز و رزرو حیاتی تلقی می
شود به طوری که به عنوان یک برگ برنده مهم برای کسب مشروعیت و قادرت باین جنااح هاای
سیاسی ایرانی مطرح است ( .)2008,Croninهمچنین این نگاه وجود داردکه سیاست در پیش گرفته
از سوی جمهوری اسالمی ایران در قبال مسئله هسته ای بیش از ابعاد امنیتیح دارای وجاوه سیاسای
باشد (.)2006,Chubin
به طوری که در نهایت سرنوشت کامل برنامه هسته ای ایرانح در آیناده تحات تااثیر منازعاات
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داصلی سیاسی ایران صواهد بود و اما درسطح سیستمیح انگیزه پرستیژ در سپهر منطقه ایح چانه زنای
بهتر با دولت های قدرتمند و تالش برای دستیابی به امنیت به عنوان دخیل تعقیب سیاست گسترش
هسته ای توسط جمهوریاسالمی ایران بوده است .نوعی اجماعملی در صصوص برنامه هستهای وجود
دارد .که به عنوان منبع غرور و مقاومت در برابر سیاست های دستوری بیرونی تلقی می شود .بر ایان
اساسح برنامه هسته ای ایران به عنوان یک کارت بازی در منازعه برای تاثیر گذاری در سطح منطقه
است .به اعتقاد بسیاری از نخبگان ایرانی تعقیب سیاست هستهای بارای چاناه زنای بهتار باا غار
مروری بوده و در این پیوندح ایاخت متحده آمریکا ایران هستهای را نسبت به ایران غیار هساتهای
بیشتر جدی می گیرد ( .)2008,Frillichدر رابطه با علل مخالفت مجموعه موسوم به غار ح بعاای
کشورهای عربیح اسرائیلح در برهه هایی روسیه وچین با برنامه هسته ای جمهوری اساالمی ایارانح
بایستی علت این مخالفت را بستر سیستمی تحلیل کرد و شاناصت ایان سیساتم بارای درک عمیاق
تعامالت میان آمریکا و ایران مروری است .سیستم بین المللی امروز با مشخصه ها و ترتیبات صاصی
از توزیع قدرت همراه است که ایجا کننده دصالت فعاخنه آمریکا در امور هسته ای ایران است .پس
از پایان جنگ سرد که امکان دسترسی کشورهای کمتر توسعه یافته و معیف به تکنولوژی هسته ای
آسان تر ش دهح مسئولیت رژیم کنترل تسلیحاتی نیز به تبع متمرکز ترشدن توزیاع قادرت در سیساتم
بین المللح متمرکزتر گردیده است .از این روح آمریکا در جهان پس از جنگ ساردح مسائولیت اصالی
مدیریت رژیم کنترل تسلیحات را متوجه صود می داند و در راستای اتخاذ تدابیر دقیق تار و کارآمادتر
برای آن است .در چنین شرایطیح جمهوری اسالمی ایران نیز در مقام دولت ناهماهناگ باا سیساتم
موجود با وجود ادعاهایمکرری که مبنی بر صلح آمیزبودن فعالیتهای هسته ای اش داشتهح موجبات
نگرانی سران رژیم کنترل تسلیحات و در ر أس آنها آمریکا ر ا برانگیختاه و باعاث شاده فشاارهای
فزاینده ای از سوی آنها علیه ایران (با هدف توقف فعالیت های هسته ای با قابلیت جهت گیاری باه
سمت ساصت سالح اعمال گردد از این روست که دولت آمریکا نمیتواند در برابر سیاستهای منطقه
ای ایران بیتفاوت باشد و به ویژهح در برابر سیاستهایی که در پی تغییر ترتیباات امنیتای منطقاه در
جهت مخالف موازین سیستم بینالملل هستندح مجدانه مقاومت میکند.
تقابل دو نگاه در سیاست گذاری خارجی (تهدید دیدن جمهوری اسالمی ایران)
ما همواره و ناصودآگاه از مومع ملی صود بهامور جهان مینگریم .هایدگر میگفت انسان هر زمان
که در طول تاریخ کار مهمی انجام دادهح زمانی بوده که وطن داشته است .از یاد نبریم که ماا تقریباا
همواره واقعیتها رو به صورتح محدود و مرزبند و صاص به تصور میکشانیم .واقعیت به میزان واقعی
بودنشح ملی یا قومی است امروزه دولتهای ملیح هم در سطح نخبگان سیاسی و زمامداران صود وهم
در میان طبقات متوسط جدید جامعه صودح همانهایی که سازنده تمامیت اجتماعملی یا ملت محسو
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می شوندح درکی ایدئولوژیکح داوری های ایدئولوژیک وآرمان هایی ایدئولوژیک از قدرت واقتدار صود
دارند و همین گرایش های ماهیتا پیشا تجربهح عموما سبب میشوند رابطه این دولتها باا هادف صاود
(کسب قدرت)ح رابطه ای واسطهمند وبه همین دلیل غیر شفاف و به این دلیل غیار عملیااتی ونهایتاا
مخر باشد (طاهاییح .)18:1395
به همین دلیل تصویری که از هر بازیگر و سیاست صارجی اش در نگاه دیگر بازیگران ساصته می
شود از اهمیت زیادی برصوردار است.چرا که این تصویر و ناوع نگااه دیگار باازیگران تعیاین کنناده
سیاستهای کنشی و واکنشی آنها نسبت به آن بازیگر است.از این رو هر بازیگر به منظور بر قراری
چرصه بروز رسانی موفق برای صود در نظام بین المللح باید عالوه بر بهره منادی از امکاناات و ابازار
سخت افزاری و نرم افزاری مناسبح صود را جای دیگر بازیگران قرار داده و نگاه آنان به صود را درک
نماید و از انجا که تصاویر ذهنیت ها را ساصته و ذهنیت ها سازنده کنش هساتند مارورت اگااهی از
تصویر صود در نگاه دیگر بازیگران مهم است چون هر بازیگر می تواند با بهره مندی از ایان اگااهی
کنش ها و واکنش های دیگر بازیگران را نسبت بهصود در هر لحظه پایشبینای کارده و در صاورت
لزوم با اتخاذ سیاستها وتدابیر جدید صود را برای مواجهه یا بهرهمندی از آنها آماده سازد .باه هماین
دلیل جمهوریاسالمیایران همانند دیگر بازیگران در عرصه روابط بین الملل با مجموعه ای از کنش
ها و واکنش های دیگر بازیگران روبروست که زائیده نوع نگاه آنهاا باه سیاسات صاارجی جمهاوری
اسالمی ایران بوده وشرایط پیش روی کشور را در نظام بین الملال رقام مای زناد (احمادی معاینح
.)28:1392
سیاست صارجی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانح بغایات آرماانگرا و ایادئولوژیک اسات.
مسائلی از قبیلح نفی هرگونه سلطهح دفاع ازحقوق همه مسلمانان جهانح سعادت انسان در کل جامعه
بشریح حکومت حق و عدل برای همه جهانح حمایت از مبارزه مستااعفین در برابار مساتکبرین در
همه جهان… .مهمترین اهداف یا اصول سیاست صارجی ایرانح در قانون اساسای اسات .رویکارد و
روحیه انقالبی گریح از مهمترین مشخصه رفتار سیاست صاارجی جمهاوری اساالمی ایاران پاس از
انقال ح بوده است .نقش نهادهای انقالبی در محیط عملیاتی سیاست صارجیح بمراتب پررناگ تار از
دستگاه دولت و دستگاه دیپلماسی است .بدلیل هادف ایادئولوژیک نفای سالطه و دفااع از مباارزات
مستاعفین و نیروهای آزادی صواه در اقصی نقاط دنیاح رویکرد سیاست صاارجیح عمادتا مخالفات باا
ومع موجودح و در تقابل با نظام حاکم بر مناسبات جهانی و ترتیبات منطقه ای بوده است .حفاظ حاد
معینی از فاصله و تقابل با ایاخت متحده آمریکا بعنوان سمبل استکبار جهانیح یکی از باورها یا آماوزه
های ماندگار سیاست صارجیجمهوریاسالمی ایران بوده است .این نگاهح باعث تفسیر صاصی از امنیت
ملی شده و سیاست صارجی صود را می طلبد .انقال ها عموما با داعیه های بزرگی به میدان می آیند
و همین امر باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان شده و باعث می شاود سیاسات
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صارجی بدون توجه به توانایی ها و شرایط زمانی و مکانی و مقتایات داصلی و باین المللایح اهاداف
بسیار دور دست و غیر ممکن را در حداقل زمان تعقیب کنند و این واقاع باین نباودن و ایادئولوژیک
بودن در اهدافح امنیت کشور و منافع ملی را مورد تهدید و صطرات مستمر و در برهه هایی برگشات
ناپذیر می نماید (رنجبرح .)69:1379
محیط ملی سیاست صارجی در جمهوری اسالمی ایاران نیازح ساامان و ساازمان صااص صاود را
داراست .فرهنگ تفکیکح در میان دستگاه ها و متولیان تولید سیاست و یا اجرای سیاست هاح در امور
صارجیح قوی تر از فرهنگ هماهنگیح همکاری و رفتار سیستماتیک می باشد .گاهی در حساس ترین
امورح دستگاههای هم عر و همکارح نتیجه عمل یکدیگر را در صحنه اقدامح صنثی می کنند.
ابهام در سیاست گذاری خارجی در دوران پسا برجام
اهداف و منافع ملیح اگر چه ابدی نیستند اماح نقشی پایدار در ساصت و ماهیات سیاسات صاارجی
دارند .طبعا عناصر اصلی ملت کشورح جزء منافع حیاتی هر نظام سیاسی می باشند .در مورد جمهاوری
اسالمی ایران همح سرزمین و تمامیت سرزمینیح نفوس و حفاظ نظاامح و البتاهح مرزهاای عقیادتی و
ایدئولوژیکح در راس منافع ملی قرار دارندح و سیاست صارجیح مامور و موظف به صیانت از حدود ایان
منافع حیاتی می باشد .ورود عنصر مرزهای عقیدتی و ایدئولوژیک در راس فهرسات مناافع و اهاداف
ملیح حوزه مسئولیت ها و محیط عملیاتی سیاست صارجی راح بسیار گسترده تار از معماول مای کناد.
معموخ مرز نیازهایمادی برای تحققاهداف و تامین منافع ایدئولوژیکح از حدود توان ملی کشورهای
ایدئولوژیک فراتر است .عنصرایدئولوژی بدلیل غیرمادیبودن و محاسبه ناپذیریح بشدت تاویل پذیر و
سیال است .وجود عناصر سیال در فهرست دائمی منافع و اهداف ملیح بویژه هنگامی کاه در محایط
سیاست صارجی قرار می گیردح صورتبندی راهبرد سیاست صارجی را بسیار مشکل می سازد .سیاست
صارجیح اگر مبتنی بر اهداف معین و دست یاافتنیح برناماه و نقشاه راه محاسابه شادهح متناساب باا
مقدورات و مقتایات ملی و محیطی بودهح و نهایتا بر مبنای یک استراتژی دقیق و مناسبح تنظایم و
اجرا شودح طبعا نتیجه بخش صواهد بود .ابهام و تردیاد یاا انتخاا ناصاحیح در هریاک از مقاوخت
چهارگانه یادشده (-1هدفح -2برنامهح -3تناسب با توان ملی و محیط اقدامح -4استراتژی)ح در عرصه
سیاست صارجیح کشور را با بحران مواجه می کند (اکبریح.)5:1394
دو رویکرد در محیط ملی سیاست خارجی؛
یک بررسی فوری درعرصه سیاست صارجی جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهاه گذشاتهح
وجود دو دیدگاه اصلی را در محیط ملی و محیط سازمانی آنح اشکار می کند.
الف؛ رهیافت امنیت محور
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یک دیدگاهح مبتنی بر اصول موموعه انقال و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانح و رساالت
جهانی مبارزه با سلطه و استکبارح رویکرد ایدئولوژیک و امنیت محور را تقویت و تجویز کرده است .این
دیدگاهح مساله حفظ نظام و بسط حوزه نفوذ انرا در امتداد مرزهای عقیدتیح ماالک سیاسات صاارجی
میداند .و این مالک را نیز کانون تعریف فرصتها و تهدیدات مترتب بر انقال و کشورح قارار میدهاد.
دیدگاه انقالبی و امنیت محورح محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران را تاا مارز اهاداف ایادئولوژیک
مندرا در قانون اساسیح لحاظ می کند .این دیدگاهح افزایش قدرت ماادی و معناوی نظاام راح بارای
بسط توان موازنه سازح در قبال نفوذ قدرتهای سلطه گرح در محیط امنیتی نظامح در راس اولویت هاای
ملیح قرار می دهد .دریک کالم این رویکرد امنیت محورح حفاظح تاوان موازناه ساازح در حاوزه نفاوذ
امنیتیح جوهر این رویکرد می باشد.
ب؛ رهیافت رشد محور
دیدگاه دیگرح نگاهی کالسیک و قاعده مندح به سیاستصارجی دارد .این دیادگاهح در بنیاانهاای
ملی سیاستصارجیح بشدت رشد محور و واقع گرا استح اما در نگاه به محیط بینالمللح ایدالیست ودر
عین حال ساصتارگرا است .این دیدگاهح نظام بین الملل را بعنوان امر واقاعح و همانگوناه کاه هساتح
برسمیت میشناسد .معتقد به تعامل تامح تا حد ادغام در نظام بین الملل در ابعااد سیاسایح اقتصاادی و
حتی امنیتی میباشد .ارمانهای قانون اساسیح منافع و اهداف ایادئؤلوژیک و حتای موماوع اساتقالل
ملیح در این دیگاهح کمرنگ دیده می شود این دیدگاهح در توسعه مناسبات سیاسیح تا حدود زیادی به
اصالتاقدام قائل است .عامل محوری تداوم بقای کشور راح در شاصصهای توسعه ملی می بیند .تحقق
شاص های توسعه ملی را در عرصه سیاست صارجیح ترکیب در مناسبات جهانی و منطقه ایح بر پایه
مزیت های نسبی و مشارکت در تقسیم کار بین المللی میداند .از این لحاظح باه ناوعی لیبرالیسام در
محیط روابط بین المللیح گرایش دارد .در یک کالمح این رویکردح توسعه محور است .ادغاام در نظاام
بین المللیح جوهر این رویکرد می باشد.
دو نگاه متفاوت به برجام
هرچند که توافق هسته ای میان جمهوری اسالمی ایران وگروه  5+1موسوم به برجام در صاحت
جهانیصورت گرفت اما دارای پیامدهای منطقه ای مختلفی نیز می باشد .به طوری که نقش منطقاه
ای ایران در حل بحران های کنونی منطقه از جمله موموع هایی بوده که از همان آغاز گفت وگوهای
هسته ای مطرح بوده و با شکل گیری برجام و اجرای آن بیش از هر زمان دیگری چهره ای واقعی تر
به صود گرفته است .برنامه هسته ای ایران به دلیل موقعیات و جایگااه اساتراتژیک و دغدغاه هاای
امنیتی کشورهای منطقه همیشه دارای ابعاد و پیامدهای منطقه ای بوده و لذا توافق هسته ای زمیناه
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ساز تغییر در معادخت منطقهای و رقابتها و هم زمان فرصتهاای منطقاهای شاده اسات .بار ایان
اساس دو دیدگاه عمده در مورد پیامدهای منطقه ای برجام وجود دارد دیدگاه اول برجام رافرصاتی را
برای جمهوری اسالمی ایران و منطقه میداند و آن را مثبت و سازنده ارزیابی میکند و در مقابل عاده
ای از تحلیل گران برجام را غیرسازنده و چالش برانگیز برای منطقه معرفی میکنند.
نگاه درونی به برجام
نزدیک به یک دهه بخش قابل توجهی از توان دیپلماسی کشور بهمسائله هساته ای اصتصااص
یافته بود که با دستیابی به توافق جامع هسته ای تمرکز دوازده ساله غر برفعالیت هاای هساته ای
که در سیاست صارجی ایران انباشته شدهحو وقت وانرژی نخبگان فکری و ابزاری کشور راگرفته بود از
هم پاشیده شد .همچنین برجام توانست زمینه غیرامنیتی سازی پرونده هستهای ایران و صروا از ذیل
فصل هفتم منشور ملل متحد را فراهم کند این امر توانست به ارامش بخشایدن باه فااای منطقاهح
صوشبینی و تشویق کشورهای مختلف دنیا به توسعه روابط اقتصادی صود با جمهوری اسالمی ایاران
کمک کند و همچنین باعث زمینه حاور موثر و قدرتمند اقتصادی ایران با اساتفاده از دسترسای باه
سازوکارهای نقل و انتقال مالیح منطقه ای وبین المللی فراهم کرده اسات .ایجااد آراماش روانای در
فاای اقتصادی ایران میتواند به زمینه سازی برای توسعه روابط اقتصادی وتسهیل تجارت صاارجی و
منطقه ای منجر شود .ارتقای همکاری های منطقه ای در حوزههای تجاری و اقتصادی و امنیتی باه
ویژه در راستای رشد اقتصادی پایدارح نیازمند سرمایه گذاری صاارجی در اقتصااد ایاران کاه در ساایه
توافق هسته ای امکان پذیرتر شده است (Torabiح .)2016
تقویت رژیم عدم اشاعه جهانی در راستای عملیاتی کردن ایده صاورمیاناه عااری از ساالح هاای
کشتار جمعیح قدرتهاای منطقاه ای را از حرکات باهسامت تسالیحات هساته ای و ایجااد رقابات
تسلیحاتی هسته ای در صاورمیانه بازمی دارد .توافق هسته ای ایران با اثبات عدم تمایل تهران بارای
حرکت به سمت تسلیحات نظامی هستهایح از میزان تنشها در منطقه مایکاهاد (Philipsح .)2015
اهمیت ژئوپلتیک ایران در غر افزایش یافته است به نحوی که اجرای برجام زمبنه ایجااد ثباات در
منطقه در راستای جلوگیری از رشد افراط گرایی و تروریسم و حل بحران های منطقاه ای را فاراهم
کرده است از جمله پیامدهای سیاسی اجرای برجام واردشدن ایران به عناوان باازیگر منطقاه ای در
معادخت سیاسی است .از طرفی پس از پایان تحریم های سیاسیح ایران دست بازتری در معاادخت و
مسائل منطقه ای صواهد داشت و از منظر بین المللی نیز قدرت های بزرگحروی نقش و نفوذایران در
صاورمیانه به عنوان یک کشور استراتژیک حساا بااز صواهنادکرد وتمایال صواهناد داشات از ایان
کشوربرای مبارزه با تروریسم و حل مشکالت جهان استفاده کنند و از این رو هرچه ایران بتواند صاود
را همگام کندح آنها نیز حامرند به ایران نقش بیشتری بدهند و در عین حاال اجارای برجاام جایگااه
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راهبردی ایران را نزد متحدان منطقه ای ایران مثل سوریهحعراق وحاز ا چاون اینهاا حال یاک
معال راهبردی بین ایران و قدرت های بزرگ را نشانه افزایش قادرتح نقاش چاناه زنای ایاران در
مسایل منطقه ای می بینند از طرفی متحدان بزرگ سنتی ایران مثل چین وروسیه که توافاق هساته
ای را در جهت افزایش چندجانبه گرایی در مسایل منطقه ای و جلوگیری از نفوذ غر و تقویت ثبات
می بیند .لغو تحریم ها زمینه همکاریهای استراتژیک ایران با روسیه را فراهم کرده است صروا ایران
از انزوای بین المللی دیپلماتیک و برقراری راهبردی با روسیه حصریداری تسلیحات پیشرفته نظاامی از
جمله سامانه اس300ح مدرن شدن نیروی نظامی ایران حدرونمای معادخت منطقه ای را متحول کرده
است(Ruffح  .)2016چین و روسیه توافق هسته ای را در راستای افزایش چند جانبه گرایی در مسایل
منطقه ای و جلوگیری از نفوذ غر و تقویت ثبات ارزیابی می کنند (Hsuح .)2016
از دیگر دستاوردهای برجام در بلند مدت می تواندکمک به حل بحران های منطقه ای باشاد باه
طوری که اکنون که سیاست باالصطالح دستور کار تغییر رژیم ایران از ساوی آمریکاا کناار گذاشاته
شدهحتا حدودی حس تهدید استراتژیک از آمریکا هم کمشده این صود سبب می شود ایران سیاستهای
تعاملی را در چارچو افزایش روابط منطقه ای با تکیه بر رویکردهای مستقل و دوجانبه با کشورهای
منطقه در پیش بگیرد.همزمان طرف غربی هم به طور آگاهانه برای تامین مناافع سیاسای امنیتای و
اقتصادی صود از سیاستهایی که ایران را منبع اصلی تهدید در منطقه در نظر میگیرند دور می شوند.
در این معادلهح همچنین فاای سیاسی تازه و مثبتی در غر ایجادشده که به طور عمده به بازیگران
رقیب مثل ترکیه و عربستان فشار وارد می کند تا با تهران به نفع حل بحران های منطقه ای تعامال
کنند .از لحاظ اقتصادیح بازگشت یا نزدیک شدن ایران به سهم طبیعی صدور نفت در اوپکح موجاب
تقویت روابط اقتصادی و به دنبال آن گسترش روابط سیاسی ایران با اروپاح هندح چین و ترکیه صواهاد
شد .و همزمانح رفع تحریم های اقتصادی و گشایش مجدد شبکه های انتقال مالی بین المللی باعث
جذ و هدایت سرمایه گذاری های صارجی بهسوی ایران صواهد شد و این امر موجب رونق اقتصادی
و در مرحله بعدح ادغام اقتصاد ایران در منطقه می شود که این صود ثبات آور است .کاانون تحاوخت
سیاسی و ژئوپلتیک منطقهح متوجه غر اسیا و منطقه صاورمیاناه شاده و تحاوخت رخ داده برامنیات
کشورهای منطقه تاثیرگذار است همچنین برجام زمینه آزادشدن سرمایه هاای بلوکاه شاده ایاران را
فراهم کرده که این امر به تقویت اقتصادی و ارتقای موقعیت سیاسی نظامی کشور در منطقه صواهد
شد (Tierneyح .)2016
نگاه بیرونی به برجام
تحلیل گران دسته دوم اعتقاد دارند هرچند برجام در بعد منطقه ای توانسته تاثیرات روانای کوتااه
مدتی بجا گذاشته اما این توافق به واسطه ماهیتشح مولفه تعیین کننده و کلیدی در شاکل دهای باه
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تحوخت نخواهد داشت برجام می تواند دارای پیامدهای منفی برروندها و تحوخت سیاسی صاورمیاناه
داشته باشد و رقابت هاوتنش های منطقهای را تا اندازه ای افزایش دهد .از نگاه این دسته از تحلیال
گران برجام اساسا توافقی ناق بوده زیرا به ایران این توانایی را می دهد که غنایساازی کناد و در
نهایتتوانایی آمریکا را برای استفاده از موثرترین ابزار مالی و اقتصادی صود برای مقابله با رفتارهاای
ایران محدود کند در این نگاه برجام اگر مقدمه ای برای حل وفصل مناقشه هاای منطقاه ای نباشاد
سودمند نیست .آمریکا امیدوار است گرایشهای توافق طلبانه دولت ایران و گرایشهای به شدت مد
ایرانی عربستان سعودی در صورتی که به صورت هوشمندانه و روشمند مدیریت شود می تواند ایاران
را به سمت برجام منطقه ای بکشاند ( Zaratح  .)2015از مهمتارین ایان تحلیالهاا گازارش مرکاز
تحقیقات کنگره آمریکا در تاریخ هفتم ژوئن  2016می باشد که با عنوان «سیاستصارجیایاران» باا
قلم کنث کاتزمن در پاسخ به این پرسش که ایا برجام باعث تغییراتی در سیاست ایران شدهح گازارش
می دهد «رهبرایران در مناسبت های مختلف اظهار کرده که توافق هستهای در سیاستصارجیایاران
در روابط با آمریکا تغییری ایجاد نخواهد کردح در حالی که رییس جمهور ایران براین نظار اسات کاه
برجام شکلگیری فاای دوستی و تعامل ایران با دنیاست» این گزارش تاکید میکند پاس از برجاام
هیچ عالمتی از تغییر در سیاست صارجی ایران دیده نمی شود این گزارش باهحمایات ایاران از بشاار
اسدح تداوم ازمایش موشکهای بالستیکح صریداری سامانههای جدید نظامی از روسیهح تبادیل ایاران
به بازیگر چالش برانگیز منطقه ایح تالش ایران برای دستیابی باه فنااوری هاای مادرن موشاکی و
تحویل آن به متحدان منطقه ای اشح فعالتر شدن گشت زنی نیروی در یایی ایران و انجام اقدامات
تحریک آمیز در صلیج فارس اشاره کرد .همچنین در این گزارش اشاره میکند ایران میتواند از منابع
مالی صود برای استخدام مبارزان شیعی مذهب کشورهای مسلمان برای جنگ در سوریه و حمایات از
بشار اسد و نیز حمایت بیشتر از گروههای مخالف در بحرین استفاده کرده و همچنین مای تواناد باه
قطب انرژی و تجاری منطقه تبدیل شود باه گوناهای کاه تاوان آمریکاا را بارای اعماال فشاارهای
اقتصادی در صورت عدم اجرای توافق هستهای تاعیف کند ( katzmanح .)2016
جمهوری اسالمی ایران پر نفوذترین بازیگر منطقه صاورمیانه است واساسا با اتکا به قدرت منطقه
ای صود وارد جریان مذاکره با غر شده است و در حال حامر در پی آن است که از طریق برجام باه
این نفوذ مشروعیت بین المللی ببخشد با لغو یا تعلیق تحریم های مالی واقتصادی علیه ایاران طباق
برجام منابع مالی قابل توجهی در اصتیار تهران قرار صواهد گرفت که مای تواناد در راساتای سیاسات
های منطقه ای صود ازآن استفاده کند ( levitح  )2016پارلمان اروپا طی گزارشی باا عناوان «راهبارد
اتحادیه اروپا در روابط با ایران پس از توافق هستهای» منتشر کرده است بار ایان نظار هساتند کاه:
هرچند ایران وانمود می کند برای ترمیم شکاف های موجود در روابط صود با کشورهای منطقه تالش
می کند ولی این کشور فعالیت های صودرا در منطقه رهاا نکارده اسات .کشاورهای منطقاه نگاران
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سیاست های ایران در منطقه هستند.این امر می تواند به شعله های فرقه گرایی در آینده ای نزدیاک
در منطقه دامن بزند و در نهایت ممکن است به جنگ سرد درون منطقه ای منجر گردد .این گزارش
پیشنهاد می کند میان ایران و عربستان میانجیگری صارجی صورت گیرد و ایران و اتحادیاه اروپاا در
مبارزه با داعش به تعامل و همکاری بپردازند (European unionح .)2016
گری سیکح استاد دانشگاه کلمبیا بر این نظر است که ایران هیچ کدام از سیاست های بنیاادین
صود در منطقه را تغییر نداده است و همچنان به حمایت صود از حز ا در لبنانح دولت بشار اسد در
سوریه و مخالفت با اسرائیل و سیاست های دولت عربستان در بحرینح یمن وسوریه ادامه مای دهاد.
برجام فقط در یک موموع وآن برنامه هسته ای ایران و در پی تغییر ایران در حوزه سیاستصارجی یا
در باره رعایت حقوق بشر نبوده .فقط این امر وجودداردکه شاید بتواند آغازی برای تغییرروند در حاوزه
سیاست داصلی و صارجی باشد (sickح  )2016برجام پیامدهای عمیقی برمعادخت منطقه ای صاورمیانه
به ویژه برکشورهای شورای همکاری صلیج فارس داشته است .ایران از طریق برجام توانساته موازناه
منطقهای به نفع صود برهم بزند .تولید و صادرات نفت ایران به حدود سه میلیون و ششصد هزار بشکه
در روز در سال  2016افزایش مییابد .بانکجهانی برآورد کرده است که لغو تحریمها تولید ناصاال
داصلی ایران را به حدود  5/1در صاد در ساال  2016و 2017و  5/5درصاد در ساال  2017و 2018
صواهد رساند .تزریق سرمایه های بلوکه شده به اقتصاد ایرانح این کشور راقادر می ساازد کاه تاوازن
منطقهای را به نفع صودش تغییر دهد.کشورهای عربی نگران هستند که برجام سبب شود غر دیگر
مثلگذشته نگرش مهار قدرت منطقهای ایران را دنبال نکند به باوربرصی رهبران عربی منطقهح توافق
هستهای سبب افزایش قدرت ایران شده و تهران سیاست گسترش صواهاناه صاود را باهمارر مناافع
کشورهای عربی در منطقه دنبال میکند .اجراییشادن برجاام باا هماه تااثیرات مثبات اقتصاادی و
ژئوپلتیک آن برای ایرانح نزد سعودی ها بی تردید یک باصت در صحنه معادخت منطقاه ای قلماداد
می شود و از همین رو عربستان توان نظامی صود را افزایش داده باه طاوری کاه براسااس گازارش
موسسه صلح عربستانسعودی با صرید 80میلیارد دخر صرید تسلیحاتی بعد از آمریکا و چین بزرگترین
صریدار تسلیحات در جهان است به طوری که در صالل سالهای ماه  2015تاا ماارس  2016ایااخت
متحده فروش  33میلیارد دخر انواع تسلیحات را به عربستان تصویب کارد باراین اسااس عربساتان
سعودی یک رقابت ایدئولوژیکح فرقه ای وژئوپلتیک با ایران را به راه انداصتهح که ادامه شرایط فعلای
می تواند به رویارویی مستقیم بین ایران و عربستان منجر گردد.
کارشکنیهای منطقه ای ایران به معنای به معنای اصالل در روند اجرای برجام تفسیر صواهد شد
و این گونه بازتا میابد که اگر ایران همچنان از فعالیت های تحریاک آمیاز و صطرنااک در منطقاه
دست برندارد و به طور آشکار نشان ندهد که می تواند به عنوان یک بازیگر قابل اعتماد و شافاف در
نظام مالی جهانی تعامل کند در مومعی نخواهد بودکه انتظار سارمایه گاذاری صاارجی در آن کشاور
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داشته باشد و لو اینکه فرصت های جذابی در این کشور برای سرمایه گاذاری صاارجی وجاود داشاته
باشد (Zaratح  .)2015این تاثیرات از یک سو فاایی را بوجود می آورد که ایران تاالش مایکناد از
فرصت ها و ظرفیتهای پیش آمده استفاده کند .از سوی دیگار هایچ عالمات و نشاانه ای در ماتن
برجام که ایران را ملزم به تغییر راهبرد منطقه ای صود بکند وجود نادارد بناابراین در کوتااه مادت و
میان مدت در سیاستهای منطقهای جمهوری اسالمیایران تغییری ایجاد نخواهد شد .در واقع برجام
تنها توافق هسته ای بشمار میرود که سایر اصتالفات ایران باا کشاورهای در حاوزههاای سیاسای و
امنیتی را در برنمی گیرد .عالئم و نشانه ها هم نشان می دهد که در ایران هم زمینه ای برای سرایت
دادن توافق برجام به حوزه های دیگر و از جمله شکل دادن به برجام منطقه ای تا این مقطاع وجاود
ندارد وبا این وجود و با توجه به اینکه بررسی دقیق و جامع از پیامدهای منطقه ای برجام نیازمند گذر
زمان است و به سهولت نمی توان همه ابعاد آن را شناصت .پیامدهای بلندمدت منطقه ای برجام متاثر
از شرایط داصلی ایران در آیندهح روندهای منطقه ای و تحوخت بین المللی صواهد بود.
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نتیجه گیری:
جدا از مذاکرات هسته ای منجر برجام و ارزیابی متن محور برجام و قااوت درباره دساتاوردهای
آنح پیامدهای برجام و تاثیرات آن بر سیاست ها و راهبردهای امنیتی صاورمیانه قابل تامال و بررسای
است .در برهه کنونی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجامح شرایط جدید و صاصی را برای ایران
ایجاد کرده است و این که ایران توانسته از زیر فشارهای جهانی سر برنامه اتمی صود صارا گردیده و
امکانات بیشتری برای تبدیل شدن به یک بازیگر منطقه ای بدست آورده است روی دیگر ساکه اماا
این مسئله است که بیش از آن که ایران صود فرصتهای سیاسیح اقتصادیح امنیتی ناشی از برجام را
دریابدح رقیب های منطقه ای ما از همین ناحیه احساس تهدید کرده اند.
احساس تهدید برجام پایه در قالب تهدید هژمونی منطقه ای توسط همسایگان و رقیبان قدرتمند
ما شرایط را بغرنج تر و بحرانی تر کرده است .هیچ کدام از عوامل منطقه ای و فرا منطقاه ای ماوثرح
ومعیت چند سال گذشته را ندارند به طوری که مرزهای تنش و بحران در منطقه به شدت گسترده و
پیچیده شده است .با توجه به اوماع فوق بحرانی منطقه و حل آبرومند مسئله هسته ای و ظرفیات و
جایگاهی که ایران از این راه بدست آوردهح این فاا مساتلزم اتخااذ اساتراتژی جدیاد و متناساب باا
معادخت جدید در ابعاد داصلی و منطقه ای است .با توجه به اینکه جمهوری اساالمی ایاران پاس از
چندین سال چالشهای تحریم اقتصادیح بشدت بهبازسازی اقتصادی و ساماندهی روند توسعه فراگیر
ملی صود نیازمند است و این نیاز صود مستلزم تجدید و توسعه روابط با کشاورهای قدرتمناد جهاان و
تبادل ظرفیت های اقتصادی و تکنولوژیک میباشد .که این مسئله صود در گرو زدودن چهاره تهدیاد
از تارک امنیتی جمهوری اسالمی ایران می باشد .از ساوی دیگارح بسترمناسابات منطقاه ای و باین
المللیح بویژه در مناطق پیرامونیح بشدت آشو زده و متشانج اسات .جناگ رو باه گساترش عماال
مرزهای امنیتی ما را تهدید می کند .همه قدرتهای مهم و مطرح جهانی و همه کشورهای قدرتمند و
رقیب ما در منطقه و پیرامون مستقیما و در صطوط مقابل در این جنگ درگیر هستند .همین ومعیتح
مجددا مساله امنیت را در کانون اولویت های ملی و سیاست صارجی ما قرار داده است .شرایط ملای و
ومعیتمنطقه بویژه پس از توافق جامع با قدرتهایجهانیح انسجام و تمرکز در رفتار سیاساتصاارجی
را به مراتب بیش از پیش اقتاا میکند .نمی توان انتظار عبور موفقیت آمیز از مسایر بحرانای محایط
های منطقه ای و جهانی را داشتح بدون آنکه از میان مشر های متفاوت سیاست صارجیح یک الگو
و رهیافت و رویکرد معین را برگزیند .تمرکز بر رهیافت سیاستصارجی بر مبنای فهرست اولویت های
ملی است .هیچ کشوری آنقدر منابع در اصتیار ندارد که برای تعقیب و تحقق صواسته ها و اهداف ملی
صودح نیازمند به گزینش از میان اهداف و اولویت بندی آنهاح نباشد .اولویت های سیاستصارجیح تابعی
از اولویتهای اهداف و منافع ملی است .ترتیب و طبقهبندی اهداف و مقتایات محیطیح اولویتهای
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سیاستصارجی را وموح می بخشند .این تفاوت دراهدافح زمانی که باه تصامیمگیاری مشاخ در
سیاست صارجی نزدیک می شویمح منجربه بیتصمیمی و یا رفتار ناهمساز توسط واحد هاای مختلاف
دصیل در سیاست صارجی میشود .ناهمسازی در اعمال سیاست صارجی صود موجب پیامدهای جادی
در کاهش بازدهی و کم شدن اعتبار یک کشور در سطح جهانی شود .این مسئله زمانی جدی تر مای
شود که اهداف متخالفح بصورت همزمان در حال اجرا باشد .به طوری کاه رهبارانقال در مناسابت
های مختلف اظهار کرده اند که «توافق هستهای در سیاست صارجی ایران در روابط با آمریکا تغییری
ایجاد نخواهد کرد» و پس از برجام نیز شاهد حمایت ایران از بشار اسدح تداوم ازمایش موشاک هاای
بالستیکح صریداری سامانه های جدید نظامی از روسیهح تبدیل ایران به بازیگر چالش برانگیاز منطقاه
ایح تالش ایران برای دستیابی به فناوریهای مدرن موشکی و تحویال آن باه متحادان منطقاه ای
اشح فعال تر شدن گشت زنی نیروی در یایی ایران و انجام اقدامات تحریاک آمیاز در صلایج فاارس
هستیم و از طرف مقابل رییس جمهور ایران براین نظر است که «برجام باعث شاکل گیاری فااای
دوستی و تعامل ایران با دنیا صواهد بود» .شاید نظریه بازیگر عاقل بازگوکننده فرایند تصامیم گیاری
نباشد ولی کشورها ترجیح می دهند که در عرصه سیاستصارجی با بازیگر واحدی تعامل داشته باشند
نه بازیگران متعددی که فاقد هماهنگی خزم هستند .اظهار نظر های تصامیم گیرنادگان کشاورهای
دیگر در مورد سیاست صارجی آشکار می سازد که تصمیم گیرندگان سایر کشورها چگونه تحت تااثیر
این عدمهماهنگی و تعدد مراکز تصمیم گیری در سیاستصارجی قرار گرفته اناد .جمهاوری اساالمی
ایرانح در موقعیتی نیست که بتواند همه آرمان ها و ایده های معنوی و مادی مندرا در میثاق ملای و
قاموس انقال صود راح یکجا در فهرست اهداف قابل تعقیب قرار دهد .ما نیز نیازمناد طبقاه بنادی و
ترتب اهداف ملی هستیمح تا سیاست صارجی صود را سامان دهیم .مدیریت بین این دومسئله مساتلزم
اتخاذ استراتژی جدید و متناسب با معادخت جدید در ابعاد داصلای و منطقاه ای اسات .کاه بعاای از
راهکارهای پیشنهادی میتواند شامل موارد زیر باشد:
-1عدم انفعال در مسائل منطقه ای در دوران پسا برجام
-2ظرفیت اصالح پذیری در دیپلماسی
-3ائتالف سازی و در راستای آن تنش زدایی
 -4آرام سازی یا تظاهر به آرام سازی فاای صاورمیانه « تنش زدایی»
-5رسیدن به نقاط اشتراک حداقلی با واشنگتن
-6ارائه ترسیم بازی باصت  -باصت از تحریم ها در نگاه دولت جدید آمریکا
-7بهره گیری از دیپلماسی چند بعدی
-8تالش برای غیر امنیتی کردن منافع ملی ایران
-9ارائه تامین های متقابل برای افزایش شفاف سازی
-10اتخاذ رویکرد تلفیق در سیاست صارجی و عدم تلون گفتمانی در سیاست گذاری صارجی
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