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چکیـده
تَافق ٌستًای بیو ایران و صش قدرت برتر جٍاىی ایو قابلیت را دارد کً تأجیرٌای عهیقی برر
چضماىداز تحَالت در خاورنیاىً بگذارد .ایران با دولتٌای عربی خلیج فارس بًویژه عربستان در
رقابت تيگاتيگی در سراسر نيطقً خاورنیاىً استٌ .رچيد کضَرٌای حَزه خلیج فرارس و ترکیرً
با احتیاط از ایو تَافق استقبال کردىد ،انا با ایوحال ٌهچيان ىگرران ىورَب بیضرتر ایرران در عر رً
نيطقًای ٌستيد .در جٍان غرب ایو انید وجَد دارد کً ایو تَافرق بتَاىرد برً روابرپ دیتلهاتیر
سیاسی و اقتصادی نيجر صَد؛ انرا درعیوحرال پتاىسری برالقَهای بررای تضردید رقابرت در نیران
بازیگران نختلف در خاورنیاىً وجَد دارد .اکيَن پرسش ایو است کً در پری ایرو تَافرق ،نيطقرً
خاورنیاىً و تحَالت آن بً چً سهتی خَاٌد رفت؟ و برجام تا چً اىدازه در آیيده نياسبات ایرران
با نيطقً ىقش خَاٌد داصت و ىسبت آن با دیگر عَان چگَىً است؟ ٌدف ایو پرژوٌش بررسری
تأجیر تَافق ٌستًای با تهرکز بر سیاست خارجی ایران در قبال رویدادٌای خاورنیاىً است .فرضریً
نقالً ایو است کً تَافق ٌستًای نیتَاىد باعث تغییروتحَل در سیاست داخلی و خرارجی ایرران
برای ٌهکاری و نصالحً بیضتر در نيطقً خاورنیاىً صَد.
 واژگان کلیدی:
عربستان ،تَافق ٌستًای ،تحَالت بیوالهللی ،رقابت نيطقًای ،سیاست خارجی ،نخالوان برجام
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هقدهه
ازؼایی قغن ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ایؼان ةا گؼوه ٨٠ 5+1ؿ٨م ة ٥ةؼ٣ا ٥٠زا ِ٠اٚدغام ٠كدحؼك
(ةؼزام) ،زایگاه ایؼان را در ْ٠ادالت ٥ٌٛ٤٠ای ٠حض٨ل ؿاظح ٥و زٞد٨گیؼی از صؼکدث ایدؼان
ة٥ؿ١ث جـٞیضات ٦ـح٥ای ةّ٨٣٥ی ٠یؽان ج٤ف و رٚاةث در  ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا ٥٣را کدا٦ف داده
اؿث .ةا  ٨ٕٝجضؼی٦ٟای ٦ـح٥ای ایؼان ،ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان ة٤٠ ٥اةِ ٠داٝی ٚاةدٜجد٨ز٧ی
دؿث ٠ییاةغ؛ ٠ـئ٥ٞای ک٦ ٥ؼچ٤غ وزن ایؼان در جْیدی ٢و ادؼگدػاری ةدؼ ْ٠دادالت ؿیاؿدی
 ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا ٥٣را اٗؽایف ٠ید٦غ ،وٝی ةاّخ ٣گؼا٣ی ةؼظی از کك٨ر٦ای ّؼب  ٥ٌٛ٤٠قدغه
اؿث .گؼچُ٣ ٥ؼ  ٥١٦کك٨ر٦ای ّؼةی درةاره پـاةؼزام یکـان ٣یـث ،ا٠ا دؿدثکد ٟاز دیدغ
ّؼةـحان ؿْ٨دی و ٠حضغان ٥ٌٛ٤٠ای ای ٢کك٨ر ،ةا ازؼای ای ٢ج٨اٗد ،ٙایدؼان ةدؼای ةـدي و
گـحؼش ٨٘٣ذ ظ٨د در ّؼاق ،ص١ایث از صک٠٨ث ةكدار اؿدغ در ؿد٨ری ٥و صدؽباهلل ٝت٤دان و
ی ،٢١دؿث ةازجؼی در ٠ـائ ٜظاور٠یا ٥٣ظ٨ا٦غ داقث .در ای٠ ٢یان جؼکی٣ ٥یدؽ کد ٥درَدا٦ؼ
درةاره ازؼای ةؼزام اةؼاز ظؼؿد٤غی کدؼده اؿدث ،زدغای از ٤٠داِٗ اٚحندادی ٣اقدی از ٕٝد٨
جضؼی٦ٟای ٦ـح٥ای ایؼان ،در اةْاد ؿیاؿی ،ج٨ٛیث زایگاه ایؼان در  ٥ٌٛ٤٠را ة ٥زیدان ظد٨د
٠یةی٤غ .از ُ٤٠ؼی دیگؼ ةا ازؼاییقغن ةؼ٣ا ٥٠ج٨اٗ ٙزا٠ ِ٠كحؼك یا ةؼزدام ،ایدؼان٦ؼاؿدی
در  ٥ٌٛ٤٠جىْیٖ قغه و ٚغرت دیپ١ٞاؿی ایؼان ک ٥دیگؼ ةؼ پؼو٣غه ٦ـح٥ای ج١ؼکدؽ ٣دغارد،
اٗؽایف ٠ییاةغ .در پی ةؼوز چ٤ی ٢قؼایٌی ،ایؼان ٠یج٨ا٣غ ة ٥ص ٜةضدؼان در ؿد٨ری ٥و ی١د٢
ک١ک ک٤غ و جأدیؼ٦ای ٠ذتحی ةؼ ةضؼان  ٥ٌٛ٤٠ةؼزای ةگػارد .اک٨٤ن پؼؿف ای ٢اؿث ک ٥در
پی ای ٢ج٨اٗ ٥ٌٛ٤٠ ،ٙظاور٠یا ٥٣و جض٨الت آن ة ٥چ ٥ؿ١حی ظ٨ا٦دغ رٗدثو و ای٤کد ٥پدؾ از
ازؼای ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ،ؿیاؿث ٥ٌٛ٤٠ای ایؼان چ ٥جٕییؼی ظ٨ا٦غ کؼدو و آیا ٣گؼا٣ی ةؼظدی
از کك٨ر٦ای  ٥ٌٛ٤٠ةسا اؿثو ا٠دا ٗؼودی ٥ای کد ٥در اید٨٣ ٢قدحار پدؾ از جسؽید٥وجضٞیدٜ
٥١٦زا٣ت٨٠ ٥و٨ع ةؼ آن جأکیغ ٠یق٨د ای ٢اؿث ک ٥ج٨اٗ٦ ٙـح٥ایٟ٦ ،ز٠ان ٨٠زب ج٨ٛیدث
زایگاه اٚحنادی و ژئ٨پٞیحیک ایؼان در ٠ ٥ٌٛ٤٠یق٨د .از ٝضاظ اٚحنادی ،ةازگكث یا ٣ؽدیک
قغن ایؼان ة ٥ؿً ٟ٧تیْی مغور ٘٣ث در اوپک٨٠ ،زب ج٨ٛیث رواةدي اٚحندادی و ةد٥د٣تال
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آن ،رواةي ؿیاؿی ایؼان ةا اروپا٤٦ ،غ ،چی ٢و جؼکید ٥ظ٨ا٦دغ قدغ کد ٥واردک٤٤دغگان ؿد٤حی
ا٣ددؼژی از ایددؼان ٦ـددح٤غٟ٦ .ز٠ددان ،رٗددِ جضؼی٦ٟددای اٚحنددادی و قددتک٦٥ای ا٣حٛددال ٠دداٝی
ةی٢اٞٞ١ٝی ةاّخ زػب و ٦غایث ؿؼ٠ای٥گػاری٦ای ظارزی ة٥ؿ٨ی ایؼان ٠یق٨د و اید ٢ا٠دؼ
٨٠زب رو ٙ٣اٚحنادی و در ٠ؼص ٥ٞةْغ ،ادٔام اٚحناد ایؼان در ٠ ٥ٌٛ٤٠یق٨د کد ٥اید ٢ظد٨د
دتاتآور اؿث٦ .غف ایٛ٠ ٢ا ٥ٝجضٞی ٜجأدیؼات ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ایؼان ةا ٔؼب ،ةدؼ رویکؼد٦دای
ؿیاؿث ظارزی ایؼان در ٚتال جض٨الت  ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا ٥٣اؿث.
 .4چارچوب نظزی
گـحؼهای ک ٥ةا ّ٨٤ان «ظاور٠یا »٥٣ق٤اظح٠ ٥یق٨د ،در صٛیٛدث ،آ٠یعحد٥ای از چ٤دغ
٠ضیي ٠عح٠ ،ٖٞا٤٣غ «ظٞیر ٗارس»« ،قا٠ات»ٕ٠« ،ؼب» و ...اؿث ک٦ ٥ؼیدک «ٌٛ٤٠د»٥ای
زغاگا ٥٣دةؼاؿاس ١٦گ٣٨ی پغیغه٦ای ٠ضیٌی و ةا وزن ژئ٨پٞیحیدک ظداص ظ٨ددد ٠ضـد٨ب
٠یق٨د .در جْاریٖ ٠ؼة٨ط ة٨٧٘٠ ٥م ٚغرت در ژئ٨پٞیحیک ّتدارت «وزن ژئ٨پٞیحیدک» ةد٥کار
٠یرود ک٠ ٥ؼة٨ط ة ٥ق٤اؿایی ٠س٥ّ٨١ای از اؿدحْغاد٦ای زْ١یحدی ،ؿدؼز٠ی٤ی ،اٚحندادی،
ُ٣ا٠ی ،اٚحغار صک٠٨حی ،ج٨ان دیپ١ٞاجیدک و ٚدغرت اّ١دال ٘٣د٨ذ در ظدارم از ٠ؼز٦دا اؿدث.
ةّ٥تارت دیگؼ ،یک واصغ کك٨ری در ژئ٨پٞیحیک ٤٦گدا٠ی «ٚدغرت» ٠ضـد٨ب ٠یقد٨د کد٥
ةح٨ا٣ددغ ةددا اؿددح٘اده از آ ٣دد ٥وزن ژئ٨پٞیحیددک قدد٤اظح٠ ٥یقدد٨د ،اراده ؿیاؿددی ظدد٨د را در
گـحؼه٦ای ٚاةٜج٨ز٧ی در ٠اورای ٠ؼز٦ای ظ٨د اّ١ال ک٤غً .ت ٙای ٢جْداریٖٚ ،دغرت٦ا در
ّؼمٌ٠ ٥اْٝات ژئ٨پٞیحیک ةؼاؿاس گـحؼه زٕؼاٗیایی ٚغرت ،و ٠یؽان کارایی اّ١ال ٘٣د٨ذ در
 ٥ٌٛ٤٠یا ز٧ان ة٥مد٨رت ٚدغرت٦ای درزد ٥یکد ٟو درزد ٥دوم و ...در ٌٛ٤٠د ٥و یدا ز٧دان
دؿددح٥ة٤ددغی ٠یقدد٣٨غ .از دیؼةدداز در ٌ٠اْٝددات ژئ٨پٞیحیددک ٚددؼن ةیـددح ٟدر ٌٛ٤٠دد٥ای کدد٥
ة٥امٌالح ظاور٠یا ٥٣ظ٨ا٣غه قغه و قا ٜ٠کك٨ر٦ای آؿیای ةاظحؼی و ق١ال اٗؼیٛا ٠یق٨د،
چ٧ار ٚغرت درز ٥یک٥ٌٛ٤٠ ٟای ٚاةٜجكعیل ٦ـح٤غ کّ ٥تارج٤غ از :ایؼان ،جؼکید٠ ،٥ندؼ و
رژی ٟم٧ی٣٨یـحی ک ٥در ٛ٠ایـ ٥ةا ؿٌش ز٧دا٣یٚ ،دغرت٦ای درزد ٥دوم ة٥قد١ار ٠یآی٤دغ.
ٚغرت ٠نؼی ،در ٣حیس ٥جض٨الت ژرف داظٞی در ؿال٦ا اظیؼ جا صغودی رو ةد ٥اٗد٨ل ٧٣داده
اؿث ،درصاٝیکّ ٥ؼةـحان ؿْ٨دی ک ٥ة٨ً٥ر ّ١غه ة٥دٝی٣ ٜغاقح ٢پای ٥دوٝث د ٞ٠دث ًتدٙ
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اؿحا٣غارد٦ای ژئ٨پٞیحیک ٥ٌٛ٤٠ای ،یدک ٚدغرت درزد ٥دوم (ٚدغرت درزد ٥ؿد٨م ز٧دا٣ی)
ق١ؼده ٠یق٨د ،در ٣حیس ٥گـحؼش ْٗاٝیث٦ای ٥ٌٛ٤٠ای زغیغ و ص١ایث ٠اٝی ةیپایا٣ف از
گؼوه٦ای ّٛیغجی ج٤غ و٦اةی ٠ا٤٣غ ؿ٘ٞیگؼی و جک٘یؼیگؼی٠ ،یک٨قدغ ٛ٣دف یدک ٚدغرت
درز ٥یک ٥ٌٛ٤٠ای را در رٚاةحی ظك٣٨ثةار ةا ایؼان قیْی ای٘ا ک٤دغّ .ؼةـدحان ؿدْ٨دی در
ایٛ٣ ٢ف زغیغٟ٦ ،ؿ ٨ةا ک٤ف٦ای ژئ٨پٞیحیک ظ٨د در چارچ٨ب جً٨ئ٦ ٥الل قیْی ،جالش
٠یک٤غ از راه ص١ایث از گؼوه٦ای جؼوریـحی اؿال٠ی ٠ا٤٣غ ًاٝتان و اٛٝاّغه و داّف کد ٥در
پاکـحان ،إٗا٣ـحانٛ٘ٚ ،ازّ ،ؼاق ،ؿ٨ری ٥و ةعف٦دای دیگدؼی از ظاور٠یا٣دْٗ ٥دال ٦ـدح٤غ،
ُ٣ام صک٠٨حی زغیغی را در ظاور٠یا٣د ٥ایسداد ک٤دغ و ةدا صدػف جكدیِ و ةؼاؿداس اٝگد٨ی
«ظالٗث ا٨٠ی» و «ظالٗث ّتاؿی» آن را زا٣كدیُ٣ ٢ام٦دای صکد٠٨حی ک٤د٣٨ی در ؿد٨ری٥
(قام) و ّؼاق ؿاز٣غ (٠سح٧غزاده.)1394 ،
 .2ریشه هناسعات در خاور هیانه
در  1916 ٥٠ؿؼا٣سام ٣حیس ٥قف ٠اه ٠ػاکؼه ةؼیحا٣یا و ٗؼا٣ـ ٥ک ٥ةدا ُ٣دارت و جأییدغ
روؿی ٥جؽاری ٣یؽ ١٦ؼاه ة٨د٠ ،كعل قغ و ة٤ا قدغ از آن پدؾ ٌٛ٤٠د٨٠ ٥ؿد٨م ةد٦« ٥دالل
ظنیب» در ظاور٠یا ٥٣ة ٥چ٤غ کك٨ر جٛـی ٟقدغه و ٦ؼکدغام زیدؼ ٘٣د٨ذ یکدی از دو ٚدغرت
ةؼیحا٣یا و ٗؼا٣ـ ٥درآیغ .در آن روزگار ،ا٠پؼاج٨ری ّذ١ا٣ی رو ة ٥وْٖ گػاقح ٥ة٨د و پدیف از
٦ؼ گ ٥٣٨اٚغا٠ی اةحغا ةایغ جکٞیٖ ٤٠اً ٙجضث ٨٘٣ذ ّذ١ا٣ی٦ا روق٠ ٢دیقدغ .ةد٥ای٢جؼجیدب
 ٥ٌٛ٤٠صغ ٗام ٜةی٠ ٢ؼز٦ای ایؼان جا ؿ٨اص٠ ٜغیحؼا ٥٣ةد ٥کكد٨ر٦ایی ةدا ٠ؼز٦دای زغیدغ
قا ٜ٠ک٨یثّ ،ؼاق ،ؿ٨ریٝ ،٥ت٤ان ،و ٗٞـٌی ٢جٛـی ٟقغه و ٦ؼکغام جضدث ٘٣د٨ذ یکدی از دو
کك٨ر ةؼیحا٣یا و ٗؼا٣ـٚ ٥ؼار گؼٗث٦ .ؼچ٤غ ةا ٗؼوپاقی روؿدی ٥جدؽاری در ؿدال  1917و ٝد٨
رٗح ٢اؿد٤اد اید ٢ج٨اٗد٣ٙا٠د ،٥اّحؼاض٦دایی در کكد٨ر٦ای ّؼةدی ر داد ،ا٠دا ؿدؼا٣سام در
ک٘٤ؼا٣ؾ ؿ٢ر ٨٠در ؿال ٘٠ 1920اد ای ٢ج٨اٗ٣ٙا٨٠ ٥٠رد جأییغ دوةاره ٚؼار گؼٗث جا آظدؼی٢
جْغی٦ٜا در ٛ٣كدة زغیدغ ٌٛ٤٠د ٥در ؿدال  1923و در ٚاٝدب ْ٠ا٦دغه ٝد٨زان ا٣سدام قد٨د.
ة٥ای ٢جؼجیب ؿ٨ری ٥و ٝت٤ان ک٣٨٤ی جضث ٨٘٣ذ رؿ١ی ٗؼا٣ـٚ ٥ؼار گؼٗح٤غ و اردنٞٗ ،ـدٌی ٢و
ک٨یث زیؼ ؿ ٥ٌٞةؼیحا٣یا رٗح ٥و ّؼاق ةی ٢دو ًؼف جٛـی ٟقغ .ؿایکؾ و پیکد١٣ ،٨ای٤دغگان
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ةؼیحا٣یددا و ٗؼا٣ـدد ٥و ٤٧٠غؿددان ظاور٠یا٣دد ٥ک٤دد٣٨یٔ ،یددؼ از ٛ٣كدد٥ای کدد ٥ةددؼای کكدد٨ر٦ای
جازهجأؿیؾ ظاور٠یا ٥٣کكیغ٣غ ،ةؼای ؿاکث کدؼدن قدؼیٖ صـدی ،٢صداک ٟوٚدث ؿدؼز٠ی٢
صساز٦ ،ؼکغام از ٗؼز٣غا٣ف را ة ٥پادقا٦ی کك٨ری گ١ارد٣غٗ .ین ،ٜپادقداه ّدؼاقّ ،تدغاهلل،
پادقاه اردنّٞ ،ی ،صاک ٟصساز و زیغ ،ک٨چکجدؼیٗ ٢ؼز٣دغ قدؼیٖ صـدی ٢ةد ٥والیحْ٧دغی
ؿ٨ری ٥رؿیغ .جا پؾ از آن ،ج٤ف و آق٨ةی در ظاور٠یا ٥٣آٔاز ق٨د ک ٥پؾ از گػقدث یکندغ
ؿال٨٤٦ ،ز ادا ٥٠دارد (٧٠حغی.)1394 ،
 .3تأثیزات توافق هستهای بز سیاست داخلی و خارجی ایزاى
ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ةی ٢ایؼان و گؼوه ٥٣ 5+1ج٧٤ا ةٝ٥ضاظ ا١٦یث آن ةؼای ا٤٠یث ٌٛ٤٠د٥ای و
ز٨ٞگیؼی از گـحؼش رٚاةث٦ای ٦ـح٥ای ةـیار ٚاةٜج٨ز ٥اؿث ،ةٞک ٥ة٥دٝی ٜپیا٠غ٦ای ةدا٨ٛٝه
آن در ؿیاؿث داظٞی و ظارزی ایؼان ٣یؽ دارای ا١٦یث زیادی اؿث .درواٗ ِٚؼاجؼ از پی یدغگی
ز٤ت٦٥ای ٗ٤ی ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ،ةْغ ؿیاؿی آن اؿث؛ از ایُ٣ ٢ؼ ک ٥آیا ًؼٗی ٢ة ٥جْ٧غات ظ٨د
در دراز٠غت و ٠یان٠غت ّ ٜ١ظ٨ا٤٦غ کؼدو ةؼ ای ٢اؿداس یکدی از ٧٠دٟجدؼی ٢اؿدحؼاجژی٦ای
١٠ک ،٢ة٥صغا ٜٚرؿا٣غن ٦ؼگ ٥٣٨ج١ای ٜدر ٦ؼ دو ًؼف ةؼای ٛ٣ه پی١ان اؿدث .آیدا ایدؼان در
دراز٠غت ة١٦ ٥کاری و ادٔام ةیكحؼ در زا ٥ْ٠ةی٢اٞٞ١ٝی روی ظ٨ا٦غ آورد و آیا ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای
٠یج٨ا٣غ ةاّخ جٕییؼوجض٨ل در ؿیاؿث ظارزی ایدؼان در راؿدحای ایسداد ١٦کداری و ٠نداٝض٥
ةیكحؼ در  ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا ٥٣ق٨دو چگ ٥٣٨ج٨اٗ٦ ٙـدح٥ای ٠یج٨ا٣دغ ةاّدخ جضؼیدک و جٕییدؼ در
ؿیاؿث داظٞی و ظارزی ایؼان ،و کا٦ف ج٤ف٦ا و ک١ک ة ٥ص ٜآ٧٣دا در ٌٛ٤٠د ٥ظاور٠یا٣د ٥و
کك٨ر٦ای ّؼةی ق٨دو پاؿط ة ٥ای ٢پؼؿف٦ا و پیفةی٤ی در ٨٠رد آن در صدال صاودؼ ٠كدکٜ
اؿث ،زیؼا ةـحگی ة ٥جض٨الت آی٤غه در ُ٣ام ؿیاؿی ایؼان و قؼایي ٥ٌٛ٤٠ای و ةی٢اٞٞ١ٝی دارد.
در زیؼ ة٨ّ ٥ا ٜ٠و ٠ؤ٦٥٘ٝای ٠عح٘ٞی ک٠ ٥یج٨ا٤٣غ ایٗ ٢ؼای٤غ را قک ٜد٤٦غ ،اقاره قغه اؿدث.
ؿ٠ ٥ـئ٥ٞای ک٠ ٥یج٨ا٤٣غ ٨٠زب ج٨ٛیث اددؼات ج٨اٗد٦ ٙـدح٥ای قد٣٨غ ّتارج٤دغ از٣ :عـدث،
اّحغال؛ دوم٠ ،ا٦یث رٚاةث ؿیاؿی و پ٨یایی ازح١اّی در ایؼان؛ و ؿ٨م ،ازؼای یک اؿحؼاجژی از
ؿ٨ی ٔؼب ةؼای جْا ٜ٠ةیكحؼ ةا ایدؼان و پدػیؼٗحٛ٣ ٢دف آٗؼی٤دی و زایگداه ایدؼان در ٠ـدائٜ
ظاور٠یا ٥٣و صحی ةؽرگجؼ از آن ،در ؿٌش اٚحناد و ؿیاؿث ز٧ا٣ی.
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٣عـث ،اّحغال ،امالح و ج٨ؿْ ٥ؿیاؿی ک٠ ٥یج٨ا٣غ در داظ ٜایؼان ر د٦غ و َؼٗیدث
آن ٣یؽ وز٨د دارد و آن ٗىای رٚاةث ؿیاؿی و ٠كارکث ٠ؼدم در ا٣حعاةدات اؿدث کد ٥یدک
٨٠رد آن در ؿال  1392ةا ا٣حعاب صـ ٢روصا٣ی ة٨٤ّ٥ان رئیؾز٨٧١ر اج٘اق اٗحاد.
دوم ،صٜوٗن ٜپؼو٣غه ٦ـح٥ای ج٨ا٣ـث در٦ای ةی٢اٞٞ١ٝی را ةد٥روی ایدؼان ةداز ک٤دغ
) .(Mohseni, 2015: 12ةؼظالف ؿال  2011ک ٥زدؼم ةد٨ش ؿیاؿدث ج٧غیدغ و ةؼا٣دغازی
ُ٣ام ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان را در ؿؼ داقدث و ةاّدخ قدغه ةد٨د کد٠ ٥ضاُٗد٥کداران از آن
ة٨٤ّ٥ان ج٧غیغ ا٤٠یحی یاد ک٤٤غ و یک ج٨زی ٟ٧٠ ٥ةؼای ج٨ٛیث ٧٣اد٦ای ُ٣ا٠ی ةد٨د ،اک٤د٨ن
ةا صػف ای ٢ظٌؼ و جأکیغ اوةا٠ا ةؼ ای٠ ٢ـئ ٥ٞک ٥ة٥د٣تال جٕییؼ ُ٣ام اٛ٣الةی ایؼان ٣یـث ،جا
صغودی ٠یا٥٣رو٦ا ج٨ان ةیكحؼی در ؿیاؿث ایؼان کـب کؼد٣غ.
ؿ٨م ،اظحالط و ادٔام ةیكحؼ ایؼان در زا ٥ْ٠ةی٢اٞٞ١ٝی و ُ٣ام ز٧دا٣ی ةدً٥د٨ر ةدا٨ٛٝه
ّالوهةؼ رو ٙ٣اٚحنادی و ؿؼ٠ای٥گػاری ظارزی ةیكحؼ (ج٨ٛیث اٚحناد ایؼان) ٠یج٨ا٣دغ ةاّدخ
ج٨ٛیث ز٤اح ٠یا٥٣رو در درون ایؼان قغه و در٣حیس ٥جأدیؼات ٠ذتث و ٛ٣ف ؿاز٣غهای در ا٨٠ر
 ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا ٥٣ة٧ّ٥غه ةگیؼد.
ؿ٤اری٨ی  ٙٗ٨٠ةؼای ؿیاؿث ظارزی ایؼان ،یْ٤ی اّحغال ٠یج٨ا٣غ از ٠ض ٜجالٚدی اید٢
ؿ ٥ة٥دؿث آیغ ،و ازآ٣ساک ٥ای ٢ج٨اٗ ٙدر ز٠ان ریاؿثز٨٧١ری صـد ٢روصدا٣ی ا٠ىدا قدغه
اؿث ،ةؼای ٠یا٥٣رو٦ا ّ٨٣ی پیدؼوزی ٠ضـد٨ب ٠یقد٨د و اگدؼ ٕٝد ٨جضؼی٦ٟدا ةح٨ا٣دغ اددؼات
٨١ٞ٠ؿی ةؼ ز٣غگی ٠ؼدم داقح ٥ةاقغ٠ ،ضت٨ةیث روصا٣ی دوچ٤دغان قدغه و اید ٢ا٠دؼ ؿدتب
پیؼوزی دوةاره روصا٣ی در ا٣حعاةات ؿال  2016ظ٨ا٦غ قغ .در ّؼم ٥ةی٢اٞٞ١ٝی و ٥ٌٛ٤٠ای،
٠یا٥٣رو٦ا ٠یج٨ا٤٣غ در ٠ا٦یث ؿیاؿث ظارزی ایؼان در ّؼاقٝ ،ت٤ان و ؿ٨ری ٥جٕییؼاجی ایساد
ک٤٤غ و ٤ ١٦ی ٢ةا جْغی ٜگؼایف٦ای ایغئ٨ٝ٨ژیک در ؿیاؿث ظارزی ة٥ؿ١ث جد٤فزدایدی
ةا ّؼةـحان صؼکث ک٤٤غ .اٝتح ٥چ٤ی ٢ؿ٤اری٨یی ظ٨شةی٤ا ٥٣ة٨ده و ة٦٥یچوز ٥جىد١ی٢قدغه
٣یـث.(Center for New American Security, 2015) .
از ؿ٨ی دیگؼ قف ؿازوکار وز٨د دارد ک٠ ٥یج٨ا٣غ ةاّخ کا٦ف ادؼات ج٨اٗ٦ ٙـدح٥ای
ةؼ ؿیاؿث داظٞی و ظارزی ایؼان ق٨د:
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ا )ٖٝاّ١ال ٗكار کك٨ر٦ای ٔؼةی ةؼ ایؼان ةً٥د٨ر ٚاةدٜج٨ز٧ی کدا٦ف یاةدغ .ةد٥دٝیدٜ
صػف پؼو٣غه ٦ـح٥ای ،دیگؼ ا٠کان از١اع گـحؼده ةی٢اٞٞ١ٝی ةدؼای اٚدغام ُ٣دا٠ی و جضدؼیٟ
اٚحنادی ّٞی ٥ایؼان وز٨د ٣غارد؛
ب) اّ١ال ٗكار کك٨ر٦ای ٔؼةی ةؼ ایؼان ١٠ک ٢اؿدث ةدّٞ٥دث ٣یداز ةد ٥یدک را٦تدؼد
١٦کاری ٠كحؼك ٥ٌٛ٤٠ای و یا ١٦کاری ةا ایؼان در ؿدایؼ ص٨زه٦دایی کد٤٠ ٥داِٗ ٠كدحؼك
دار٣غ ،ةا جْا ٜ٠ةی ٢ایؼان و کك٨ر٦ای ٔؼةی زایگؽی ٢ق٨د ،و یا در اددؼ اید ٢جْدا٠الت ا٦دؼم
ٗكار ة٥جغریر وْیٖ قغه و زای ظ٨د را ة١٦ ٥کاری٦ای ٠كحؼك در ص٨زه٦ای گـحؼدهجؼ و
ظاصجؼ ةغ٦غ؛
م) ص١ایث گـحؼده ٠ؼد٠ی از ٣یؼو٦ای ُ٣ا٠ی ایؼان در داظ ٜکك٨ر و ٛ٣ف ٠دؤدؼ آ٧٣دا
در ةؼٚؼاری ا٤٠یث و دتات داظٞی ٠یج٨ا٣غ ج٨زٔ ٥ؼةی٦ا را ة ٥ای ٢ز٤ت٣ ٥یؽ زٞب ک٤دغ و ةدؼ
دیغگاه آ٧٣ا در ٨٠رد پػیؼش صى٨ر ایؼان ةؼای ةؼٚؼاری دتدات و ا٤٠یدث در ٌٛ٤٠د ٥صـداس
ظاور٠یا ٥٣ادؼگػار ةاقغ؛
د) رقغ رواةي اٚحنادی ایؼان ةا کك٨ر٦ای ٔیؼٔؼةدی ةد٥ویدژه چدی ٢و روؿدی ٥و ؿدایؼ
اٚحناد٦ای ٨٧َ٨٣ر ز٧ا٣ی؛
 )٦ایؼان ةؼاؿاس جسؼة ٥پیكی ٢ظ٨د از جضؼی٦ٟا ،کاری ٣ع٨ا٦غ کدؼد کد ٥مدغ٥٠ای ةد٥
ج٨اٗ ٙوارد ق٨د و جالش ظ٨ا٦غ کؼد ٦ؼگ ٥٣٨آؿیب رؿیغن ةد ٥ج٨اٗد ٙرا ةدؼای زٞد٨گیؼی از
اّ١ال جضؼی٦ٟای زغیغ ،ة ٥صغا ٜٚةؼؿا٣غ؛ و
و) آق٘حگی و ٦ؼمو٠ؼم ةیكحؼ در ظاور٠یا ٥٣ة٥ویژه در اًدؼاف ٠ؼز٦دای ایدؼان ةدّٞ٥ث
جؼس از ٣اا٤٠ی ة ٥ا٣ـسام ةیكحؼ در داظ ٜکك٨ر ظ٨ا٦غ ا٣سا٠یدغ ) (Alcaro, 2015کد ٥اید٢
ا٠ؼ در ٛ٠ایـ ٥ةا کك٨ر٦ای ةیدتات ظاور٠یا ٥٣ا٠حیدازی ةدؽرگ ٠ضـد٨ب ٠یقد٨د؛ از ؿد٨ی
دیگؼ ،اگؼ ج٤غرو٦ا ٠ا ِ٣ا٣سام امالصات داظٞی ٠غُ٣ؼ دوٝث ق٣٨غ و یا اگؼ ایؼان جند١ی ٟةد٥
ْٗالجؼ قدغن و ج٧داز١یجدؼ کدؼدن ؿیاؿدث٦ای ظد٨د در ٌٛ٤٠دّٞ ٥ید ٥ایداالت ٠حضدغه و
٠حضغا٣ف ةگیؼدّ .الوهةؼ ای ،٢ةا وز٨د ةاز قغن راه٦دا ةدؼای ارجتداط ةدا اٚحنداد٦ای ٔؼةدی،
١٠ک ٢اؿث ٠عا٘ٝث ای ٢گؼوه ،ظٌؼ ؿؼ٠ای٥گػاری را ةؼای ؿؼ٠ای٥گػار ظارزی ةاال ةتؼد و یا
ای٤ک ٥ای ٢گؼوه از ًؼی٠ ٙساری ٚا٣٨٣یٚ ،ا٣٨٣ی را جن٨یب ک٤٤دغ کد٠ ٥دا ِ٣ا٣سدام ًؼح٦دای
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ؿؼ٠ای٥گػاری در ایؼان ق٣٨غ ،جا از ایساد قؼایٌی ک ٥از دیغگاه و ة٥جن٨ر آ٧٣ا ٤٠سؼ ة ٥ادٔدام
ایؼان در ٠غار ؿاظحار٦ای اٚحنادی و ؿیاؿی ةا ایاالت ٠حضغه و یا اٚحنداد ز٧دا٣ی ٠یقد٨د،
ز٨ٞگیؼی ک٤٤غ .آ٧٣ا ١٠ک ٢اؿث ة٥راصحی ٚادر ةاق٤غ ؿؼ٠ای٥گػاری ةعدف ظن٨مدی را ةدا
٠كک ٜروة٥رو ک٤٤غ و ٠ا ِ٣ؿؼ٠ای٥گػاری٦ای کالن ج٨ؿي ای ٢ةعف ق٣٨غ و یا ای٤ک ٥زدػب
ؿؼ٠ای٥گػاری٦ای ظارزی را ٗٛدي ةد ٥قدؼکث٦ای واةـدح ٥ةد ٥ظ٨دقدان ٤٠ضندؼ ؿداز٣غ
).(International Crisis Group, 2015
در ٣حیس ٥ای ٢اٚغا٠ات٠ ،عا٘ٝان ةؼزام ٠دیج٨ا٤٣دغ از ًؼید ٙجتٞیدٓ قکـدث اٚحندادی
دوٝث در داظ ٜو ایساد ٣اروایحی ّ٠٨١ی و از ؿ٨ی دیگؼ ،ةا ا٣حٛاد از ؿیاؿث ظارزی دوٝدث
و ٣ؼ٠ف در ٛ٠اة ٜا٠ؼیکدا کد ٥ظ٨ا٦دان جىدْیٖ ارزش٦دای اٛ٣دالب اؿدث ،ةاّدخ قکـدث
ؿیاؿث٦ای داظٞی و ظارزی دوٝث ٠یا٥٣رو ق٣٨غ .در صال صاوؼ ةا ج٨زد ٥ةد ٥ای٤کد ٥ایدؼان
ٚغرت ظ٨د را در ؿ٨ری ٥ةا ک١ک ة ٥اةٛای ةكار اؿغ در ٚغرت ،و ٣یؽ ةا ةؼٚؼاری راةٌ٣ ٥ؽدیدک
ةا صؽباهلل ٝت٤ان و ص٨دی٦ا در ی ٢١و ز٨ٞگیؼی از ٨٘٣ذ داّف در ّدؼاق ،ةد٥ادتدات رؿدا٣غه،
ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ْٗٞی ةیكحؼ ٠یج٨ا٣غ ةاّخ ج٨ٛیث ٠عا٘ٝان ةؼزام ق٨د ،زیؼا ا٠ؼیکدا در صدال
صاوؼ ة١٦ ٥کاری آ٧٣ا در ص ٜةضؼان٦ای ٥ٌٛ٤٠ای ٣یداز دارد .اگؼچد ٥ةد٨ً٥ر دٚیدْٞ٠ ٙد٨م
٣یـث کغامیک از ؿ٤اری٦٨ای گ٘ح٥قغه جض ٙٛپیغا ظ٨ا٦غ کؼد ،ا٠ا ةـدحگی ةد ٥چكدٟا٣دغاز
جٕییؼوجض٨الت آی٤غه ٚغرت در ایؼان دارد ).(The Iran Project, 2015
 .4بلوک عزبستاى
از دیغگاه گؼو٦ی ک ٥ؿؼد٠غار آن ّؼةـحان ؿْ٨دی اؿدث ،ج٨اٗد٦ ٙـدح٥ایْٚ٨٠ ،یدث
ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان را جذتیث کؼده و ة ٥آن در ؿٌش ةی٢اٞٞ١ٝی ٠كدؼوّیث ٠یةعكدغ .از
ُ٣ؼ پادقا٦ی ؿْ٨دی ،ای٨٠ ٢اٗٛث٣ا ٥٠ج٧٤ا ة٥رؿ١یث ق٤اظح٠ ٢كؼوّیث ةؼ٣ا٠د٦ ٥ـدح٥ای
ایؼان ٣یـث ،ةٞک٤ ١٦ ٥ی ٢ة ٥ایؼان ازازه ٠ید٦غ ک٨٘٣ ٥ذ ؿیاؿی ،اٚحنادی ،و ُ٣ا٠ی ظ٨د
را از ًؼی١٣ ٙای٤غگان ظد٨د٠ ،ا٤٣دغ صدؽباهلل ٝت٤دان ،ةد ٥ؿدایؼ ٤٠داً ٙدر مد٘ض ٥قدٌؼ٣ر
ظاور٠یا ٥٣گـحؼش د٦غ .از دیغگاه کك٨ر٦ای ص٨زه ظٞیر ٗارس ،ة٥ویژه ّؼةـدحان ؿدْ٨دی،
ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ةایغ ة٨ً٥ر کا ٜ٠ةؼ٣ا٦ ٥٠ـح٥ای ایدؼان را ةؼچی٤دغ و ١٦یكد ٥ؿدالح جضدؼیٟ
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ّٞی ٥ایؼان را صٍ٘ ک٤غّ .الوهةؼ ای ،٢ج٨اٗ٣ٙا ٥٠ةایغ گـدحؼدهجدؼ قدغه و ةدً٥د٨ر ٠كدعل،
ؿیاؿث ٥ٌٛ٤٠ای و ج٤ف٦ایی ٠ا٤٣غ درگیؼی در ؿ٨ریّ ،٥ؼاق ،صؽباهلل و ص١ایدث ایدؼان از
گؼوه٦ای ٠عا ٖٝؿْ٨دی در ی ٢١و ةضؼی ٢را ٠ ٟ٦غُ٣ؼ ٚؼار د٦غ .اٝتح ٥در ای ٢ةٞد٨كٌٚ ،دؼ
و ک٨یث ٨٠وِگیؼی ٠الیٟجؼی داقح ٥و در ظي ٠یا ٥٣ج٨اٗ ٙایـحادها٣غ .ای ٢دو کكد٨ر ٝضد٢
٠الیٟجؼ و ٠ح٘اوتجؼی در ٛ٠ایـ ٥ةا ّؼةـحان در ٚتال ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ایؼان دار٣دغ .اید ٢ا٠دؼ
قایغ ٣اقی از اّ١ال ٗكار ا٠ؼیکا ةؼ آ٣ان ةؼای ص١ایث از ج٨اٗ ٙة٨ده و آ٧٣ا ١٦دی٨٠ ٢ود٨ع را
ة٧ا٥٣ای ةؼای دور قغن از ٨٠اوِ ) (Kalout, 2015ةـیار ج٤غرواّ ٥٣ؼةـحان ٚؼار داد٣غ.
 .5بلوک طزفدار ایزاى
در ٛ٠اة ٜة٨ٞك ًؼٗغار ّؼةـحان ،کك٨ر٦ای ًؼٗغار ایؼان ٚؼار دار٣غ .ة٥ةاور اید ٢گدؼوه،
ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ایؼان ةا  5+1جأدیؼات ٠ذتث ١٧٠ی ةؼ آر٠ان٦ا و ٚغرت ؿیاؿی آ٧٣ا در ٥ٌٛ٤٠
دارد .آ٧٣ا ةؼ ای ٢ةاور٣غ ک ٥ظارم قغن ایؼان از دایؼه جضؼی٦ٟای ةی٢اٞٞ١ٝی ،وز٧د ٥و ٚدغرت
آ٧٣ا را در ٠ضیي داظٞی و ٥ٌٛ٤٠ای ةا چكٟا٣غاز ةؽرگجؼ زٕؼاٗیدایی اٗدؽایف ظ٨ا٦دغ داد .از
ُ٣ؼ آ٧٣ا یکی از ام٨ل ای ٢ج٨اٗ ،ٙدؿحیاةی ایؼان ة ٥صٍ٘ صٛد٨ق و ج٨ا٣دایی ٦ـدح٥ای ظد٨د
ة٨٤ّ٥ان یک ّى ٨از پی١ان  ِ٤٠گـحؼش ؿالح٦ای ٦ـح٥ای ةد٨د؛ ة٤داةؼای ،٢ایدؼان ج٨ا٣دایی
ک٤حؼل و ج٨ؿْْٗ ٥اٝیث٦ای ٦ـح٥ای ظ٨د را پؾ از پایان ٠غتز٠ان ج٨اٗد ٙظ٨ا٦دغ داقدث.
دٚیٛاً ای ٢درك از اٗؽایف ٚغرت ایؼان در ة٨ٞك ًؼٗغار ای ٢کك٨ر ،ةاّخ ٣گؼا٣دی کكد٨ر٦ای
ًؼٗغار ّؼةـحان ،رژی ٟم٧ی٣٨یـحی و دیگؼ کك٨ر٦ای ص٨زه ظٞیر ٗارس قدغه اؿدث٣ .کحد٥
اؿاؿی از دیغگاه ای ٢ة٨ٞك ای ٢اؿث کٚ ٥غرت٦ای ٔؼةی ٦یچ چارهای زؽ ج٨اٗ ٙةا ایدؼان در
ٚاٝب یک گ٘حگ٨ی ٠ـا١ٝثآ٠یؽ ة٥زای جض١ی ٜاراده ظ٨د ةا اؿدح٘اده از زور و ج٧غیدغ ّٞید٥
ایؼان ٣غاقح٤غ .از ُ٣ؼ ای ٢گؼوه ،اّحؼاض ّؼةـحان ؿْ٨دی ة ٥ام ٜج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ة٨ده و ةد٥
٠ـائ٤ٗ ٜی و جک٤یکی ٠ضغود ٣یـث و ٦غف ّؼةـحان٣ ،گ٧غاقح ٢ایؼان ة٨٤ّ٥ان یک دوٝدث
٤٠ؽوی در ّؼم ٥ةدی٢اٞٞ١ٝدی ةدؼای زٞد٨گیؼی از اٗدؽایف ٚدغرت ٌٛ٤٠د٥ای اید ٢کكد٨ر و
ة٥رؿ١یث ق٤اظح ٥قغن ای ٢ووْیث در ُ٣ام ةی٢ا ٜٞ١ٝاؿث ).(Zweiri, 2015
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 .6کشورهایی با هواضع عولگزایانه در هذاکزات هستهای
در ٠یان کك٨ر٦ای ّؼةیّ٨٣ ،ی جىاد در ٚتال ج٨اٗ٦ ٙـدح٥ای وزد٨د دارد .کكد٨ر٦ای
ظاور٠یا٥٣ای ق١ال اٗؼیٛا ٠ا٤٣دغ ٠ندؼ و اٝسؽایدؼ ةدؼ اید ٢ةاور٣دغ کدّ ٥ؼةـدحان ؿدْ٨دی و
٠حضغا٣ف ٠ؼجکدب اقدحتاه٦ای جداکحیکی قدغها٣غ و ةدا جض١ید ٜیدک ٛ٠یداس ٔیؼواْٚدی و
ٔیؼ١٠ک ٢از ظ٨اؿح٦٥ای ظ٨د ةؼ ٚغرت٦ای ٔؼةی ،جأدیؼی ٘٤٠دی ةدؼ جْدادل دیپ١ٞاجیدک در
٠ػاکؼات داقح٤غ .از ُ٣ؼ کك٨ر٦ای قد١ال اٗؼیٛدا اززٞ١د٠ ٥ندؼ ،اٝسؽایدؼ ،جد٣٨ؾ ،و ٝیتدی،
چارچ٨ب ج٨اٗ ٙة٥رٔ ٟگـحؼدگی و پی یغگی آن ة٥ظ٨ةی ًؼاصی قغه اؿث٣ .کحٚ ٥اةٜج٨ز٥
در ای٠ ٢یان ای ٢اؿث ک ٥ة٥اصح١ال زیاد ٠نؼ ة٤ّ٥د٨ان ةؼ٣دغه ٔیؼ٤٠حُدؼه ج٨اٗد٦ ٙـدح٥ای
ایؼان ةا ٔؼب َ٨٧ر ظ٨ا٦غ کؼد؛ زیؼا ٠یج٨ا٣غ ة٨ً٥ر ةا٨ٛٝه ج٨ازن ٚغرت در  ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا٣د٥
را جٕییؼ د٦غ٠ .نؼ ةا وز٨د صٍ٘ راةٌ٣ ٥ؽدیک ظ٨د ةا ّؼةـحان ؿْ٨دی ،دیغگاه ٠ح٘اوجی ةدا
ّؼةـحان دارد .ای٣ ٢گؼش ّؼةـحان ک ٥ایؼان را ة٨٤ّ٥ان یک ج٧غیغ زغی و واْٚی ٌٛ٤٠د٥ای
٠یدا٣غ ،ةؼای ٠نؼ ٚاةٜدرك ٣یـث ،و در ای ٢ز٠ی ٥٤صحی دیغگا٦ی ٠حىاد ةا ّؼةـحان دارد.
ؿیـی ،رئیؾز٨٧١ر ٠نؼ اّحٛاد دارد ایؼان و ؿ٨ری ،٥در ٛ٠ایـ ٥ةا ؿایؼ کك٨ر٦ای ٌٛ٤٠د،٥
ةازیگؼان امٞی ٠حْ٧غ و ٠ن ٟ١ة ٥ز٤گ ةا داّف ٦ـح٤غ و ازآ٣ساک ٥دوٝح١ؼدان ٠نؼ ،داّف
را ج٧غیغی زغی ّٞی ٥ظ٨د ٠یدا٤٣غ ،گ٘ح١ا٣كان در ٨٠رد ؿ٨ری ٥ة٥جغریر جٕییؼ کدؼده و ةد٥
٥ٌٛ٣ای رؿیغ ک ٥از ص ٜةضؼان ؿیاؿی در ؿ٨ری ٥و ٠ا٣دغن رژیدٚ ٟدا٣٨٣ی ؿد٨ری ٥در ٚدغرت
ص١ایث کؼد٣غ .اگؼچٚ ٥ا٦ؼه از ز٠ان ةٚ٥غرت رؿیغن ؿیـی رواةي ٣ؽدیکدی ةدا ریداض دارد،
وٝی ٠نؼ ة٨ً٥ر کا ٜ٠ةٝ٥ضاظ دیپ١ٞاجیک ةد ٥اردوگداه ّؼةـدحان واةـدح٣ ٥یـدثّ .دالوهةدؼ
١٦کاری٦ای دوزا٣ت ٥و ٤ ١٦ی٤٠ ٢اِٗ ٠كحؼك ٥ٌٛ٤٠ای ،در ةؼظی از ٤٠اً ٙظاص ،ةدؼای
٠ذال در ٨٠رد اظ٨انا١ٝـ١ٞی ٢و ٠ـائ٠ ٜؼة٨ط ة ٥ص١اس٠ ،نؼی٦ا ٣كان داد٣دغ کد ٥ةـدیار
ّٜ١گؼا ٦ـح٤غ و ٚا٦ؼه ایٜ١ّ ٢گؼایدی را ةداوز٨د ١٦کداری ةدا ریداض ،در ةؼظدی از ا٠د٨ر
ا٣حعاةی ،ةغون از دؿث دادن اؿحٛالل ظ٨د صٍ٘ کؼده اؿث٠ .نؼ ١٦یك ٥ظ٨د را ةد٤ّ٥د٨ان
ر٦تؼ ز٧ان ّؼب ٌ٠ؼح کؼده و اٝگ٨ی اٚحندادی و ٗؼ٤٦گدی ةد٨ده اؿدث .در دوران ٠ؼؿدی،
٠تارك ،ؿادات و ٣امؼ ،ؿیاؿث ظارزی ٠ـح ٜٛظ٨د را داقدح ٥و از ج١دام کكد٨ر٦ای ّؼةدی
٠ـح ٜٛة٨ده اؿثّ .الوهةؼ ای ،٢از دیدغگاه جٌتیٛدیٚ ،دا٦ؼه و ریداض دیدغگاه٦دای ؿیاؿدی
٠عح ٖٞو ٠ح٘اوجی در ٚتال ٠ـائٝ ٜت٤ان ،ؿ٨ریّ ،٥ؼاق و ٤ ١٦ی ٢مدٞش و دتدات ةدؼای اید٢

 / 06فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،95شماره  ،3پاییز 4351

 ٥ٌٛ٤٠دار٣غ ،در ٛ٠اة ،ٜةا ای٤ک ٥ی ٢١ةازیگؼ صیاجی و صـاؿی در ةازی ژئ٨پٞیحیدک کدالن در
ظاور٠یا٣ ٥٣یـثٚ ،ا٦ؼه ص١ایث کا ٜ٠ظ٨د را از ٠غاظُ٣ ٥ٞا٠ی ّؼةـحان در ای ٢کك٨ر اّالم،
و از اةحکار ّؼةـحان و ٣یؼو٦ای ائحالف ّؼةی دٗاع کؼده اؿث ).(walid, 2015
 .7پسابزجام و اهنیت هنطقه خلیج فارس
ای ٢ةضخ در أٞب کك٨ر ٦ای ّؼةی و رژی ٟم٧ی٣٨یـحی ٌ٠ؼح اؿث ک ٥ایؼان ة٥د٣تال
کـب ٦ژ٣٨٠ی در  ٥ٌٛ٤٠اؿث؛ ٦ژ٣٨٠یای ک ٥ایؼان از گػقح ٥ة٥ویدژ ه از ز٠دان ا٠پؼاجد٨ری
ؿاؿا٣ی و پیف از ٗح ش ایؼان ج٨ؿي اّؼاب ٠ـ١ٞان داقح ٥اؿث .قف کك٨ر ّىد ٨قد٨رای
١٦کاری ظٞیر ٗارس دالر٦ای زیادی ةؼای ظؼیغ جـٞیضات ظدؼم کؼد٣دغ؛ ة٥گ٣٨د٥ای کد٥
ة٨دز ٥دٗاّی ّؼةـحان ؿْ٨دی ة٥ج٧٤ایی پ٤ر ةؼاةؼ ة٨دز ٥دٗاّی ایؼان ة٨ده و اگدؼ ٗامد٥ٞ
ز٠ا٣ی ةیكحؼی درُ٣ؼ گؼٗح ٥ق٨د دة٨٤ّ٥ان ٠ذال از  2011جا 2014د ای ٢اظدحالف ةیكدحؼ
٠ ٟ٦یق٨د .ایدؼان ٠ 4/2یٞیدارد دالر ٦ؽی٤د ٥و یدا ؿد٘ارش ُ٣دا٠ی داقدح ،٥درصداٝیکد٥
کك٨ر٦ای ق٨رای ١٦کاری ظٞیر ٗارس ةیف از ٠ 106یٞیارد دالر ظؼم جـٞیضات ُ٣دا٠ی
کؼدها٣غ .ای٨٠ ٢و٨ع ٗٛي ٠ؼة٨ط ة ٥ک١یث اؿث ،و از ُ٣ؼ کی٘یث ج٘اوت ةـدیار زیدادجؼی
وز٨د دارد .درصاٝی ک ٥ایؼان ؿؼگؼم ٗ٤داوری پیكدؼٗح ٥ا٣دؼژی ٦ـدح٥ای ةد٨د ،کكد٨ر٦ای
ق٨رای ١٦کاری ظٞیر ٗارس ،ةا مؼف ٦ؽی٦٥٤ای ٗؼاوان ،ؿیـح٦ ٟای پیكؼٗح ٥ای از ا٣د٨اع
جـٞیضات از کك٨ر٦ای ٔؼةی) .(Cordesman, 2015دریاٗث کؼد٣غ .ای٠ ٢ـدئ ٥ٞدر ٠د٨رد
رژی ٟم٧ی٣٨یـحی ٣یؽ مادق ة٨ده و ة٨دزُ٣ ٥ا٠ی ای ٢رژی ٟ٦ ٟةـیار ةیكحؼ از ایؼان اؿث.
ًت ٙآ٠ار ٨٠ز٨د در ؿال  2013رژی ٟم٧ی٣٨یـدحی ٠ 18/7یٞیدارد دالر در صد٨زه دٗداّی
٦ؽی ٥٤کدؼده صدال آ٣کد ٥ایدؼان در ١٦دان ؿدال ٠ 14/8یٞیدارد دالر مدؼف کدؼده اؿدث
(٦ؽی٦٥٤ای دٗاّی رژی ٟم٧ی٣٨یـحی ة ٥ةیف از ٠ 20یٞیارد دالر در ؿدال  2014اٗدؽایف
یاٗح ٥اؿث)ّ .الوهةؼ ای ،٢ةایغ ک١ک اواٗی ؿ٠ ٥یٞیارد دالری ؿاال ٥٣ا٠ؼیکا را ٦د ٟةد ٥آن
اواٗ ٥کؼد؛ ک١ک ٦ایی قا٤ٗ ٜ٠اوری٦ای ٠غرن ؿاظث ؿدالح٦ا و ؿیـدح٦ ٟای پیكدؼٗح٥
جـٞیضاجی ک٣ ٥ـتث ة ٥آ ٥ ٣اّؼاب از ا٠ؼیکدا دریاٗدث ٠یک٤٤دغ ،در ؿدٌش پیكدؼٗح٥جؼی
٦ـح٤غ ).(IISS2015: 326-324
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ّالوهةؼ ٨٠ارد یادقغه ،ایاالت ٠حضغه کد ٥دارای پایگاه٦دا و ٣او٦دای ز٤گدی در ٌٛ٤٠د٥
ظٞیر ٗارس ٠یةاقغ ٣یؽ ٠حْ٧غ ة ٥جأ٠ی ٢ا٤٠یث ٠حضغان ظ٨د در  ٥ٌٛ٤٠و ص٘اَدث از آ٣دان
در ةؼاةؼ ایؼان اؿثٝ .ػا ای٠ ٢ـئ ٥ٞک ٥ایؼان صحی ةا ظؼم ٤٠داةِ اوداٗی و ظؼیدغ جـدٞیضاجی
٠ا٤٣غ ؿا٠ا٨٠ ٥٣قکی اس 300از روؿی٠ ٥یج٨ا٣غ ج٧غیغی زغی ةؼای اید ٢کكد٨ر٦ا ةاقدغ و
یک ٦ژ٣٨٠ی ٥ٌٛ٤٠ای ٨ٚی ةـازد ،ةیكحؼ یک ق٨ظی ٠ىضک اؿث ک ٥ةدؼای اید ٢کكد٨ر٦ا
ةیكحؼ ٠نؼف داظٞی داقح ٥و در راؿحای جتٞیٕات رؿدا٥٣ای ةدؼای ٗؼیدب اٗکدار ّ١د٠٨ی در
ؿٌش ةی٢اٞٞ١ٝی کارةؼد دارد .ا٠ا ایؼان در جالش ةؼای گـحؼش ٨٘٣ذ ظ٨د در ٤٠اً ٙو ز٨اِ٠
قیْ٣٥كی٠ ٢ا٤٣غ ٝت٤ان ،ةضؼی ٢و ی ٢١اؿث ک ٥ةاّخ ٣گؼا٣ی رژی ٟم٧ی٣٨یـحی و کكد٨ر٦ای
ّؼةی صاقی ٥ظٞیر ٗارس قغه ک٠ ٥غّیا٣غ ایؼان از ًؼی ٙآ٧٣ا ٠یج٨ا٣غ ای ٢کك٨ر٦ا را جضث
ٗكار ٚؼار داده و ا٤٠یث آ٧٣ا را ة٥ظٌؼ ا٣غازد .واْٚیث ای ٢اؿث ک ٥ز٨ا ِ٠قیْ ،٥ظ٨د صاودؼ
و ٠كحاق پدػیؼش ک١ک٦دای ایدؼان ٦ـدح٤غ؛ چد٨ن در ز٨ا٠دِ ظد٨د و در ٚیداس ةدا ؿدایؼ
ق٧ؼو٣غان ؿ٤ی٠ػ٦ب کك٨رقان ،اصـاس ا٤٠یثْٚ٨٠ ،یدث ازح١داّی ةؼاةدؼ و ٗؼمدث٦دای
٤٠اؿب اٚحنادی و ؿیاؿی ٣غار٣غ ).(Rubin , 2015

کك٨ر٦ای ّؼةی ،رژی ٟم٧ی٣٨یـحی و ٠حضغ آ٧٣ا ،ا٠ؼیکا در راؿدحای جْا٠د ٜةدا ایدؼان و
دؿحیاةی ةٛٗ٨٠ ٥یث ،ةایغ گؽی٦٥٤ای رٗح ٢ة٥ؿ١ث ز٤گ ،رٚاةدث و ادّا٦دای ٣اةسدا را ک٤دار
ةگػار٣غ .درصاٝیک ٥کك٨ر٦ای ّؼةی ادّا ٠یک٤٤غ ایؼان ة٥د٣تال ج٧داز ٟدر ؿد٨ریّ ،٥دؼاق و
زا٦ای دیگؼ اؿث ،ایؼان ای ٢ادّا را رد کؼده و ٠یگ٨یغ ک ٥درصال دٗاع از ا٤٠یث ظ٨د اؿدث
و ٦غف از صى٨ر در ّؼاق ٣یؽ ایساد ةازدار٣غگی در ٛ٠اة ٜجؼوریـد ٟاؿدث .کكد٨ر٦ای ّىد٨
اجضادی ٥اروپا ازز ٥ٞ١ا٣گٞیؾ و ٗؼا٣ـ ٥کد ٥در صد٨زه ّؼةدی ظٞدیر ٗدارس اقدحؼاك ٨٠اودِ
گـحؼده و صى٨ر ُ٣ا٠ی دار٣غ ،ةایغ ١٦ؼاه ةا ا٠ؼیکا و درٚاٝب یک ائحالف ص١ایحی گـحؼده ةدا
٦غف ایساد یک ؿاظحار مٞش ٗؼاگیؼ در  ٥ٌٛ٤٠ظٞیر ٗارس ک ٥ز٠ی٤د٦٥ای ا٤٠یدث پایدغار را
ٗؼا٠ ٟ٦یک٤غ ،در راؿحای ایساد جْا ٜ٠ةی ٢ایؼان و ّؼةـحان جالش ک٤٤دغ .کكد٨ر٦ای ّىد٨
ق٨رای ١٦کاری ظٞیر ٗارس ٠یج٨ا٤٣غ ای١٦ ٢کاری را از ؿٌ٨ح پایی٢جدؼ ٠ا٤٣دغ ص٘اَدث از
٠ضیي زیـث٠ ،تارزه ةا زؼای ٟؿاز٠انیاٗح ٥و ٠كارکث در پؼوژه٦ای اٚحنادی قؼوع کدؼده و
ؿپؾ ز٠ی ٥٤را ةؼای ج٨اٗ ٙو ١٦کاری گـدحؼدهجؼ ٗدؼا ٟ٦ک٤٤دغ .ایدؼان و ّؼةـدحان ةایدغ ةدا
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رؿیغن ة ٥درکی ٠حٛاة ،ٜاظحالف٦ای ظ٨د را در آب٦ای ظٞیر ٗارس ة٥م٨رت ٠ـا١ٝثآ٠یؽ
ص ٜکؼده و و ٢١وؿْثةعكیغن ة ٥درك و ٣گؼش ظ٨د در ٨٠رد صد٠ ٜـدائ ٜاٞٚیدث٦دای
٠ػ٦تی و ٠٨ٚی در ورای ٠ؼز٦ای ٞ٠ی ،ةؼای ایساد یک ّ ٥ٌٛ٤٠اری از ؿدالح٦ای ٦ـدح٥ای
در ظٞیر ٗارس جالش ک٤٤غ .ا٠ؼیکا و کك٨ر٦ای اروپایی ٣یؽ ةایغ از ایً ٢ؼح ص١ایث کدؼده و
در صاٝث ایغهآل١٦ ،کاری ق٨رای ا٤٠یث را  ٟ٦پكح٨ا ٥٣آن ؿاز٣غ .اگؼچ ٥ای ٢چكدٟا٣دغاز در
صال صاوؼ ةـیار دور ةُ٣٥ؼ ٠یرؿغ ،ا٠ا ٦یچ راهص ٜدیگؼی ةؼای ایساد ا٤٠یث دراز٠دغت در
ای ٥ٌٛ٤٠ ٢وز٨د ٣غارد .ایاالت ٠حضغه و کك٨ر٦ای ٚغرج٤١غ دیگؼ ةایغ کكد٨ر٦ای ٌٛ٤٠د ٥را
٠حٛاّغ ک٤٤غ ک ٥ةؼ ذ٤٦یث ٘٤٠ی ک ٥از یکغیگؼ دار٣غٞٔ ،تد ٥کدؼده و ةغا٤٣دغ ادا٠د ٥آن ٗٛدي
ةازی ةا صامٜز ِ١م٘ؼ اؿث و ٦یچ ةؼ٣غهای ٣ع٨ا٦غ داقث ).(Koch & Hanelt, 2015
 .8پسابزجام و اهویت تعاهل غزب با ایزاى در عزاق و سوریه
 ٌٙ٤٠اؿحؼاجژیک ةؼای قؼوع ّ٨٣ی جْا ٜ٠را٦تؼدی  ٙٗ٨٠ةا ایؼان را اةحغا ةایغ از ٚىداوجی
٤٠ن٘ا ٥٣و ةیًؼف و ةغون ٔؼض از صى٨ر آقکار ایؼان در ظاور٠یا ٥٣و ظٞیر ٗارس ةؼآورد کؼد.
ؿ ٥چاٝف اؿاؿی ک ٥در صال صاوؼ ایٌٛ٤٠ ٢د ٥را اصاًد ٥کدؼده اؿدث ّتارج٤دغ ازٗ :ؼوپاقدی
دوٝث٦ای ٛ٠حغر کك٨ر٦ای  ٥ٌٛ٤٠و جسؽی ٥آ٧٣ا ة٤٠ ٥داً ٙجضدث ک٤حدؼل گؼوه٦دای ٚد٠٨ی و
٠ػ٦تی ة٥ویژه در ّؼاق و ؿ٨ری٥؛ گـحؼش گؼوه٦ای جؼوریـحی ٠ا٤٣غ قاظ٦٥ای اٛٝاّغه ٠ضٞدی
و داّف؛ و رٚاةث٦ای ةی٥ٌٛ٤٠٢ای و ٤ ١٦ی ٢ظارم ٥ٌٛ٤٠ای ةازیگؼان در ّؼاق و ؿ٨ری ،٥ک٥
ةایغ در ةؼاةؼ  ٥١٦ای٨٠ ٢ارد واک٤ف ؿیاؿی ٤٠اؿتی ٣كان داده ق٨د .یکی از راه٦ا ،جْا ٜ٠ة٧حدؼ
ةا گؼوه٦ای ٠حعام٠ ٟضٞی و ة٥صاقی ٥را٣غن گؼوه٦ای جؼوریـحی و اٗؼاًی در اید٤٠ ٢داً ،ٙاز
ًؼی ٙاجعاذ ؿیاؿحی ٗؼاگیؼ اؿث ک ٥قا ٜ٠اکذؼیث آ٧٣ا قد٨د .ا٣سدام چ٤دی ٢کداری ١٦کداری
ّٞ١ی ةی ٢ةازیگؼان ظارزی ،اّ ٟاز ٥ٌٛ٤٠ای و ةؼون٥ٌٛ٤٠ای را ٠یًٞتغ ک ٥ةا جْا٠د ٜو جْ٧دغ
آ٧٣ا ة ٥پكحیتا٣ی از آن ،یک ؿیـح ٟصک٠٨حی ٥ٌٛ٤٠ای جى١ی٢قدغه ایسداد قد٨د .درؿدث در
١٦ی٢زا اؿث ک٣ ٥یاز ة ٥جْا ٜ٠ةا ایؼان پغیغار ٠یق٨د .از ُ٣ؼ ةؼظی از کك٨ر٦ای ٔؼةی ،ایدؼان
١٠ک ٢اؿث ةعكی از ٠كک ٜدر ای ٢ةازی ٥ٌٛ٤٠ای ةاقغ ،ا٠ا درّی٢صدال ٠كدکٞی اؿدث کد٥
١٣یج٨ان آن را ٣ادیغه گؼٗث و ٟ٧٠جؼ ای٤ک ٥ز٨٧١ری اؿال٠ی ایدؼان ةدؼظالف ؿدایؼ رژی٦ٟدای
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 ٥ٌٛ٤٠از پكح٨ا٨ٚ ٥٣ی ٠ؼد٠ی در داظ ٜةؼظ٨ردار اؿث و ای ٢ظ٨د از ٠ؤ٦٥٘ٝای ٨٠ ٟ٧٠رد ج٨ز٥
کك٨ر٦ای ٔؼةی در جْا ٜ٠ةا ایؼان اؿث ).(Alcaro & Baseri, 2014: 14-20
 .9نقش بزجام در حل بحزاىهای هنطقه
ةؼزددام در ة٤ٞغ٠ددغت پیا٠ددغ٦ای ١٧٠ددی دارد٣ .عـددث ای٤کدد٨٠ ٥زددب ک١ددک ةدد ٥صددٜ
ةضؼان٦ای ٥ٌٛ٤٠ای ٠یق٨د .ة٨٤ّ٥ان ٠ذال ،اک٨٤ن ک ٥ؿیاؿدث ة٥امدٌالح «جٕییدؼ رژید»ٟ
ا٠ؼیکا ّٞی ٥ایؼان ة٥ازتار ک٤ار گػاقح ٥قغه ،جا صغودی اصـاس ج٧غیغ اؿدحؼاجژیک از ؿد٨ی
ا٠ؼیکا  ٟ٦ک ٟقغه اؿث .ای ٢ظ٨د ؿتب ٠یق٨د ایؼان ؿیاؿث٦ای جْداٞ٠ی را در چدارچ٨ب
اٗؽایف رواةي ٥ٌٛ٤٠ای ةا جکی ٥ةؼ رویکؼد٦ای ٠ـح ٜٛو دوزا٣ت ٥ةا کك٨ر٦ایی چ٨ن جؼکی ٥و
ّؼةـحان درپیف ةگیؼد؛ یْ٤ی ایؼان در ٠ؼکؽ جض٨الت ٥ٌٛ٤٠ای ٚؼار گؼٗح ٥اؿدثٟ٦ .ز٠دان،
ًؼف ٔؼةی  ٟ٦ة٨ً٥ر آگا٦ا ٥٣ة٨ُ٤٠٥ر جأ٠ی٤٠ ٢اِٗ ؿیاؿی دد ا٤٠یحدی و اٚحندادی ظد٨د از
ؿیاؿث٦ایی ک ٥ایؼان را ٤٠تِ امٞی ج٧غیغ در  ٥ٌٛ٤٠درُ٣ؼ ٠یگیؼ٣غ ،دور ٠یقد٨د .پیا٠دغ
دوم ةؼزام ای ٢اؿث ک ٥در ایْ٠ ٢اد٤ ١٦ ،٥ٝیٗ ٢ىای ؿیاؿی جازه و ٠ذتحی در ٔؼب ایسداد
قغه ک ٥ة٨ً٥ر ّ١غه ة ٥ةازیگؼان رٚیب ایؼان ٠ذّ ٜؼةـحان و جؼکیٗ ٥كار وارد ٠یک٤غ ک ٥ةدا
ج٧ؼان در راؿحای ص ٜةضؼان٦ای ٥ٌٛ٤٠ای جْا ٜ٠ک٤٤غ .ة٨٤ّ٥ان ٠ذال در جد٤ف اظیدؼ ٌٚدِ
رواةي ایؼان و ّؼةـحان ،ةؼای ٣عـحی٢ةار ا٠ؼیکا و کك٨ر٦ای اروپایی ،ةؼظالف گػقح ٥کد ٥از
ّؼةـحان ص١ایث ٠یکؼد٣غ ،ؿْی کؼد٣غ از ًؼی٠ ٙیا٣سیگؼی دو ًدؼف را جكد٨ی ٙةد ٥صدٜ
ج٤ف ة٥وز٨دآ٠غه ک٤٤غ ،ک ٥ای ٢ا٠ؼ٣ ،حیس ٥ایساد جْ٧غ ٠حٛاة ٜدر ةؼزام و ٗؼ٤٦دگ ٠ذتدث و
جْاٞ٠ی ة٥وز٨دآ٠غه در قؼایي پـاةؼزام اؿث (ةؼزگؼ.)1394 ،
 .41صئوپلیتیک پسابزجام
ازؼایی قغن ةؼزام در پؼج ٨رواةي ٠حْدادل ةدا ٚدغرت٦ای ز٧دا٣یَ ،ؼٗیدث ژئ٨پٞیحیدک
زغیغی ة ٥ؿیاؿث ظارزی ایؼان ٠ید٦غ ک٠ ٥یج٨ا٣دغ در ظدغ٠ث ج٨ؿدْ ٥اٚحندادی کكد٨ر و
دتات ٥ٌٛ٤٠ای ٚؼار گیؼد ٌٙ٤٠ .رویکؼد ژئ٨پٞیحیک ةیكحؼ ةؼ پای ٥ودؼورت جذتیدث ْٚ٨٠یدث و
ٛ٣ف ایؼان در ْ٠ادالت ؿیاؿیدا٤٠یحی  ٥ٌٛ٤٠و ز٧ان ٚؼار دارد .ةؼ ای٠ ٢ت٤ا ،اؿحؼاجژی ا٤٠یدث
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ٞ٠ی ایؼان ة٥ویژه در ص٨زه٦ایی ک ٥ارجتاط ٠ـحٛی١ی ةا ٨٧٘٠م ج٧غیغ دارد ،در او٨ٝیدث ؿیاؿدث
ظارزی اؿث .از ایُ٣ ٢ؼ ةؼزدام ةدا ایسداد یدک َؼٗیدث زغیدغٛ٣ ،دف ایدؼان را در ْ٠دادالت
ژئ٨پٞیحیک ظاور٠یا ٥٣اٗؽایف داده و ٝػا ةایغ از ٗؼمث ة٥وز٨دآ٠غه در راؿحای رِٗ ْ٠ىدالت و
ج٧غیغ٦ای اؿحؼاجژیک ةا ٔؼب و ة٥ویژه ا٠ؼیکا ٧٣ایث اؿح٘اده را کؼد (ةؼزگؼ.)1394 ،
 .44ایزاى پسابزجام و سایز کشورهای درگیز در بحزاى خاورهیانه
 ٥١٦چیؽ صاکی از ای ٢اؿث ک ٥ةاوز٨د ٗكار٦ای روزاٗؽو٣ی ک ٥صک٠٨ث ایؼان از ظدارم
ةا آن روة٥رو اؿث ،دؿث از ص١ایث ظ٨د از ُ٣ام ةكار اؿغ ةؼ٣غاقح ٥و چحؼ دٗاّی ظ٨د را ةدؼ
ؿؼ ؿ٨ری٣ ٥گ ٥ظ٨ا٦غ داقث .گ١ان ٠یرود ک ٥ؿیاؿث ایدؼان در ٚتدال ؿد٨ریْٗ ٥دالً دچدار
ؿؼدرگ١ی اؿث .ا٠ا ٦ؼچ٦ ٥ـث٣ ،تایغ ٗؼا٨٠ش کؼد ک ٥صدؽباهلل ٝت٤دانٟ٦ ،پی١دان امدٞی
ایؼان در  ٥ٌٛ٤٠و چ٥ةـا ز٧ان اؿث و ةازوی اٗحعارآٗؼی ٢ج٧ؼان در  ٥ٌٛ٤٠ة٥صـاب ٠یآیغ،
پؾ صحی اگؼ ایؼان ٠ست٨ر ق٨د پكث ُ٣ام اؿغ را ظاٝی ک٤غ٦ ،ؼگؽ ١٣یج٨ا٣غ ای ٢صؼکدث را
ةغون ةؼ٣ا٥٠ریؽی ةؼای ادا ٥٠ص١ایث از صؽباهلل ا٣سام د٦غ ).(Chatham House, 2015
ّؼاق زغیغ قا ٜ٠ؿٚ ٥ـ١ث قیْ٣٥كی ٢در ز٨٤ب٠ ،ؼکؽ و ةٕغاد١ٞٚ ،دؼو جضؼك٦دای
داّف و ا ٜ٦ؿ٤ث در ٔؼب و  ٥ٌٛ٤٠کؼد٣كی ٢در ق١ال اؿث٠ .ؼز٦ای ةی ٢ای ٢ؿٚ ٥ـ١ث
١٠ک ٢اؿث دچار جٕییؼاجی زؽئی ق٨د ا٠ا ٦دیچکدغام ج٨ا٣دایی قکـدث و صدػف دیگدؼی را
ة٨ً٥رکا٣ ٜ٠ع٨ا٦غ داقث.
جضدد٨الت ة٥وز٨دآ٠ددغه در ّددؼاق زغیددغ و جٕییددؼ در ؿ داظحار ٚددغرت و ٨٦یددث آن ةاّددخ
دگؼگ٣٨ی٦ایی در ژئ٨پٞیحیک و رویکؼد٦ای ةازیگؼان ظاور٠یا٥٣ای قغه و صى٨ر داّدف ،ةدازیگؼان
ٗؼا٥ٌٛ٤٠ای ٠ا٤٣غ ا٠ؼیکا و ةازیگؼان ٥ٌٛ٤٠ای دیگؼ در آ٠ایف و رو٣غ جض٨الت ّؼاق ٣د٨ی ،٢ةاّدخ
اجعاذ اؿحؼاجژی٦ای ؿیاؿیدا٤٠یحی ویژه ایؼان در ٚتال ای ٢واْٚیث٦ا قغه اؿث .صى٨ر قدیْیان
در رأس ٦ؼم ؿیاؿی ّؼاق٤ّ ،نؼ کؼدی٠ ،ـائ٠ ٜؼزی٤٠ ،داِٗ ةدازیگؼان ٌٛ٤٠د٥ای و ...از زٞ١د٥
دٔغٔ٦٥ایی اؿث ک ٥رویکؼد٦ای اؿحؼاجژیک ایؼان در ّؼاق را ج٨زی٠ ٥یک٤غ ).(Nader, 2015
جؼکی ٥جالش ٠یک٤غ ٠یغاندار ؿیاؿث در ّؼاق و ؿ٨ری ٥ةاقغ ،ا٠ا جاک٨٤ن در اید ٢کدار
٣ ٙٗ٨٠ت٨ده اؿث .ک٤حؼل کؼد٦ای  ٥ٌٛ٤٠یکدی از او٨ٝیث٦دای امدٞی جؼکید ٥اؿدث .کؼد٦دا
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دق ٢١جؼکی٠ ٥ضـ٨ب ٠یق٣٨غ و ٝدػا اید ٢کكد٨ر ٠یظ٨ا٦دغ از جكدکی ٜکؼدؿدحان ةدؽرگ
ز٨ٞگیؼی ک٤غ (٠ضت٨ةی .)1394 ،از ؿ٨ی دیگؼ ،جؼکی ٥ةا ص١ایث از اظ٨انا١ٝـ١ٞی ٢در ٠نؼ
٠ؼجکب ١ٚاری قغ ک ٥ة ٥قکـث ا٣سا٠یغ .اظ٨ان در ٠نؼ جارو٠ار قغ٣غ و دؿث جؼکی ٥ظداٝی
٠ا٣غ و اؿغ ٣یؽ ةا وز٨د ٗكار٦ای ةیا٠ان جؼکی ٥در ؿ ٥ؿال گػقح٥٣ ،٥ج٧٤ا ةداٚی ٠ا٣دغه ،کد٥
ٚغرت ةیكحؼی ٣یؽ گؼٗح ٥و صحی ًؼف ٠ػاکؼه ٔیؼرؿ١ی ٔؼب ٚؼار گؼٗح ٥اؿث .آ٣کارا ٚندغ
داقث ا٠پؼاج٨ری ّذ١ا٣ی را از ًؼی ٙؿؼ٠ای٥گػاری در ة٧ار ّؼةی ةار دیگدؼ اصیدا ک٤دغ ،وٝدی
گامة٥گام ٠كعل قغ ک ٥ای ٢ؿیاؿث اقحتاه اؿث و در جٛاة ٜةا دیگؼ کك٨ر٦ای ٚ ٥ٌٛ٤٠ؼار
گؼٗث ).(Bar, 2015

رژی ٟم٧ی٣٨یـحی ة٥د٣تال جكکی ٜیک دوٝث ٔیؼّؼب کؼدی ٠حضدغ در ٌٛ٤٠د ٥اؿدث.
ای ٢رژی ٟاز ج١دام کكد٨ر٦ای ظاور٠یا٣د٤٠ ٥داِٗ ةیكدحؼی را در ظاور٠یا٣د ٥زغیدغ زـدحس٨
٠یک٤غ .جسؽیّ ٥ؼاق و ؿ٨ری ٥و جتغی ٜآ٧٣ا ة ٥واصغ٦ای ؿیاؿی ک٨چدکجدؼ ازیکؿد ٨ةاّدخ
٨٘٣ذ ةیكحؼ رژی ٟم٧ی٣٨یـحی در  ٥ٌٛ٤٠و اصـداس ا٤٠یدث ةیكدحؼ آن ٠یقد٨د ،و از ؿد٨ی
دیگؼ ،ای ٢رژی٠ ٟیک٨قغ ةا ص١ایث از رقغ ْٗاٝیث٦ای اؿحٛاللًٞتا٣د ٥در ٠یدان کؼد٦دا ،از
آ٧٣ا ةؼای اّ١ال ٗكار ةؼ ایؼان ،ؿ٨ریّ ،٥ؼاق و جؼکی ٥اؿح٘اده ک٤دغ .ةدُ٣٥ؼ ٠یرؿدغ جكدکیٜ
یک صک٠٨ث کؼدی ٠حضغ ،ازز ٥ٞ١را٦تؼد٦ای دراز٠غت رژی ٟم٧ی٣٨یـحی در ٗىای ا٤٠یحدی
ّؼاق و ؿ٨ری ٥اؿث ).(Rabinovich, 2015
واةـحگی کك٨ر٦ای ص٨زه ظٞیر ٗارس ة٣ ٥یؼو٦ای ا٠ؼیکایی ةؼای ٛ٠اة ٥ٞةدا ةدیدتداجی در
 ٥ٌٛ٤٠روزاٗؽون اؿث ،ا٠ا جٝ٨یغ ٗدؼاوان ٘٣دث در داظد ٜا٠ؼیکدا ٠كد٨ق چكد١گیؼی ةد٨د کد٥
واق٤گح ٢ةٗ ٥ؼاجؼ از ظاور٠یا ٥٣و  ٥ٌٛ٤٠آؿیا و اٚیا٨٣س آرام ٣گاه ک٤غ .آ ٣د ٥کكد٨ر٦ای صد٨زه
ظٞیر ٗارس را ةیكحؼ ٣گؼان ٠یک٤غٟ٦ ،ز٠ا٣ی ای ٢جض٨الت ةا گؼم قغن رواةي ایؼان و ا٠ؼیکدا و
ظـحگی ٗؼاگیؼ از ٠غاظالت ا٠ؼیکا در ظاور٠یا ٥٣اؿث .ةْیغ اؿث ا٠ؼیکا ةا ج٨ز ٥ة ٥ا١٦یث ج٤گ٥
٦ؼ٠ؽ ةؼای اٚحناد ز٧ا٣ی ،ج٧غیغ ٗؽای٤غه ٣اقی از اٚدغا٠ات گؼوه٦دای جؼوریـدحی در ٌٛ٤٠د ،٥و
ا١٦یث ژئ٨پٞیحیک پایگاه٦ای ُ٣ا٠ی ا٠ؼیکا در ٌٚؼ ،ةضؼی ،٢ک٨یث ،و ٠حضدغا٣ف در ٌٛ٤٠د ٥را
ٗؼا٨٠ش ک٤غ .وٝی ةا کا٦ف واةـحگی ا٠ؼیکا ة٤٠ ٥اةِ ا٣ؼژی ظارزی ،واق٤گح ٢ج١ای ٜک١حؼی ة٥
جض ٜ١ج١ام ةار صٍ٘ ا٤٠یث و دتات قت٥زؽیؼه ّؼب داقح ٥و صاودؼ ظ٨ا٦دغ ةد٨د ةد٣ ٥یاةدث از

 / 61فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،95شماره  ،3پاییز 4351

ّؼةـحان در کك٨ر٦ایی چ٨ن ؿ٨ری ٥و ی ٢١دؿث ة ٥اٚغام ُ٣ا٠ی ةؽ٣غ .ةّ٥تارت دیگدؼ٦ ،ؽی٤د٥
زا٣ی و ٠اٝی جأ٠ی ٢ا٤٠یث زؼیان ا٣ؼژی ةٛ٠ ٥ندغ ژاپد ،٢کدؼه ز٤د٨ةی و چدی ٢ةدؼای ا٠ؼیکدا
پؼؿفةؼا٣گیؽ قغه اؿث .ایاالت ٠حضغه اصح١االً کك٨ر٦ای  ٥ٌٛ٤٠را ةؼای جأ٠ی ٢اید٦ ٢ؽی٤د٦٥ا
زیؼ ٗكار گػاقح ٥و ةا کا٦ف صى٨ر ُ٣ا٠ی ظ٨د ،ر٦تؼان  ٥ٌٛ٤٠را ةد ٥ؿداظث ٣یدؼوی ُ٣دا٠ی
٠ـح ٜٛجؼٔیب ظ٨ا٦غ کؼد ).(François Seznec and Sam, 2016
اٗ ٙپیفروی ظاور٠یا ٥٣پؾ از ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ای ٢اؿث ک ٥ةؼاؿاس قد٨ا٦غ ٨٠زد٨د،
آی٤غه رواةي ایؼان و ّؼةـحان ،مؼفُ٣ؼ از اظحالف٦ای ٠ػ٦تی و ٠٨ٚیحی ة٠ ٥حٕیؼ ٟ٧٠جدؼی
ة٣٥ام ا٠ؼیکا گؼه ظ٨رده اؿدث .درصٛیٛدث در ؿدایٌٚ ٥دِ راةٌد ٥ایدؼان ةدا ا٠ؼیکداٛ٠ ،ا٠دات
ؿْ٨دی ،ةؼای ج٨ٛیث زایگاه ظ٨د در ؿیاؿث٦ای ٥ٌٛ٤٠ای کا ؿ٘یغ ةـیار جالش کؼدها٣غ.
ا٠ا اک٨٤ن و پؾ از ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ،اوواع ةؼای ّؼةـحان جٕییؼ کؼده اؿث و ّؼةـدحان دیگدؼ
زایگاه پیكی ٢ظ٨د را در ؿیاؿث ظارزی ا٠ؼیکدا ٣دغارد .از ؿد٨ی دیگدؼ ،دو صاددد ٥ةد٨ً٥ر
ٟ٦ز٠ان در ّؼةـحان ا٠ؼوز اج٘اق اٗحاده اؿث٣ .عـث ای٤کد٣ ٥دّ٨ی ک٨دجدای ٣دؼم اؿدث کد٥
ٚغرت را از دؿث ؿاٝع٨ردگان ظا٣غان ؿ٤ٌٞحی و واةـدحگان درونظا٣دغا٣ی و ةؼونظا٣دغا٣ی
آ٧٣ا ظارم کؼده و در دؿث ًت ٥ٛزغیغی ٚؼار داده اؿث .دوم ای٤ک ٥پؾ از آٔاز جضد٨الت در
ز٧ان ّؼب و ةضؼا٣ی قغن اوواع در کك٨ر٦ای ةا٨٘٣ذ ّؼةی ٠ا٤٣غ ٠نؼّ ،ؼةـدحان ةد٠ ٥ؼکدؽ
د ٜٛز٧ان ّؼب جتغی ٜقغ .اک٨٤ن ةـیاری از قیط٣كی٦٢ای ظٞیر ٗدارس ،پكدث ؿدؼ اید٢
کك٨ر ٚؼار دار٣غ .واْٚیث ای ٢اؿث ک ٥ادا ٥٠ؿیاؿث ک٤حؼل٣كغه ٨٠ز٨د ُٟ٣ ،ةـیار ؿـدث
و قک٤٤غه  ٥ٌٛ٤٠را ة ٟ٦٥ظ٨ا٦غ ریعث و صحی جکجک کك٨ر٦ا را ةا قک٤٤غگی٦ای ٠عحٖٞ
داظٞی روة٥رو ظ٨ا٦غ کؼد ٌِٚ .راةٌ ٥ة٥ج٧٤ایی ٠كک ٜظامی ایساد ١٣یک٤غ ،ا٠ا ةا ج٨ز ٥ةد٥
ٌٚب ةد٨دن ایدؼان و ّؼةـدحان٠ ،ـدئ ٥ٞاید ٢اؿدث کد٣ ٥دّ٨ی آرامؿدازی ا٣سدام قد٨د کد٥
درٔیؼای٢م٨رت پیا٠غ٦ای آن پیفةی٤ی٣اپػیؼ و ة٥اصح١ال ٗؼاوانٔ ،یؼٚاةٜک٤حؼل ظ٨ا٦غ ة٨د
(٠ـسغزاْ٠ی.)1394 ،
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نتیجهگیزی
جؼدیغی ٣یـث ک ٥اوواع ک٣٨٤ی ١٣ ٥ٌٛ٤٠یج٨ا٣غ ٠غجی ً٨ال٣ی ادا ٥٠داقدح ٥ةاقدغ .ةدا
ج٨ز ٥ة ٥ج٨اٗ٦ ٙـح٥ای ٠یان ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان و گؼوه  5+1کد ٥ز٠ی٤د٦٥ای ١٦کداری
ةیكحؼ ایؼان ةا دیگؼ کك٨ر٦ای ز٧ان را ٗؼا ٟ٦کؼده و از ؿ٨ی دیگؼ ،جدالش ز٧دا٣ی ةدؼای از
ةی ٢ةؼدن ظٌؼ داّف ،ةُ٣٥ؼ ٠یرؿغ ظاور٠یا ٥٣از ٠یان ظ٨ن و آجف ةؼای جٕییدؼات زدغی
آ٠اده ٠یق٨د .پؾ از ٠غت٦ا کك٨ر٦ای ٔؼةی ة٥ویژه اوةا٠ا ٣یؽ از ٛ٣ف ز٠ا٠دغاران ّؼةـدحان
ؿْ٨دی در جض٨الت  ٥ٌٛ٤٠ا٣حٛاد کؼده و ظ٨اؿدحار آن قدغ٣غ کدّ ٥ؼةـدحان ؿد ٟ٧ایدؼان از
ظاور٠یا ٥٣را ة٥رؿ١یث ةك٤اؿغ .صال ک ٥ایؼان از زیؼ ٗكار٦ای ز٧ا٣ی ةدؼ ؿدؼ ةؼ٣ا٠د ٥اج١دی
ظ٨د ظارم قغه ،ا٠کا٣ات ةیكحؼی ةؼای جتغی ٜقغن ة ٥یک ةازیگؼ زغی در  ٥ٌٛ٤٠ة٥دؿدث
آورده اؿث .صٛیٛث ای ٢اؿث ک ٥کی٘یث و ووْیث ّ٨اٚ ٜ٠غرت و ا٤٠یث  ٥ٌٛ٤٠ظاور٠یا٣د٥
ة٨ً٥ر کا٠ ٜ٠حض٨ل و دگؼگ٨ن قغه اؿث٦ .یچکغام از ّ٨ا٥ٌٛ٤٠ ٜ٠ای و ٗؼا٥ٌٛ٤٠ای ٠دؤدؼ
در  ،٥ٌٛ٤٠وودْیث چ٤دغ د٦د ٥گػقدح ٥را ٣غار٣دغ٤٠ .داِٗ و ج٧غیدغات ةد٨ً٥ر ةیؿداة٥ٛای
درٟ٦ج٤یغه قغها٣غ٠ .ؼز٦ای ج٤ف و جعام ٟة٥قدغت گـدحؼدهجؼ از پدیف قدغه و ْ٠دادالت
ٚغرت و ا٤٠یث ة٨ً٥ر اؿاؿی پی یغهجؼ قغه اؿث .در ٣حیس ٥ةا ج٨ز ٥ة ٥اووداع ٗد٨قةضؼا٣ی
 ٥ٌٛ٤٠و ص ٜآةؼو٤٠غا ٥٣ةضؼان ٦ـح٥ای و َؼٗیث و زایگا٦ی ک ٥ایؼان در ؿٌش ٥ٌٛ٤٠ای و
ز٧ددا٣ی ة٥دؿددث آورده ،یددک ٗؼمددث جدداریعی ٌٛ٤٠دد٥ای و ةی٢اٞٞ١ٝددی ةدد٥وز٨د آ٠ددغه کدد٥
ة٧ؼهةؼداری از آن٣ ،یاز٤٠غ یک اؿدحؼاجژی زغیدغ و ٠ح٤اؿدب ةدا ْ٠دادالت زغیدغ ٚدغرت در
 ٥ٌٛ٤٠و ز٧ان اؿث.
جاک٨٤ن ةعف زیادی از ج٨ان دیپ١ٞاؿی کك٨ر ةؼ ٠ـئ٦ ٥ٞـح٥ای ٠ح١ؼکؽ قغه ةد٨د کد٥
ةا دؿحیاةی ة ٥ج٨اٗ٧٣ ٙایی ،ایؼان از ای٠ ٢ـئ ٥ٞر٦ایی یاٗح ٥و ٠یج٨ا٣غ ٛ٣ف جْیی٢ک٤٤غهجؼی
در ْ٠ادالت ؿیاؿی ةی٢اٞٞ١ٝی ة٥ویژه در ةضؼان٦ای ٥ٌٛ٤٠ای ای٘ا ک٤غ .ةد٨ً٥رکٞی ٠یجد٨ان
گ٘ث ،ةا دؿحیاةی ة ٥ج٨اٗ٦ ٙـح٥ایٗ ،ىای ةدازجؼی ةدؼای ٠دا٨٣ر ؿیاؿدی ایدؼان در ٌٛ٤٠د٥
ظاور٠یاٗ ٥٣ؼا ٟ٦قغه اؿث .ا٠یغ ٠یرود ک ٥ةا کا٦ف ا١٦یدث اؿدحؼاجژیک ظاور٠یا٣د ٥ةدؼای
ا٠ؼیکاّ ،ؼةـحان و ایؼان از رٗحار ج٤فآ٠یؽ ک٣٨٤ی ظ٨د دؿث کكیغه و دریاة٤دغ کد ٥ةایدغ ةدؼ
٤٠اِٗ و دق٤١ان ٠كحؼك ج١ؼکؽ ک٤٤غ٦ .ؼ دو ای ٢کك٨ر٦ا ٠یج٨ا٤٣غ و ةایغ ٠كکالت ظد٨د را

 / 60فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،95شماره  ،3پاییز 4351

ةغون ٠غاظ ٥ٞا٠ؼیکا ص ٜک٤٤غ٦ .ؼ چٛغر  ٟ٦ک ٥زدن پ ٜارجتداًی ٠یدان ایدؼان و ّؼةـدحان
دق٨ار ةاقغ ،ا٠ا از ز٤گ٦ایی ةا پیا٠غ٦ای ٣اق٤اظح ٥در دو ؿ٨ی ظٞیر ٗدارس کد٦ٟؽی٤د٥جدؼ
ظ٨ا٦غ ة٨د.
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