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چکیـده
توافق هسته ای میان جمهوری اسالمی ایران و گروه  ،5+1موسوو هوه هرجوا و اجرایوی آو ن ن
دارای پیام های منطقهای مختلفی هرای سیاست خارجی جمهوری اسالمی هوده است .این مقاله در
پی یافتن پاسخهای مناسب هه ایون پرسو

اصولی اسوت هوه از منظور ماافوغ برهوی ،پیامو های

خاورمیانهای هرجا (هرنامه جامع اق ا مشترک) هرای جمهوری اسالمی ایوران ه امنو ؟ و پرسو
فرعی مقاله این است هه یا از نگاه نان توافق هستهای منجر هه ایجاد تغییراتی در سیاست خارجی
ایران آ ه است؟ در پاسخ هه این پرس ها ،فرضیه مقالوه ایون اسوت هوه هر نو هرجوا  ،ته یو
هستهای را از سپهر امنیتی خاورمیانه حذف هرده است ،اموا در مقطوع هنوونی «نگرانوی از هژموونی
منطقهای ایران» جایگزین «ته ی هستهای» آو ه اسوت و هر نو جمهووری اسوالمی ایوران هوی
تعه ی هه هر اساس ن ،ملز هه تغییر راهبرد منطقهای خود آوود را نپذیرفتوه اسوت ،ولوی توال
برب این است هه اجرای هرجا را هه تاوالت منطقه خاورمیانه گره هزن .
 واژگان کلیدی:
هرجا  ،سیاست خارجی ،ایران ،خاورمیانه ،برب.
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مقدمه
هنگامی که سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را بههطهورکلی تللیه مهیکنهیم
نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که کدام منفعت یا هدف ملی در چه مقطعهی
و با اجرای چه سیاستی باید دنبال شود؟ بهیتردیهد در ایهن زمینهه یها سیاسهت خهارجی
مطلوب برای جمهوری اسالمی ایران سیاستی است که بهدنبال گسترش منافعی مشهخ

و

تأمین حداکثری منافع ملی باشد .این منفعت باید مکم و سازگار و نهه معیهوب و ناسهازگار
با منافع و اهداف کالن کشور بوده و بر هزینههای آن غلبه کند.
پیامدهای منطقهای توافق جمهوری اسهالمی ایهران بها  5+1در قالهب برنامهه جهامع اقهدام
مشترک (برجام) 1در تاریخ  23تیر  11( 1331ژوئیه  )2215همزمان با افزایش نقهش منطقههای
ایران در ح بلرانهای کنونی منطقه ازجمله موضوعهایی است که از همان آغاز گفتوگوههای
هستهای مطرح بوده و با شک گیری برجهام و اجهرای آن بهیش از ههر زمهان دیگهری چههرهای
واقعیتر به خود گرفت .برنامه هستهای بههدلیه موقعیهت و جایگهاه اسهتراتویا و دغدغههههای
امنیتی کشورهای منطقه همیشه دارای ابعاد و پیامدهای منطقهای بهوده و له ا توافهق هسهتهای
زمینهساز تغییر در معادالت منطقهای و رقابتها و همزمان فرصهتههای منطقههای شهده اسهت.
برخی از تللی گران معتقدند توافق هستهای شکلی از ملدودسازی متقاب است بهگونههای کهه
ایران ظرفیت تسلیلاتی خود را حفظ میکند و در مقاب آمریکها و شهرکایش تهالش مهیکننهد
مانع استفاده ایران از این ظرفیت شوند ).(Singh, 2015
جدا از روند م اکرات هستهای منتهی به برجام و ارزیابی مهتنملهور برجهام و قوهاوت
درباره دستاوردهای آن پیامدهای برجام در سطوح مختلف داخلی منطقهای و بهینالمللهی
قاب تأم و بررسی است .مطالعه تللی ها و برداشتهای پووهشهگران اروپهایی و آمریکهایی
درباره پیامدهای برجام بهر سیاسهت خهارجی ایهران در خاورمیانهه روایهتگهر شهک گیهری

). The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA
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روندهای جدید «تبدی ایران از مشک هستهای به مشک منطقهای» و «ارتبها برجهام بها
تلوالت منطقه» است.
این مقاله در پی یافتن پاسخهای مناسب بهرای ایهن پرسهشههای اساسهی اسهت کهه
پیامدهای منطقهای برجام برای جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ و آیا توافق هستهای منجهر
به ایجاد تغییراتی در سیاست خارجی ایران شده است؟ در پاسخ به این پرسهشهها فرضهیه
مقاله این است که هرچند برجام تهدید هستهای را از سپهر امنیتی خاورمیانه ح ف کهرده
اما در مقطع کنونی «نگرانی از هومونی منطقهای ایهران» جهایگزین تهدیهد هسهتهای شهده
است و هرچند جمهوری اسالمی ایران هیچ تعهدی که بر اساس آن ملزم به تغییهر راهبهرد
منطقه ای خود شود را نپ یرفته اسهت ولهی تهالش غهرب ایهن اسهت کهه تلهوالت منطقهه
خاورمیانه را به اجرای برجام گره بزند.
 .4سیاست خارجی ایران در دوره پسابرجام :تغییر یا تداوم؟
درحالیکه توافهق هسهتهای در ملاسهبات برخهی مسهنوالن سیاسهت خهارجی کشهور
می بایست باعث بهبود روابط ایران با کشورها و بازیگران منطقهای شود برخی از کارشناسان
و تللی گران بین المللی بر این نظر هستند که برجام سبب هیچگونهه تغییهری در سیاسهت
خارجی جمهوری اسالمی ایران نشده و هرچند آهنگ و للن سیاست خارجی ایران په

از

برجام تغییر کرده است ولی هرچقدر سیاست خارجی ایران در پسهابرجام تغییهر مهیکنهد
بیشتر شبیه پیش از برجام بهنظر میرسد ).(Sick, 2016
در این زمینه مرکز تلقیقات کنگره آمریکا در آخرین گزارش خود ( 7ژوئن  )2212بها
عنوان «سیاست خارجی ایران» به قلم کنث کاتزمن 1در پاسخ به این پرسش که آیها برجهام
باعث تغییراتی در سیاست خارجی ایران شده است؟ میگوید« :رهبر ایران در مناسبتههای
مختلف اظهار کرده که توافق هسته ای در سیاسهت خهارجی ایهران یها در روابهط بها آمریکها
تغییری ایجاد نخواهد کرد درحالیکه رئی جمهور ایران بر این نظر است که برجام آغهازگر

. Kenneth Katzman
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شک گیری فوای دوستی و تعام ایران با دنیا است» .این گزارش تأکید میکند که په

از

برجام هیچ عالمتی از تغییر در سیاست خارجی ایران دیده نمیشود .این گزارش به حمایهت
ایران از بشار اسد تداوم آزمایش موشاهای بالستیا خریداری سامانههای جدیهد نظهامی
از روسیه تبدی ایران به بازیگر چالشبرانگیز منطقهه ای تهالش ایهران بهرای دسهتیابی بهه
فناوری های مدرن موشکی و تلوی آن به متلدان منطقهایاش فعالتر شهدن گشهتزنهی
نیروی دریایی ایران و انجام اقدامات تلریاآمیز در خلیج فارس اشاره میکند .طبق گزارش
این مرکز ایران میتواند از منابع مالی خود برای استخدام مبارزان شهیعهمه هب کشهورهای
مسلمان برای جنگ در سوریه و حمایت از بشهار اسهد و نیهز حمایهت بیشهتر از گهروهههای
مخالف در بلرین استفاده کرده و همچنین میتواند به قطب انرژی و تجاری منطقهه تبهدی
شود؛ بهگونه ای که توان آمریکا را برای اعمال فشهارهای اقتصهادی در صهورت عهدم اجهرای
توافق هستهای توعیف کند ).(Katzman, 2016
در گزارش اوت  2212مؤسسه چاتم هاوس 1با عنوان «سیاست خهارجی ایهران» (ایهن
گزارش خالصه نشست  13و  11مارس برخی از مراکز تللیلهی در دوحهه اسهت) در مهورد
پیامدهای برجام آمده است« :پیام های متناقض وزیر امور خارجهه ایهران و سهپاه پاسهداران
نشانه سردرگمی در مورد جاهطلبیهای منطقهای است .ایران سیاست خود در سوریه عراق
از توافهق

یمن و بلرین را بهصورت مجزا و بر اساس منهافع ملهیاش دنبهال مهیکنهد .په
هستهای در این سیاستها تغییری ایجاد نشده است ).(Chathamhouse, 2016

سیما شاین 2پووهشگر مؤسسه اطالعات امنیت ملی اسرائی (معهاون سهابق مهدیرک
پرونده ایران در وزارت امهور راهبهردی رژیهم صهیونیسهتی) بها نگهارش مقالههای در نشهریه
آمریکایی «نشنال اینترست» این پرسش را مطرح میکند که آیا برجام تغییری در سیاسهت
خارجی ایران ایجاد کرده است؟ وی در پاسخ میگویهد« :دولهت ایهران خواسهتار بهاز شهدن
درهای اقتصاد ایران بهسوی سرمایهگ اری خارجی است ولهی ملافظههکهاران از بهاز شهدن
اقتصاد ایران بهسوی غرب نگران هستند .آنها معتقدند که این موضوع در بلندمدت بهه نفهو
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. Chathamhouse
. Sima Shine
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فرهنگی میانجامد و بهضرر نظام است .حفظ نظام هدف نهایی حکومت ایران بوده و هست.
جناح دولت معتقد به اجرای مدل چینی یعنی باز بودن اقتصاد بهرغم عهدم انعطهافپه یری
سیاسی است درحالیکه اردوگاه مخالف میگوید این مدل مشابه اقدام گورباچف در شوروی
سابق خواهد بود و ممکن است تهدیدی برای کلیت نظام باشد» ).(Shine, 2016
خوان سی زاراته 1معاون سابق دستیار رئی جمهور آمریکا و معاون مشاور امنیهت ملهی در
مبارزه با تروریسم در نشست استماع کمیتهه بانکهداری مسهکن و امهور شههری مجله
آمریکا ادعا کرد :رفتارهای خطرناک ایران پ

سهنای

از اجرای برنامه جهامع اقهدام مشهترک نیهز ادامهه

یافته است .وی که از مخالفان برجام است در این نشست با موضوع «نقهش تلهریمهها در توافهق
هستهای ایران» گفت« :ایران پ

از برجام همچنان بهه انهواع فعالیهتههای خطرنهاک خهود کهه

مشمول تلریمهای بینالمللی بوده ادامه میدهد که شام آزمایشهای موشکی مکهرر ایهران بها
نقض قطعنامههای سازمان مل

ادامه حمایت ایران از تروریسهم و پشهتیبانی مسهتقیم تههران از

عوام تروریستی نیابتی در سراسر منطقه استقرار نیروهای نظامی ایران در سهوریه بهرای جنهگ
به نفع دولت سوریه استمرار نقض حقوق بشهر و ملهدودیت هنجارههای دموکراتیها در ایهران
بازداشت دو شهروند ایرانیهآمریکایی در اکتبر  2215و فوریه  2212و ادامهه حهب

آنهها اسهیر

کردن ملوانهای نظامی آمریکایی توسط نیروی دریایی ایران در  12ژانویه  2212و پخهش فهیلم
اسارت آنها و تداوم توسعه ظرفیتها و توانایی سایبری ایران و دست داشتن در حمالت سهایبری
به سایتهای دولتی آمریکا میشود» ).(Zarate, 2015
گری سیا استاد دانشگاه کلمبیا بر این نظر است که ایران هیچکدام از سیاسهتههای
بنیادی خود در منطقه را تغییر نداده و همچنهان بهه حمایهت خهود از حهزباهلل در لبنهان و
دولت بشار اسد در سوریه و مخالفت با رژیهم اسهرائی و سیاسهتههای دولهت عربسهتان در
بلرین یمن و سوریه ادامه میدهد .برجام فقط درباره یا موضوع و آن هم برنامه هسهتهای
ایران و درپی تغییر رفتار ایران در حوزه سیاست خارجی یا درباره رعایت حقهوق بشهر نبهود.
فقط این امید وجود داشت که شاید برجام بتواند آغازی برای تغییر روند در حهوزه سیاسهت
داخلی و خارجی ایران باشد ).(Sick, 2016
. Zarate
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پارلمان اروپا گزارشی با عنوان «راهبرد اتلادیه اروپا در روابط بها ایهران په

از توافهق

هستهای» منتشر کرده و بر این نظر است که« :هرچند ایران وانمود مهیکنهد بهرای تهرمیم
شکاف های موجود در روابط خود بها کشهورهای منطقهه تهالش مهیکنهد ولهی ایهن کشهور
فعالیهتهههای مخهرب خههود را رهها نکههرده اسهت .کشههورهای منطقهه نگههران سیاسهتهههای
توسعهطلبانه ایران هستند .این امر میتواند به شعلهههای فرقههگرایهی در آینهده نزدیها در
منطقه دامن بزند و به جنگ سرد درونمنطقهای منجر شود .این گزارش پیشهنهاد مهیکنهد
میان ایران و عربستان میانجیگری خارجی صورت گرفته و ایران و اتلادیه اروپا در مبارزه بها
داعش به تعام و همکاری بپردازند» ).(European Eunion, 2016
چاک فریلیش 1عوو ارشد اندیشکده علوم و امور بینالمل بلفر ههاروارد در بخشهی از
گزارش شورای روابط خارجی با عنوان خاورمیانه پ
«ایران پ

از توافق هستهای بها ایهران مهیگویهد:

از توافق هستهای توسعهطلب شده و رژیم اسرائی نمیتواند تا ابد سیاست عهدم

مداخله در سوریه را درپیش بگیرد» ).(Freilich, 2015
واقعیت این است که برجام فقط ملدود و منلصر به برنامه هستهای ایران بوده اسهت.
برخی از ملاف غربی اینگونه اسهتدالل مهیکننهد کهه برجهام درنهایهت بهر سیاسهتههای
منطقه ای ایران تأثیر گ اشته و سبب تعدی آن خواهد شهد .بها اجهرای برجهام خهط قرمهز
اسرائی برای اقدام نظامی علیه ایران برداشته شده است ).(Sick, 2016
 .6پیامدهای منطقهای برجام برای سیاست خارجی ایران
درباره پیامدهای منطقه ای برجام دو روایت متفاوت وجود دارد .روایت نخست برجام را
فرصتی برای جمهوری اسالمی ایهران و منطقهه مهیدانهد و آن را مثبهت و سهازنده ارزیهابی
میکند .در مقاب

روایت دوم برجام را غیرسازنده و چالشبرانگیز معرفی میکند.

فرصتهای منطقهای برجام .تللی گرانی که برجام را فرصتی برای جمهوری اسهالمی
ایران و منطقه میدانند برای اثبات نگرش خود به نشانهها و وضعیتی که بعد از وقوع برجهام

. Freilich
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ظهور کرده اشاره و آنها را برای تایید دیدگاه خود به شرح زیر مطرح میکنند:
ه تا پیش از اموای برجام تشدید فشارها و تلریمهای اعمالشده قهدرت چانههزنهی و
دیپلماسی ایران را در جهان کاهش داده بود و روابط خارجی کشهور بهه کشهورهایی خها
ملدود شده بود ولی با تلقق و اجرای برجام جایگاه ایران در معادالت منطقهای و جههانی
ارتقا و وزن دیپلماسی کشور افزایش یافتهه اسهت .لغهو تلهریمههای ایهران بههویهوه در بعهد
بینالمللی باعث شده است که ایران بهعنوان یا بازیگر تأثیرگ ار منطقههای مطهرح شهود و
این روند پیامدهای زیادی در منطقه بههویهوه در افغانسهتان عهراق سهوریه لبنهان یمهن
فلسطین و در سطلی وسیعتر در جامعه بینالمل بر جای خواهد گ اشت؛
ه با توافق هستهای کانون تلوالت سیاسی و ژئوپلیتیا منطقه متوجهه غهرب آسهیا و
منطقه خاورمیانه شده و تلوالت رخداده بر امنیت کشورهای منطقه تأثیرگ ار اسهت .برجهام
زمینه آزاد شدن سرمایههای بلوکهشده ایران را فراهم کرده که این امر به تقویت اقتصادی و
ارتقای موقعیت سیاسی و نظامی این کشور در منطقه منجر خواهد شد )(Tierney, 2016؛
ه تا پیش از برجام نزدیا به یا دهه بخش قاب توجهی از توان دیپلماسهی کشهور بهه
مسنله هسته ای اختصا

یافته بود که با دستیابی بهه توافهق نههایی ایهران از ایهن مسهنله

رهایی یافته و میتواند نقش تعیینکنندهتری در معادالت سیاسی و بهینالمللهی بههویهوه در
بلرانهای منطقه ای ایفا کند .برجام خطر بهاصطالح هسته ای ایران را از سیاسهت خهارجی
ایران ح ف کرده و سرخط اخبهار منطقههای و بهینالمللهی دیگهر نگرانهی از فعالیهتههای
هسته ای ایران نیست .در واقع آنچه پ

از برجام در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاده ایهن

است که تمرکز دوازدهسالة غرب بر فعالیهتههای هسهتهای کهه در سیاسهت خهارجی ایهران
انباشته شده و وقت و انرژی نخبگان فکری و ابزاری کشور را گرفته بود از هم پاشیده است؛
ه موضوع فعالیتهای هسته ای جمهوری اسالمی ایران در دهه اخیهر بهه ابهزاری بهرای
پروژه ایران هراسی تبدی شده بود که در شرایط کنونی و در پی تعام بیشتر منطقهای این
پروژه به حاشیه رانده خواههد شهد .در واقهع دسهتیابی بهه توافهق نههایی هسهتهای زمینهة
غیرامنیتیسازی پرونده هسته ای ایران و خروج از ی فصه هفهتم منشهور مله متلهد را
فراهم میکند .این امر می تواند به آرامش فوای منطقه و خوشبینهی و تشهویق کشهورهای
مختلف دنیا به توسعه روابط اقتصادی خود با جمهوری اسالمی ایران کما کند؛
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ه اجرای برجام همزمان موجب تقویت جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیا ایهران در منطقهه
شده و زمینه حوور مؤثر و قدرتمند اقتصادی ایران با استفاده از دسترسی به سهازوکارههای
نق وانتقال مالی منطقهای و بینالمللی فراهم خواهد شهد .ایجهاد آرامهش روانهی در فوهای
اقتصادی ایران میتواند به زمینهسازی برای توسعه روابط اقتصادی و تسهی تجارت خارجی
و منطقهای منجر شود .ارتقای همکاریههای منطقههای در حهوزهههای تجهاریهاقتصهادی و
امنیتی به ویوه در راستای رشد اقتصادی پایدار نیازمند عم باز قلب اقتصادی ایران اسهت.
سفرهای منطقهای ملمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای کویت قطر عهراق
لبنان و سوریه پ

از اموای برجهام بههمنظهور تقویهت همکهاریههای تجهاری و سیاسهی بها

همسایگان عربی انجام شده است .ایران با انجام این سفرها به کشورهای عربی منطقه اطمینان
داده که توافق هستهای در راستای ثبات بیشتر در منطقه عم خواهد کرد )(Torabi, 2016؛
ه اجرای برجام منجر به ارتقای جایگاه راهبردی ایران در منطقه شده است؛ بهگونهای که
اهمیت راهبردی ایران نزد متلدان منطقهای مث سوریه عراق و حزباهلل را افزایش داده است.
این متلدان ح معو راهبردی بین ایران و قدرتهای بزرگ را نشانه اقتدار نقهشآفرینهی و
قدرت چانهزنی ایران در مسائ منطقهای از جمله بلران سوریه تفسیر میکنند؛
ه در سالهای پیش از توافق هسته ای تهدید هستهای در مرکز همه گفتوگوها درباره
سیاست خارجی ایران بهود .سهخنان بنیهامین نتانیهاهو در مجمهع عمهومی سهازمان مله و
کارتونی که در آن دستیابی ایران به بمب هستهای را تشریح کرده بود داللت بهر رد کهردن
قریبالوقوع خط قرمز از سوی ایران داشت که رژیم صهیونیستی و دیگران را ناگزیر میکهرد
به گزینه نظامی روی آورند که امروز خبری از این مسائ نیست )(Sick, 2016؛
ه تقویت رژیم عدم اشاعه جهانی در راستای عملیاتی کهردن ایهده خاورمیانهه عهاری از
سالحهای کشتار جمعی قدرتهای منطقهای را از حرکت بههسهمت تسهلیلات هسهتهای و
ایجاد رقابت تسلیلاتی هستهای در خاورمیانه بازمیدارد .بهعبارتی توافق هستهای ایهران بها
اثبات عدم تمای تهران برای حرکت بهسمت تسلیلات نظامی هستهای از میزان تنشها در
منطقه میکاهد )(Phillips, 2015؛
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ه اهمیت ژئوپلیتیا ایران در غرب افزایش یافته است؛ بهنلوی که اجرای برجام زمینه
ایجاد ثبات در منطقه در راستای جلوگیری از رشد افرا گرایی و تروریسم و ح بلرانههای
منطقهای را فراهم میکند .اروپا با چالشهای متعدد امنیتی از جمله موج حملههای داعهش
و سی مهاجران از منطقه خاورمیانه روبهرو است .همگرایی اتلادیه اروپایی در معرض خطهر
بوده که نمونه آن خروج انگلی

از این اتلادیه است .ایران میتواند فرصتی برای اروپا تلقی

شود ).(Banco, 2016
ه تومین بینالمللی صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران مشوقی برای همکهاریههای
کشورهای اسالمی منطقه با ایران در مسیر مبارزه با تروریسم و افرا گرایی در منطقه اسهت.
با اجرایی شدن برجام و کاهش ایرانهراسی در منطقه حمایت سایر کشورهای منطقههای از
گروههای تروریستی تکفیری کمتر میشود؛
ه برجام ظرفیت همکاریهای بیشتر بین قدرتهای جهانی با جمهوری اسهالمی ایهران
برای مقابله با گروه تروریستی داعش بهعنوان مهمترین تهدید منطقه را دارد.
تهدیدات منطقهای برجام .تللیلگران روایت دوم از پیامدهای منطقههای برجهام بهر
این نظر هستند که هرچند برجام خطر هستهای ایران را از سیاسهت خهارجی ایهران حه ف
کرده ولی سرخط اخبار منطقهای و بینالمللی بهجای نگرانی از فعالیتهای هستهای ایهران
به ترس از جاهطلبیهای هومونیا و خیانت آمریکا به کشورهای عربهی تغییهر کهرده اسهت.
برخی از کارشناسان بر این نظر هستند که با وجود تأثیرات روانی کوتاهمدتی کهه برجهام در
بعد منطقهای بهجای گ اشته این توافق بههواسهطه مهاهیتش یها مؤلفهه تعیهینکننهده و
کلیدی در شک دهی تلوالت منطقه نخواهد بود .این گروه از تللیلگران حتی تأکیهد دارنهد
که برجام میتواند دارای پیامدهای منفی بر روندها و تلهوالت سیاسهی خاورمیانهه باشهد و
رقابتها و تنشهای منطقهای را تا اندازهای افزایش دهد.
عمدهترین استداللهای این گروه از تللیلگران بهشرح زیر است:
ه جمهوری اسالمی ایران پرنفو ترین بازیگر خاورمیانه است و اساساً با اتکها بهه قهدرت
منطقهای خود وارد جریان م اکره با غرب شده است و در حال حاضر در پی آن است کهه از
طریق بر جام به این نفو مشروعیت بینالمللی ببخشد .تأثیر مستقیم برجام بر افزایش نفو
جمهوری اسالمی ایران در منطقه به حدی آشکار است که مخالفان منطقهای ایهران ازجملهه
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عربستان سعودی و رقبای منطقهای نظیر ترکیهه بهه مهداخالت و مهاجراجوییههای متقابه
نظامی خویش در ملیط پیرامونی افزودهاند؛
ه با دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک فوای بازتری برای مانور سیاسی ایهران در
منطقه خاورمیانه فراهم شده است ولی برخی از کشورهای عربی منطقه تهرجیح مهیدهنهد
که انزوای سیاسی و تلریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران همچنان پابرجا باشهد
تا تلوالت منطقه را در راستای منافع خویش مدیریت کنند؛
ه با لغو یا تعلیق تلریم ههای مهالی و اقتصهادی علیهه ایهران طبهق برجهام منهابع مهالی
قاب توجهی در اختیار تهران قرار خواهد گرفت که میتواند در راستای سیاستههای منطقههای
خویش از آن استفاده کند .ماتنو لویت عوو مؤسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیها در
اینباره میگوید« :رفع تلریمها موجب هجوم نقدینگی ایران بهسمت حمایت از حزباهلل شهده
است .برخی از کشورهای عربی اینگونه استدالل میکنند کهه دالرههای حاصه از توافهق در
بلرانهای منطقهای ازجمله در سوریه و یمن خرج خواهد شد )(Levit, 2016؛
ه در دوره پسابرجام افزایش مداخالت نظامی ایران در سوریه باعث تغییر موازنه قدرت
به نفع بشار اسد شده است .افزایش نقش و جایگهاه ایهران در سهوریه در دوره پسهابرجام بها
حوور نظامی در سوریه و حمالت ههوایی روسهیه علیهه دشهمنان اسهد در سهپتامبر 2215
همزمان شده است .همکاری نزدیا ایران و روسهیه و موفقیهتههای میهدانی در عمه بهه
تثبیت جایگاه ایران و ملور تهرانهمسکو در تلوالت و تلکیم جایگاه ایران در موازنه قدرت
در منطقه انجامیده است و تنشهای منطقهای را تشدید کرده است؛
ه اقدامات ایران علیه رژیم صهیونیستی افزایش یافته است .ایران تصهمیم دارد بهه ههر
خانواده شهدای فلسطینی مبلغ هفت هزار دالر کما کنهد و درصهورتیکهه منهزل یکهی از
مشارکتکنندگان در انتفاضه توسط رژیم صهیونیستی نابود شود مبلغ سی هزار دالر بهه آن
خانواده بدهد .ایران با دادن هزاران موشا دوربرد به حمهاس و جههاد اسهالمی فلسهطین و
حزب اهلل از آنها حمایت میکند .شعار حاشده بر روی موشاهای قدر بهه زبهان عبهری در
رزمایش موشکی سپاه ایران «اسرائی باید از صفله روزگار ملو شود» بوده است؛
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ه برجام پیامدهای عمیقی بر معادالت منطقه خاورمیانه بهویوه بر کشورهای عوو شهورای
همکاری خلیج فارس داشته است .ایران از طریق برجام توانسته است موازنه منطقهای را به نفع
خودش بههم بزند .تولید و صادرات نفت ایران به حدود سه میلیون و ششصد هزار بشکه در روز
در سال  2217افزایش مییابد .بانا جهانی برآورد کرده است که لغو تلریمها تولیهد ناخهال
داخلی ایران را به حدود  5/1درصهد در سهال  2212و  2217و  5/5درصهد در سهال  2217و
 2218خواهد رساند .تزریق سرمایههای بلوکهشده به اقتصاد ایران این کشور را قادر میسهازد
که توازن منطقهای را به نفع خودش تغییر دهد .در این شرایط جدید جمهوری اسالمی ایهران
بر فراز رقابتهای ضعیف گ شته قرار میگیرد )(Phillips, 2015؛
ه لغو تلریمها زمینه همکاری های استراتویا ایران بها روسهیه را فهراهم کهرده اسهت.
خروج ایران از انزوای بینالمللی دیپلماتیا و برقراری روابط راهبردی با روسیه و خریهداری
تسلیلات پیشرفته نظامی از جمله سامانه اس 322و مدرنیزه شهدن نیهروی نظهامی ایهران
دورنمای معادالت منطقههای را نشهان مهیدههد .سهفر پهوتین در نهوامبر  2215بهه ایهران
عالقهمندی دو کشور به ارتقای همکاریهای نظامی م اکرات ایران بها روسهیه بهرای خریهد
جنگندههای سوخو  32و تاناهای تی  32و همکاری های نزدیا ایران با روسیه در سوریه
در همین چارچوب قاب ارزیابی هستند )(Ruff, 2016؛
ه سفر رئی جمهور چین به ایران به عنوان نخستین سفر یا مقام خهارجی بهه ایهران
پ

از برجام فوای جدید در همکاریهای دو کشور و نقشه راه آنها برای بازگشهایی جهاده

ابریشم قدیمی و ارتقای حجم روابط اقتصادی به  222میلیارد دالر را روایت میکنهد .توافهق
هسته ای باعث تقویت روابط اقتصادی و نظامی ایران با برخی از کشورها ازجمله چین هند
و پاکستان شده است که لزوماً به نفع غهرب نیسهت .چهین و روسهیه توافهق هسهتهای را در
راستای افزایش چندجانبهگرایی در مسائ منطقهه ای و جلهوگیری از نفهو غهرب و تقویهت
ثبات ارزیابی میکنند )(Hsu, 2016؛
ه عراق و سوریه با ناامنی و اقدامات تروریستی روبهرو شهدهانهد و نمهیتواننهد بهه ایهن
زودی ها بهبود یابند؛ مصر درگیر مشکالت داخلی و اقتصادی نامتوازن است؛ اردن بها سهیلی
از پناهندگان سوری و گروههای افراطی اسالمی سرازیرشده از سوریه مواجه است؛ عربسهتان
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که در مقایسه با ایران وابستگی بیشتری به فروش نفت دارد با مشکالت اقتصهادی ناشهی از
سقو قیمت نفت روبه رو است؛ این شرایط باعث ارتقهای جایگهاه ایهران در رونهد تلهوالت
خاورمیانه شده است .کشورهای عربی از نفو روبهافزایش ایهران در عهراق سهوریه لبنهان و
یمن (افزایش نفو منطقهای ایران) و سرمایهگ اریهای موشکی ایران نگران هستند .حوهور
نظامی ایران در سوریه برای حفظ بشهار اسهد و حمایهت ایهن کشهور از گهروهههای انقالبهی
اسالمگرای شیعه در یمن و بلرین برای کشورهای عربی قاب تلم نیست؛
ه برخی از کشورهای منطقه نگران هستند کهه موفقیهت جمههوری اسهالمی ایهران در
به سرانجام رسهاندن موضهوع هسهته ای در مه اکرات بها قهدرتههای بهزرگ جههانی باعهث
قدرتمندی این کشور و تقویت نقش و نفو آن در منطقه شود؛
ه اجرایی شدن برجام با همه تأثیرهای مثبت اقتصادی و ژئوپلیتیا آن برای ایران نزد
سعودیها بیتردید یا باخت در صلنه معادلههای منطقهای قلمداد مهیشهود و ازهمهینرو
عربستان توان نظامی خود را افزایش داده است .اخیراً در گزارش مؤسسه صلح اعالم شد کهه
عربستان با حدود  82میلیارد دالر خرید تسلیلاتی مقام سوم جهان پ

از آمریکها و چهین

را دارا است .آمریکا بین مه  2215تا مارس  2212فروش تسهلیلاتی بهه ارزش  33میلیهارد
دالر را به متلدانش در شورای همکاری خلیج فارس تصویب کهرده اسهت .بهر ایهن اسهاس
عربستان سعودی یا رقابت ایدئولوژیا فرقه ای و ژئوپلیتیکی را بر اساس مدل حاص جمع
جبری صفر با ایران به راه انداخته است .ادامه شرایط فعلی میتواند به ماجراجویی مستقیمتر
عربستان علیه ایران منجر شود؛
ه از آغاز گفتوگوهای هستهای ایران و  5+1عربستان و رژیم صهیونیستی تالش خهود
را برای شکست گفتوگوها بهکار بردند و پ

از برجام اختالفههای آنهها بها ایهران زمینهه

روابط نزدیا تر اعراب با رژیم صهیونیستی را فراهم کرده است .تداوم این وضعیت دورنمای
روشنی را بهتصویر نمیکشد؛
ه تهدیدهای ایران در دوره پسابرجام علیه همسایگان عربی در خلیج فارس و از جملهه
تالش ایران برای رادیکال کردن جمعیت شیعه تلت حاکمیت دولت سهنی بلهرین بیشهتر
شده است .برخی از مقامات نظامی ایران ادعا میکنند که بلرین یکی از استانههای ایهران
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است .ایران از حوثیها که دولت تلت حمایت عربستان را ساقط کردهاند حمایهت مهیکنهد
) .(Phillips, 2015شورشیهای مسلح از ایران کماهای نظامی مالی و آموزشهی دریافهت
میکنند .عربستان سعودی ایهران را بهه نقهض قطعنامهه  2212سهازمان مله و حمایهت از
شورشیهای حوثی در حمله به بخشهای جنوبی یمن متهم کرده است؛
ه برجام تهدید هسته ای را از سپهر امنیتی خاورمیانه ح ف کرده اما اکنون نگرانیهها
از هومونی منطقهای ایران جای تهدید هستهای را گرفته است.
 .9برجام و سیاست خاورمیانهای آمریکا
این تللی وجود دارد که کشورهای عربی نگران هستند که برجهام سهبب شهود غهرب
دیگر مث گ شته نگرش مهار قدرت منطقهای ایران را دنبال نکند .به باور برخی از رهبهران
عربی منطقه توافهق هسهتهای سهبب افهزایش قهدرت ایهران شهده و تههران سیاسهتههای
گسترشخواهانه خود را بهضرر منافع کشورهای عربی در منطقه دنبال میکنهد .تها پهیش از
برجام عربستان امیدوار بود که آمریکا جمهوری اسالمی ایران را به بهانه فعالیت هسهتهای
مهار میکند حال آنکه نهتنها نگرانی جامعه بینالمللی از فعالیتهای هسهتهای ایهران رفهع
شده بلکه جمهوری اسالمی ایران و آمریکا در موضوع هسهته ای بهه مه اکره مسهتقیم روی
آوردهاند .تماس های مقامات دو کشور در مدیریت روابط و جلهوگیری از تهنشههای جدیهد
نقش داشته است .بر این اساس همگرایی و ورود ایران به جامعه بینالمللی په

از بهیش از

یا دهه تسهی شده و این امر در تواد با سیاست خارجی خاورمیانهای آمریکا است.
هرچند احتمال اتلاد ایران و آمریکا وجود ندارد و این را میتوان بهخوبی از گفتهههای
مقامات دو کشور دریافت ولهی در نتیجهة مه اکرات هسهتهای مقامهات آمریکها و ایهران در
باالترین سطوح با یکدیگر ارتبا برقرار کرده و جان کری و ظریهف ههم بههطهور مرتهب بها
یکدیگر مالقات داشتهاند .این سطح از ارتبا مستقیم تأثیرات مثبتی داشته است زیرا ایهن
زمینه را فراهم کرده که دو کشور بتوانند در مواقع بلرانی مانند زمهان دسهتگیری سهربازان
نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با یکدیگر ارتبا برقرار کرده و به ح مشهک کمها
کنند؛ اما همهین ارتباطهات نگرانهی کشهورهای منطقهه را نیهز از نزدیکهی ایهران و آمریکها
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برانگیخته است .کنار هم قرار دادن این نگرانی ها و اسهتراتوی چهرخش بهه آسهیا در عرصهه
استراتوی کالن ایاالت متلده این مسنله را به متلدان قدیمی آمریکها القها کهرده کهه آنهها
کنار گ اشته شدهاند اما واقعیت این است که آمریکا حتهی اگهر حوهور نظهامی خهود را در
خاورمیانه کمرنگ کند منطقه را ترک نخواهد کرد .بعوی از تللیلگران بر این نکتهه تأکیهد
می کنند که اولویت منطقه موسوم به خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا از دو دههه اخیهر
از بین رفته و اولویت فعلی و آینده سیاست خارجی این کشور به شهرق آسهیا منتقه شهده
است .این تغییر اولویت نگرانی عمیقی را برای کشورهایی نظیر عربستان پدید آورده و آنهها
را بهسمت اقتداریابی داخلی شک دهی به ائتالفها و دست زدن به اقداماتی با ریسها بهاال
سوق داده است ).(Sick, 2016
در پاسخ به این تللی
روابط خارجی مجل

کنث پوالک 1از مؤسسه بروکینگهز در جلسهه اسهتماع کمیتهه

سنای آمریکا درباره سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه په

هستهای میگوید« :این خطر وجود دارد که ایران رفتار آمریکای په

از توافهق

از توافهق هسهتهای را

به عنوان رفع تعهد این کشور از خاورمیانه تفسیر کند .اگر این تلقی وجود داشهته باشهد بهه
این معنا است که ایران سیاستهای توسعهطلبانهای را در خاورمیانه در پیش خواهد گرفهت
و فرض را بر این قرار خواهد داد که آمریکا مانع حرکتهایش نمیشود» ).(Pollack, 2015
برخی از کارشناسان بر این نظر هستند که برجام اساساً توافقی ناق

بوده اسهت زیهرا بهه

ایران این توانایی را میدهد که غنیسهازی کنهد و درنهایهت توانهایی آمریکها را بهرای اسهتفاده از
مؤثرترین ابزارهای مالی و اقتصادی خود برای مقابله با رفتارهای خطرناک ایهران ملهدود خواههد
کرد .بر همین اساس در تجزیهوتللیه آمریکهاییهها برجهام اگهر مقدمههای بهرای حه وفصه
مناقشههای منطقهای نباشد سودمند نیست .آمریکا امیدوار است گرایشهای توافقطلبانه دولهت
ایران و گرایش بهشدت ضدایرانی عربسهتان سهعودی درصهورتیکهه بههصهورت «هوشهمندانه» و
«روشمند» مدیریت شوند میتواند ایران را بهسمت برجام منطقهای بکشاند ).(Zarate, 2015

. Kenneth Pollack
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 .4برجام منطقهای :امکان یا امتناع
در تبیین و تللی دورنمای تلوالت خاورمیانه متأثر از پیامدهای برجام دو دیدگاه وجود
دارد .دیدگاه نخست بر این نظر است که مدل بردهبرد م اکرات هستهای بههعنهوان الگهویی در
سطح وسیعتر در منطقه خاورمیانه نیازمند شفافیت بیشتر رهبران ایران در سیاسهت خهارجی
در سطح بینالمللی است ولی فرهنگ راهبردی ایران مبتنیبر استقالل بوده و مفهوم وابستگی
متقاب هنوز بهخوبی مورد پ یرش ایران قرار نگرفته است .از این منظر سیاست خارجی ایران
عرصة نزاع میان دو گروه است .گروه نخست واقعگرایان تدافعی که معتقد به الگوی بردهبهرد و
اهمیت بازیگری آمریکا و عربستان هستند و گروه دوم واقعگرایان تهاجمی که معتقد به رونهد
روبهکاهش قدرت آمریکا و اهمیت کم عربستان هستند .از نگاه این گهزارش ایهن امهر موجهب
«دوگانگی در سیاست خارجی ایران» شده است؛ یا چهره سیاست خارجی تعام با غرب در
چارچوب م اکرات هستهای و چهره دیگر برتری هومونیها ایهران در عهراق سهوریه یمهن و
بلرین را بهنمایش میگ ارد ).(Chathamhouse, 2016
کنث پوالک نویسنده کتاب «کهدام راه بهه ایهران» در جلسهه اسهتماع کمیتهه روابهط
خارجی مجل

سهنای آمریکها دربهاره سیاسهت آمریکها در قبهال خاورمیانهه په

هستهای میگوید« :پ

از توافهق

از توافق هستهای بلثهایی در داخه ایهران مبنهیبهر اسهتفاده از

الگوی م اکرات در روندی وسیعتر و بازگشایی روابط بهویوه با آمریکا وجود دارد ولی از نظر
رهبری ایران لغو تلریمها در مقاب اعمال ملدودیت هایی خا

در برنامه هسهتهای ایهران

صورت گرفته است؛ نه کمتر و نه بیشتر ).(Pollack, 2015
بر اساس دیدگاه دوم برجام از نگاه غرب بهطورکلی و آمریکها بههطهور خها

تالشهی

برای مهار قدرت ایران است .هرچند نفو منطقهای برگ برنده ایران در فراینهد بههسهرانجام
رسیدن برجام است ولی آمریکا به کما ابزارهای سنتی خود در منطقه (دالرهای سهعودی
رژیم صهیونیستی تروریسم تکفیری) در تالش برای خارج کردن این بهرگ از دسهت ایهران
است .بر اساس این دیدگاه م اکرات هستهای یا نیاز آمریکایی بوده کهه درنهایهت ممکهن
است منجر به غافلگیری استراتویا ایران در مسائ منطقهای شود .در واقع اینگونهه بیهان
میشود که آمریکا درحال ایجاد یا نظم ژئهوپلیتیکی جدیهد منطقههای و گنجانهدن توافهق
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هستهای درون آن است و درنهایت برجام را تبدی به ابزاری بهرای کهاهش مسهتمر قهدرت
منطقهای ایران خواهد کرد.
در چارچوب همین سیاست کارشکنیهای منطقهای ایران بههمعنهای اخهالل در رونهد
اجرای برجام تفسیر خواههد شهد و ایهنگونهه بازتهاب مهییابهد کهه اگهر ایهران همچنهان از
فعالیتهای تلریاآمیز و خطرناک در منطقه دست برندارد و بهطور آشکار نشان ندهد کهه
میتواند بهعنوان یا بازیگر قاب اعتمهاد و شهفاف در نظهام مهالی تعامه کنهد در موضهعی
نخواهد بود که بهطور کام به جامعه بینالمللی بازگردد .ایران باید تصمیم بگیرد کهه آیها از
استانداردها و هنجارها و تعهدات بینالمللی پیروی میکند یا خیر .اگر از این مهوارد پیهروی
نکند همچنان ملیطی مخاطرهآمیز برای هرگونه تجارت خهارجی خواههد بهود ولهو اینکهه
فرصتهای ج ابی در این کشور بهوجود آمده باشد ).(Zarate, 2015
نتیجهگیری
بررسی روندهای موجود منطقهای نشان می دهد که آمریکها در دوره پسهابرجام تهالش
میکند با روندسازی های خود روایت جدیدی از برجام را بهنمایش گ اشته و ل ا امیدوار بهه
ایجاد تغییراتی در سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسالمی ایران است .ولی آیا قرار بوده
توافق هستهای به تغییراتی در سیاست خارجی ایران منجر شود و مقدمهای برای ح وفصه
معوالت خاورمیانه باشد؟ هیالری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا در سهخنرانی اش
در مؤسسه بروکینگز در اینباره میگوید« :باید بهه توافهق هسهتهای در سیاسهت و بسهتری
گستردهتر نگریست .این سیاست باید شام استراتوی جامع منطقهای که منجر بهه ثبهات و
مقابله با افرا گرایی میشود باشد .حاال ما یا توافق هستهای بلندمهدت داریهم و سیاسهت
گستردهتر در قبال ایران بهمعنای اتخا یا دستورکار معنادارتر با این کشور خواهد بود.
با توجه به دیدگاههای مختلفی که درباره پیامهدهای منطقههای برجهام بهرای سیاسهت
خارجی ایران وجود دارد تاثیرات گسترده و متنوع است .این تاثیرات از یا سهو فوهایی را
بوجود میآورد که ایران تالش میکند از فرصتها و ظرفیتهای پیش آمده استفاده کند .از
سوی دیگر هیچ عالئم و نشانه ای در متن برجام که ایران را ملزم به تغییر راهبرد منطقههای
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خود کند وجود ندارد .بنابراین در کوتاه و میان مدت در سیاستههای منطقههای جمههوری
اسالمی ایران تغییری ایجاد نخواهد شد .در واقع برجام تنها توافقی هستهای به شمار میرود
که سایر اختالفات ایران با غرب را در حوزههای امنیتی یا سیاسی در بر نمیگیهرد .عالئهم و
نشانهها هم نشان میدهد که در ایران زمینهای برای سرایت دادن توافق برجام به حوزهههای
دیگر و از جمله شک دادن برجام منطقه ای تا این مقطع وجود ندارد .با این وجود بها توجهه
به اینکه بررسی دقیق و جامع از پیامدهای منطقه ای برجام نیازمند گه ر زمهان اسهت و بهه
سهولت نمی توان همه ابعاد آن را شناخت پیامدهای بلند مهدت منطقههای برجهام متهاثر از
شرایط داخلی روندهای منطقهای و تلوالت بینالمللی خواهد بود.
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