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تد وص یر

عدم همکاری و دتمنی ایران در یزد غرب و بان عرب وا حدود زیادی کاهش یابد و ب ا فاص له
گرف
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بر اق صاد ایران از طری لغ وحریمهای هس هایی در یبایت خروج ایران از ایزوای ب المللی وحق
یابدز
▪ واژگان کلیدی :و اف هس هایی قط نامههای ایزوای ب المللیی دولت یازدهمی امریکا

مقدمه
انتخاب روحانی در سال  1392و توافق هستهای که بعد از سه دهه بن بست اتفاق افتااد
با هم فرصتی برای خروج ایران از انزوای بینالمللی فراهم کردناد تجرباه روحاانی باه عناوان
شخصی که آشنا با سابقه نظام سیاسی ایران است ،رویکرد کمتر تهااممی و در

وی از اماور

بینالمللی بدین معناست که دولت روحانی تا حدود زیادی در خروج ایران از انزوای بینالمللای
مؤثر بوده است روحانی مبارزات انتخاباتی خود را با ایجاد امید و رشد اقتصادی کشور مطرح و
بسیاری از آن اهداف را با خروج ایران از انزوای بینالمللی ایران ،مرتبط نمود با تومه به نکاات
مذکور ،هدف این مقاله ارزیابی گام هایی است که حکومت روحانی برداشته اسات تاا ویاعیت
بینالمللی و منطقهای ایران را تغییر و بهبود بخشد با انتخاب روحانی انتظار میرفت ،سیاسات
خارمی ایران در حوزه مویوعات کلیدی تغییرات مدیدی به خاود بگیارد خارخخ نخبگاان
سیاسی با سرکارآمدن روحانی و همچنین فضای سیاسی داخلی ،منطقاهای و باینالمللای ،در
مکانیزمها و تغییرات تصمیمگیری سیاست خارمی ایرانیان مؤثر واقع شدند از ایان رو ریای
ممهور منتخب و کابینهاش تأکید کردند که سیاست خارمی میانهرو و سازنده در سراسر دوره
خودشان دنبال خواهند کرد حسن روحانی برای خاتمه انزوای بینالمللای ،منطقاهای ایاران و
پیشرفت واقعی کشور به توافق هستهای با امریکا و غرب و رفع بدگمانیهای همسایگان خلای
فارس نیاز داشت از این رو ،این مطالعه دو هدف اصلی را دنبال میکند -1 :شناسایی اینکه آیا
تحریمهای تحمیل شده بر ایران آنچنان که انتظار میرفت در تسلیم و انزوای کامل ایران تأثیر
گذاشت و  -2توافق هستهای خه نقشی در خروج ایران از انزوای بینالمللی داشت؟ بحث اصلی
مقاله حایر این است که قطعنامه ها تاا حادود زیاادی نتوانساتند اهاداف ماورد نظار تحاریم
کنندگان ایران را تحقق بخشند و صرفاً وقتی که آنها با تالشهای دیپلماتیک ممعای ترکیاب
شدند ایران تصمیم گرفت تا گامی به سمت مذاکره اتخاا کناد هادف نهاایی قطعناماههاای
گسترده که بر ایران تحمیل شد این بود که رهبران سیاسی را مجبور کنند تا سیاست خاود را
تغییر دهند برخی نویسندگان ،تأثیر قطعنامههاا را تویایو و نشاان دادهاناد کاه خگوناه باار
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مسئولیت سنگین رن اقتصادی غیرقابل تحمل برای شهروندان ،هدف تحریمها باوده اسات تاا
شهروندان کشور یا کشورهای مورد نظرشان ،برای رفع تحریمها به رهبران خود فشاار آورناد و
سیاستهای آنها را از این طریق تغییر دهناد ) )Winkler,1999:146ایاده ماذکور در مرکاز
سیاست ایاالت متحده امریکا قرار دارد
بررسی نقخ تحریمهای اقتصادی و تأثیرشان بر اقتصاد ایران گاام اساسای بارای فهام
روابط اخیر بین ایران و غرب و تالش برای خروج ایران از انزوای بینالمللی تلقای مایشاود
مقاله حایر همچنین به طور انتقادی حوزهای که قطعنامه ها اثر گذاشتند و یاا تاا حادودی
بی تأثیر بودند را بررسی میکند روش شناسی این مطالعه تجزیه و تحلیال دادههاای دساته
دومی است که شامل اسناد علمی ،دولتی و آماری ،گزارشهای ساازمانهاای باینالمللای و
اظهارات عمومی است با تومه به واقعیتهای مذکور ،این سؤال مطرح میشاود کاه عوامال
مؤثر بر خروج ایران از انزوای بینالمللی در دوره روحانی خیست؟ به منظور پاسخ باه ساؤال
اصلی ،مقاله حایر در دو بخخ به بررسی مویاو مایپاردازد در بخاخ اول نقاخ امماا
بینالمللی در خارخوب قطعنامهها در انزوای بینالمللی علیاه ایاران مطارح و در بخاخ دوم
مقاله نیز ،برخی شاخص های خروج ایران از انزوای بین المللی در دوره روحانی مورد بررسای
قرار میگیرد
 -1نقش اجماع بینالمللی در چارچوب قطعنامهها
گرخه سیاست قطعنامه های امریکا از آغاز ،انزوای بین المللی ایران را دنبال کرده است
اما صرفاً در خند سال گذشاته باه درماه ای از فراگیاری رساید و باه طاور گساترده عماالً
واکنخ هایی را در دولت ایران به ومود آورد حداقل دو گرایخ ،سیر تکاملی رژیم تحریمهاا
علیه ایران را نشان داده اسات  :نخسات ،گساترش اقاداماتی کاه موماب تاأثیر عمیاقتار و
گسترده تر بر کل بخخ مالی و اقتصادی شد و دومین گارایخ ،تغییار از فشاار یکجانباه باه
سمت تالش خند مانبه بود که در ساال  2006باا اولاین دور تحاریمهاای شاورای امنیات
سازمان ملل شرو شد در دوره اوباما ،امریکا بسته قطعنامههای سخت را برای انزوای ایاران
به لحاظ اقتصادی و مالی تحمیل کرد و در نوامبر  2011نیاز ،اوباماا گاام مهام دیگاری در
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راستای انزوای سیستم بانکی ایران از طریق شناسایی ایران به عنوان قلمرو اصلی پولشاویی،
برداشت مقامات ارشد حکومتی اقداماتی را با این استدالل در دساتور کاار قارار دادناد کاه
پوشخ پولشویی ،پوشخ امور مالی تروریسم را ایجاد میکند ) (Katzman,2013:38اوباماا
در ژانویه  ،2013قانون امازه دفاعی تصویب کرد بسته قانونی بزرگی که شاامل قاانون یاد
تکثیر و آزادی عمل ایران در سال  2012بود 1این اقدام اوباما ،رژیام تحاریمهاا را باه طاور
گسترده علیه ایران مامع تر ساخت از این رو ،در سال  2006فشار مضاعف بر ایران را بعد از
ارما پرونده هسته ای ایران از آژان

انرژی اتمی به شاورای امنیات ساازمان ملال تومیاه

کردند اقدامات سازمان ملل بین سالهای  2006تا  2010تجارت مواد حساس هستهای باه
ایران و صادرات تسلیحات به این کشور را ممنو کرد و همچنین داراییهاای ماالی ماردم و
نهادهای درگیر در فعالیتهاای هساتهای را بلوکاه کردناد 2قطعناماه شاماره  1929بساته
پیشرفتهتر و مامعتر قطعنامههای سازمان ملل محساوب مایشاود زیارا باه خااطر تهدیاد
روسیه و خین به وتوی قطعنامه دیگر ،آخرین قطعنامه ای است که بر اساس توافق ممعی از
سال  2010تا اکنون به آن دست یافتهاند 3این آخرین قطعنامه در کنار قطعنامههای قبلای
عالوه بر تحریم بیشتر بخخ نفت و مالی ،راه را برای تحریمهای یک مانبه توساط اساترالیا،
کانادا ،ژاپن ،نروژ و کره منوبی باز کرد )( Downes and Maloney, 2011:21-24

قطعنامه های مذکور نقخ حیاتی در شناسایی بینالمللی سیاست محدود نگاه داشتن و
فشار بر ایران داشت که برای دههها توسط امریکا به تنهایی تعقیب شده باود همچناان کاه
مقامات ارشاد وزارت خارماه امریکاا آشاکارا در ساال  2011اعاالم کردناد آنهاا از طریاق
قطعنامه  1929شورای امنیت به یک پایه قوی از وحادت باینالمللای بارای تحاریم دسات
یافتند که در نو خود ،قطعنامهای سختتر بر حکومت ایران تحمیل کرد تا از طریق اعماال

”US Department of State, “Fact Sheet: Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012,

1

http://www.state.gov/documents/organization/208111.pdf
2 The Security Council Committee Established pursuant to Resolution 1737 (2006) was
Established on December 23, 2006, to Oversee the Relevant Measures with Regard to the Islamic
Republic of Iran,” http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/1737chair0307.pdf.
3 UN Security Council Resolution 1929, S/RES/1929, June 9, 2010,
)http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010
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خود و اعمال هماهنگ شده با شرکای هم فکرشان ،تشدید فشار بر حکومت ایاران را دنباال
کنند 1به هر حال ،این تعهدات خند مانبه که به عالیترین نقطه خودش با قطعناماه 1929
رسیده بود ،ثابات کارد کاه آسایب پاذیر اسات و حفای ایان اتحااد کاار ساادهای نیسات
قطعناماه هاای ساازمان ملال هماراه باا تارس از تحمیال مجاازات ایااالت متحاده امریکااا،
سرمایهگذاری خارمی را در ایران کاهخ داد با این ومود آنها مانع برخی کشورها از تعهد و
تجارت با ایران نبودند همچنان که رفتار خین نشان داد ،هزینه پرداختی خودداری از انجاام
تجارت با ایران خیلی باال بود بنابراین ،شرکتهای خارمی ممکن بود ترمیو دهند تا خطار
تحمیل مجازات های امریکا را برای سودی که از تجارت با ایران به دست میآوردند را متقبل
شوند از این رو ،دشواری حفی این اتحاد مومب شد اوباما مذاکره با ایران را بپذیرد تاا هام
برنامه هسته ای ایران را محدود کند و هم به افکار عمومی مهان نشان دهد که ایران در اثار
فشار تحریم هاا مجباور شاده اسات باه ماذاکره روی آورد و از ایان طریاق سیاسات امباار
دیپلماتیک خود را در خشم مهانیان موفق ملوه دهند
شورای اتحادیه اروپا نیز ،اولین دور قطعنامههایخ را در سال  2007تنها دو ماه بعاد از
تصویب قطعنامه  1737شورای امنیت سازمان ملل بر ایران تحمیل کرد 2تصمیمات بعادی
مامعتر شد و فشار بیشتری بر اقتصا د و بخخ ماالی ایاران تحمیال کارد باه طاور خاا ،
تصمیمات شورا مانند قطعنامههاای شاماره  2012/35/CFSPو شاماره ،2012/635/CFSP
تحریم نفتی عام از ممله در ماوارد :تهیاه تجهیازات و خادمات بارای صانعت پتروشایمی،
مسدود شدن دارایی های باناک مرکازی ایاران ،سارمایهگاذاریهاای مختلاف و تکنولاوژی
کشتیسازی علیه ایران بود عالوه بر این ،با تصمیم شورا ارتباطات ماالی باینالمللای ماردم
ایران و همچنین معامالت بانک های ایران را نیز ممنو کردند 3بررسی اممالی قطعنامههای
اتحادیه اروپا این معنی را به دست میدهد که اقدامات محدودیتسااز در ساال  ،2012خاه

US Department of State, “ ackground riefing on the Recently Announced Sanctions on Iran

1

Council on Foreign Relations, “The Lengthening List of Iran Sanctions,” October 14, 2013,

2

)TFEU

215

(Article

http://www.cfr.org/iran/lengthening-list-iran-sanctions/p20258
3
European Commission, “Restrictive measures in force
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.
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قدر سخت و مامع هستند و خگونه با اقدامات محدودیتساز ایااالت متحاده ترکیاب شاده
بودند در حقیقت ،با ومود کاهخ اقدامات غیرمنصفانه به دنبال توافق موقت کاه در ناوامبر
 2013امضا شد بانک های غربی مشتاق تجدید روابط خود با ایران نبودند محرومیت ایاران
از سیستم مالی مهانی و سویفت ،شرکت هاای ایرانیاان را مجباور کارد تاا از سیساتمهاای
قدیمی حواله استفاده کنند و باعث شد هر گونه معامله ،طوالنیتر و گرانتر شاود ویاعیت
مذکور بدان معنی بود که ایرانیان مشکالت زیادی برای دستیابی باه محصاوالت و خادمات
عمده از ممله غذا و تجهیزات پزشکی دارند این ویعیت مالی بیثبات در عوض به افازایخ
تقایا برای ارز خارمی در بازار سیاه منجار شاد و پاول ایاران  80درصاد ارزش خاود را در
مقابل دالر امریکا صرفاً بین مارس  2012تا مارس  2013از دسات داد)(Plaut,2013:2-5

تحریم ها بر زندگی مردم عادی نیز تاأثیر گذاشات در مای  2013میازان تاورم  45درصاد
گزارش شده بود در حالی که میزان متوساط باین ساالهاای  2000تاا  2012حادود 15
درصد بوده است ) (Warrick and Rezaian,2014:3-6از این رو در زمان تحریمهاا برخای
مقامات امریکایی ارزیابی کردند که قطعنامه ها تالش ایاران را بارای باه دسات آوردن ماواد
کلیدی و تجهیزات مورد نیاز برای برنامه غنیسازی این کشور ،پیچیده

کردهاند1

با این ومود ،دادهها نشان میدهد که برنامه هساتهای ایاران رشاد کلای و پیوساته داشاته
است در سراسر سالهای اخیر ،پیشرفتهایی در دستیابی به انرژی صلوآمیاز هساتهای باومی و
ظرفیتها و مهارتهای هستهای در ایران حاصل شده است عالوه براین ،ایران غنیسازی اورانایم
تا  20درصد را در فوریه  ،2010شرو کرده بود )( Khajehpour,Bijan and et al,2013: 4

بعد از سال  2006که در آن سال قطعنامههای خندمانبه تحمیل شدند فعالیتهای مرباو
به تجهیزات پزشکی در فوردو شرو شد و راکتور هستهای بوشهر تکمیال گردیاد بناابراین،
آنچه می توان نتیجه گرفت ایان اسات کاه قطعناماههاا باه طاور ماؤثر نتوانساتند فعالیات
غنی سازی در ایران را متوقف یا حتی کاهخ دهند اما در نهایت برای گشاایخ اقتصاادی و
رفع رکود و تورم در ایران ،نظام به این نتیجه رسید که مذاکره را برای دساتیابی باه توافاق

Speech by National Security Adviser Tom Donilon at the Brookings Institution, November 22,

1

2011
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هستهای بپذیرد قطعنامهها ایران را از فعالیت هستهای که هدف اصلی بود بااز نداشاتند از
این رو فعالیت هسته ای ایران بیشتر شد و هدف اصلی غرب ،تحقق پیدا نکرد ایان حقیقات
که ایران با ومود فشار تحریمها تسلیم نشد تا حدودی نشان میدهد کاه ایاران قاادر باوده
تأثیرات سنگین قطعنامهها و مشکالت اقتصادی ناشی از آنها را به خااطر برناماه هساتهای
خود ،بپذیرد سؤالی که مطرح می شود این است که خرا قطعناماههاا بار ایاران اثار زیاادی
نداشتند؟ به نظر کسانی مانند اسلیوان ،قطعنامههای امریکا علیه ایران بین سالهاای 1990
تا  2000فاقد مهتگیری استراتژیک بوده اند و به مز آخارین دوره حکومات کلینتاون کاه
مصادف با انتخاب خاتمی در ایران بود ،تحمیل رژیم های سخت و گساترده فضاای کمای را
باارای تعهااد سیاساای بااه مااا گذاشااتند و بیشااتر هاادف تنبیهاای و نااه سااازنده داشااتند
( )O'Sullivan, 2010:3-5ادعاها و لفاظیهای مقامات امریکا و تأکید بر تغییر نظام سیاسی
ایران ،هر نو منافع بالقوه برای ایران به منظور مذاکره با امریکا به تحلیل بردند در دو دوره
ف انازوای ماالی و اقتصاادی ایاران یکای از
بوش پسار و در دوره اول حکومات اوباماا ،هاد ز
معیارهای سیاست خارمی امریکا شده بود
حکومت اوباما همچنین باا متحادانی از قبیال اتحادیاه اروپاا ،ژاپان ،ممهاوری کاره،
استرالیا ،کانادا و دیگران کار کرد تا فشار بیشتری را بر نظام سیاسی ایران از ممله در زمینه
بخخ های مالی ،باانکی ،بیماه ،حمال و نقال و انارژی تحمیال کناد از ایان رو ایاران را از
بخخهای بزرگ سیستم مالی بین المللی کنار گذاشتند و آنها تالش داشاتند ایان کشاور را
بیشااتر مناازوی کننااد ) (IIP Digital, 2012:1-3در مجمااو  ،عبااارت زیاار تمااایالت و

دستاوردهای حکومت امریکا را در این زمینه خالصه میکند :قطع مناابع درآماد خاارمی و
انزوای ایران از یک سو ،این رویکرد سخت از منطق تالش برای افزایخ تأثیر تحریمهاا و در
نتیجه وادار کردن ایران به موافقت الهام گرفته بود از سوی دیگر ،اوباما استراتژی گرایخ به
سمت ایران را نیز شکل داد به طور خا

او استراتژی خماق و هوی را پیخ گرفت از ایان

رو ،تعادل بین امرای مجدد قطعنامهها با مذاکره هستهای و اعتماد سازی ماورد توماه قارار
گرفت اولین و مهمترین گام این تعهدات ،شناسایی انقالب اسالمی بود کاه ناه تنهاا نشاانه
تمایل به دوستی بلکه همچنین نشانه شفافیت سیاست خارمی امریکا در قبال کشوری باود
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که همواره در صدد تغییر نظام سیاسی آن برآمده بود خالخ کاخ سفید ایجاد ساازش باین
منافع متعارض در داخل کنگره بود که به طور سختگیرانه هر تعهدی با تهران را رد میکرد
همچنین اظهاراتی از البی های بانفو در کشور امریکا ومود داشت 1عالوه بار ایان ،انتخااب
سیاسی امریکا در منطقه توسط منافع وابسته به مغرافیای سیاسای متحادان اصالی امریکاا
مانند اسراییل و عربستان سعودی مشرو شده است کاه باه احتماال ایجااد رواباط حسانه
امریکا با ایران با نگرانی برخورد میکنند ) (Joshi,2014:10-12گام مهم به سمت ملو کاه
توسط دولت اوباما تعقیب شد توافق بین المللی در مورد نیاز به فشار بر ایران باود آنچاه در
دوره اوباما تغییر کرد ،اتخا شیوه ای بود که در آن مذاکره با ایران امکانپذیر شد باا وماود
این ،منافع استراتژیک امریکا در قبال ایران اساساً بدون تغییر باقی ماند رهبر انقالب از ایان
مسئله آگاه بود اما خون به نفع ایران بود مذاکره برای توافاق را پاذیرفت و آن را تاا نتیجاه
نهایی ادامه داد و در نهایت تحریمهای هستهای نیز ،لغو شدند
از سوی دیگر ،رویکرد حکومت اوباما نیز از رویکرد مصالحه مویی ایران اساتقبال کارد
در مجمو قطعنامه ها به طور گسترده بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشتند اما ایران توانست تأثیر
آنها را تا حدودی کاهخ دهد بزرگی اقتصاد ایران و نفو سیاسی ایران ،فشار تحاریمهاای
اقتصادی را تا حدودی کاهخ داده بود اگر خه بسیاری از شرکتها ،ایاران را تار

کردناد

اما هنوز دیگرانی بودند که سرمایه گذاری خودشان را در ایران حفای کردناد همچناان کاه
مصاحبه گروه بحران بینالمللی با تجار ایرانی نشان داده است ،قبال از امارای قطعناماههاا
انجام تجارت با ایران ارزش باال و خطر کمی داشات اماا باا امارای تحاریمهاا ارزش بااال و
ریسک باال پیادا کارد از ایان رو در دوره تحاریمهاا نیاز ،شارکتهاای زیاادی بودناد کاه
میخواستند ریسک های محاسبه شده را تقبل و در ایران کار کنند 2استراتژی اصالی ایاران
برای کاهخ تأثیر تحریمها شامل ایجاد شرکت های پیشارو و اساتفاده از تجاارت پایاپاای و
مکانیزم های مبادله بانکی غیررسمی بود دولت تالش داشت ظرفیت پاالیخ نفت داخلای را
Obama’s Iran Problem,” The Economist, January 16, 2014, accessed June 24, 2014,

1

http://www.economist.com/news/united-states/
2 International Crisis Group interview with Iranian businessman, Dubai, April 2012, in: ICG,
“Spider Web,” 16
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افزایخ و صادرات خود را متنو کند در این مقطع ،ایران بیشتر بر محصاوالت هیادروکربن
مانند پتروشیمی و نفت کوره یا سوخت موتور و نه نفت خام تمرکز داشت مطابق با گازارش
رویتر ،صادرات نفت کوره ایران باالتر از  1/1میلیون تن در ساپتامبر  2012بااقی ماناد کاه
حدود  900هزار تن از آن به منطقه خاورمیانه صادر شد )Pamuk and Emma,2012:1-4

ایران همچنین تالش نمود تعادل مثبت تجاری را از طریق خایر مبادله خاارمی ،کنتارل
صادرات ،توزیع مجدد تولید و کاهخ وابستگی بودمه به درآمدهای نفتی ماورد توماه قارار
دهد همچنین رشد درآمد از طریق مالیات بر ارزش افزوده ،دیگر مالیاتها و خصوصیسازی
مورد تومه مسئولین ایران قرار گرفت برای رفع محدودیتهای بانکی ،ایاران شایوه تجاارت
خود را از بانکهای رسمی به شبکه های مالی غیر رسمی تغییار داد ایان تمایال همچناین
مومب توسعه بازار سیاه و افزایخ معامالت غیر قانونی شد به لحاظ تاریخی ،مقامات رسمی
ایران تأثیر تحریمها را انکار میکردند این استراتژی برای تحلیال اعتباار امریکاا و سیاسات
بین المللی و نشان دادن مهندگی اقتصاد ایران بوده است همزماان ،بحاث قطعناماههاا باه
لحاظ داخلی برای مقصر دانستن غرب و تقویت هویات ملای کاه برناماه هساتهای یکای از
عناصر اصلی بود ،استفاده شد )(Takeyh and Suzanne Maloneym2011:129-131

همه ناظران قطعنامهها را علت اصلی تغییر سیاسی در ایران در نظر نمیگیرند برای مثال
به نظر ریچارد دالتون دلیل اولیه که مذاکره انجام شد ،اظهارات رسمی دو طرف بارای ماذاکره
بود در حقیقت مذاکرهکنندگان در ایجاد اعتماد متقابل موفق بودهاناد )(Dalton, 2013:3-8

بنابراین ،حضرت آیت اهلل خامنهای اشاره میکند کاه امریکاایی هاا بایاد نشاان دهناد آنهاا
نمیخواهند گردن کلفتی کنند و نشان دهند حرفها و عملشاان غیرمنطقای نیسات و باه
حقوق ایرانیان احترام میگذارند و همچنین نشان دهند که منطقاه را وارد درگیاری بیشاتر
نمیکنند و آنها نمیخواهند در امور داخلی مردم ایران دخالت کنند آنها در ایان صاورت
خواهند دید مردم ایران اراده خوب دارند و منطقیاند و این تنها شیوه برای کنخ متقابل باا
ممهوری اسالمی ایران است ) .(Khajehpour et al, 2013:93-94پیاام اصالی منادرج در
این کلمات این است که امریکا در سه دهه گذشته ،در

نکرده که ایاران باه سیاساتهاای

تحریم پایه و تهدید به مداخله نظامی ،تسلیم نمیشود ایران باا امریکاا و غارب در صاورتی
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مذاکره میکند که رویکرد سخت شان را رها کنند و با ایران باه عناوان طارف ماذاکرهشاان
برخورد کنند این عنصر حیاتی برای فهم مذاکرات سیاسی اخیر باین ایاران و غارب اسات
همچنان که پیشرفتهای سیاسی اخیر نشان داد تنها وقتی که قطعناماههاا توساط تعهادات
دیپلماتیک تکمیل شدند ،ایران پذیرفت مذاکره کند این بلوغ سیاسی ایران و ایان حقیقات را
آشکار میسازد که ایران مذاکره را خود انتخاب کرده است و نه اینکه مجبور به انجاام ماذاکره
بوده است از این رو مقاام رهباری در ساپتامبر  2013اعاالم کارده باود کاه طرفادار توافاق
دیپلماتیک با غرب بر اساس ایده «نرمخ قهرمانانه» میباشد )(Karami, 2013:1-3

معنای اصلی این بیانات این است که ایران متعهد به تمایالتی با استراتژی استوار برای
دستیابی به یک رشته امتیازات انحصاری از غرب است در این معنا و مفهوم ،نرمخ عباارت
است از آمادگی برای مذاکره اما مستلزم تغییر مهم سیاسی یا امتیاز انحصاری از ناحیه ایران
نیست در این زمینه انتخاب ریی

ممهور حسن روحانی ،مذاکره کننده سابق هستهای کاه

با طرف مذاکره ایران آشناست تصمیم منطقای و منساجمی باود انتخااب روحاانی توساط
مفسران بین المللی مورد استقبال قرار گرفت و گام مهمی به سامت خاروج ایاران از انازوای
بین المللی و رفع ناریایتی داخلی از ویع اقتصادی ارزیابی شاد روحاانی بیاان کارده باود:
حقوق ملت ایران خاط قرماز ایاران در ماذاکرات هساتهای اسات و ایان حقاوق را نادیاده
نمیگیرد 1مطابق با دیدگاه حامی پور ،ریا مرعشی و تریتا پارسای مقاماات نظاام سیاسای
ایران تالش داشته اند به لحاظ سیاسی بر تأثیر منفی قطعنامهها سرمایهگذاری کنناد تاا بار
نگرش ایرانیان متمایل به غرب تأثیر بگذارند ) (Khajehpour et al,2013:86-87تحریمها
با هدف افزایخ فشار بر مردم و انزوای کشور ایران انجام شد تاا ماردم حکومات را وادار باه
تغییر کنند این هدف مورد تومه امریکاا و متحادانخ باود دساتورالعمل مقاام رهباری در
مقابل آن ،اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریمها بود که ایشان آن را منگ اقتصادی نامید
در خارخوب اصطالح مذکور ،حمایت بیشتر از تولیاد و صانعت داخلای و کااهخ وابساتگی

“President Rouhani: Reconciliation is our domestic, foreign policy,” IRNA, April 30, 2014,
accessed July 28, 2014,
http://www.irna.ir/en/News/81144241/Politic/President_Rouhani__Reconcilation_is_our_domesti
c,_foreign_pol icy.
1
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اقتصاد ایران به صادرات نفات ماورد تأکیاد قارار گرفات )(Khajehpour et al, 2013:88

قطعنامههای خند مانبه هسته ای به عنوان قلعه مبارزه غارب ،باه دلیال همراهای متحادان
امریکا با این کشور ،دستاوردهایی داشت و در پذیرش لحن نرمخ از سوی تشاکیالت ایاران
که مقام رهبری آن را نرمخ قهرمانانه نامید ،مؤثر واقع شد به هار حاال ،ایان رفتاار اصاوالً
تغییر ارتباطات را مانعک

مایکناد در حاالی کاه محتاوای اساتراتژی هساتهای ایاران و

همچنااین موازنااه قاادرت در سیاسااتهااای ایااران ،باادون تغییاار باااقی مانااده اساات
) )Adebahr,2014:10-12از این رو ،تصمیم انجام مذاکره از سوی ایران ،به معنای تسالیم
در برابر غرب نبود بلکه ترمیحاً یک تغییر استراتژیک محاسبه شده بود تا ایران را از انازوای
بینالمللی خارج سازند و ویعیت اقتصادی و امتماعی آن را سامان بخشند
 -2دیپلماسی هستهای روحانی
روحانی در ابتدای ریاست ممهوری خود با سفر به سازمان ملل متحد ،ابتکار عملای را
برای شرو آب شدن یخهای روابط تیره ایران و امریکا به دست گرفت 1وی در این سفر 15
دقیقه تلفنی با اوباما ریی

ممهور امریکاا صاحبت کارد ایان تمااس تلفنای حمایاتهاا و

انتقاداتی را به دنبال داشت صرف نظر از انتقادات ،این تمااس تلفنای اولاین قادم بلناد در
مسیر درست برای آشتی ایران و امریکا بود زیرا از زماان پیاروزی انقاالب اساالمی خناین
سطحی از ارتبا مستقیم بین دو کشور ومود نداشته است عالوه بر این ،مقام رهباری نیاز
سفر روحانی را به سازمان ملل تأیید کرده بود اگر خه روحانی قادر به رایی کردن منتقدان
داخلی در باره رویکرد آشتی مویانه اش با امریکا نشد اما تا زمانی که ریی

ممهور قادر باه

حفی حمایت مقام رهبری است ،او قادر به پیشرفت یک رابطه آرام با غارب خواهاد باود از
این رو روحانی از ابتدای حکومتخ تا اکنون ،اقدام متوازن انجام میدهد و تعادل دقیق باین
اصولگرایان و اصالح طلبان را مورد تومه قرار داده است این اقدام ریی

ممهور حمایات از

وی را در میاان اصاولگرایاان و اصاالحطلباان افازایخ داده اسات موفقیاتهاای روحاانی
 1سخنرانی روحانی در شصت و هشتمین امالس مجمع عمومی سازمان ملال متحاد 1392/7/3،پایگااه اطاال رساانی
ریاست ممهوری
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مشروعیت نظام را در نزد مامعه بینالمللی و مردم ایران ،افزایخ داد
روحانی تالش دارد به وعدههای انتخاباتی خود عمل کند تا موقعیت دولات ایاران را نازد
افکار عمومی داخلی و خارمی ارتقاء دهد رسانههای غربی نوشتند :به نظر میرسد روحانی باه
اندازه کافی مترقی و دموکرایتک است و اظهارات وی به نظر میرسد خوب باشد و ممکن است
تغییراتی را در سیاست داخلی و خارمی ایجاد کند تغییر لحن ریی

ممهور روحاانی ،تغییار

استثنایی نشان داد که بدون شک تأثیرات عمیقی بر منطقه خواهد داشت هر خند عربستان و
اسراییل مخالفت خود را با مذاکره هستهای ایران و غرب بیان کردند اما برخالف خواست آنهاا
توافق انجام شد در نتیجه ،بسیاری از مخالفان ایران هم اکنون از این عنوان که حمله اساراییل
به ایران محتملتر از هر دوره دیگر است سرخورده شدهاند همچنین بسیاری از محققان از این
نتیجهگیری که ایران و امریکا دشمنان همیشگی یکدیگر باقی خواهند ماند ،خودداری کردهاند
زیرا به مز مبادله کلمات خشن علیه یکدیگر به صورت دورهای ،خیز دیگری علیه یکدیگر انجام
نداهاند 1این امر نشان میدهد که امور بین دو کشور ممکن است تغییر کند ایان داساتان باه
یک قاعده کلی مالب اشاره دارد که به بهترین شیوه توسط مورج کنان بیان شده که نه دیگار
مردمان دوست همیشگی ما و نه دشمن همیشگی ما هستند
 -3برخی از شاخصهای تحرک بینالمللی
یکی از شاخصهای مهم خروج ایران از انزوای بینالمللای توافاق هساتهای مایباشاد
روحانی دریافته بود ،حل مسئله هسته ای برای تقویت اقتصاد ایران و پایان دادن باه انازوای
بین المللی کشور حیاتی است این بدان معنا نبود که روحانی و حکومتخ از برنامه صلوآمیز
هستهای حمایت نمیکنند بلکه آنها معتقد بودند مسئله هستهای مانند ابزاری برای فشاار،
تحریم و انزوای ایران توسط مخالفان این کشور مورد استفاده قرار گرفته بود آنهاا دریافتناد
که میتوانند به یک توافق عملی برسند که هم حقوق هساتهای ایاران را حفای کناد و هام
موانع تعامل منطقهای و بینالمللی ایران را برطرف کند در واقع ،یک توافق موفق در نهایات

"U.S., Iran hold expert-level talks despite Tehran's harsh words against Washington"2007-05-

1

05,www.chinaview.com,
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توانست تهدید هسته ای ایران را از بین ببرد دستیابی تهران به توافق هستهای ،منجر به لغو
قطعنامه های گسترده و اساسی شد در نتیجاه ،ماذاکرات هساتهای موماب تقویات بیشاتر
مایگاه بین المللی و منطقه ای ایران نسبت به گذشته شد بیشتر ایرانیان پیوند باین مسائله
هستهای و اویا اقتصادی مهلک را دریافته بودند بسیاری برنامه هستهای کشورشاان را باه
عنوان ملوه واقعی قابلیت های علمی و مهندسای آن دیدناد همزماان یاک ماذاکره موفاق،
اعتبار روحانی و محمد مواد ظریف ،وزیر خارمه ایران را به عنوان رهبران توانا برای هادایت
ایران خارج از انزوای بینالمللی ،بهبود بخشید و حمایت داخلی را از آنها تقویت کرد عاالوه
براین ،هر نو توافق ،حمایت مقام رهبری را نیز نیاز داشت از ایان رو بعاد از دساتیابی باه
کاهخ تحریمها در کنار توافق ،روحانی حتی یک نماایخ ناادر حمایات از مقاام رهباری را
دریافت ک رد ایشان یک نامه سرگشاده به روحانی نوشت و مراتاب قادردانی خاود را از تایم
مذاکره کننده و دیگر مقامات ابراز داشت و اعالم کرد که برکات الهی و دعا و حمایات ملات
ایران درباره این دستاورد به ارمغان آوردهاند 1ظریف تا آنجا پایخ مایرود کاه نشاان دهاد
سالحهای هستهای مخل امنیت کشور و نقخ منطقهای ایران میباشد 2در مجمو  ،مویو
هسته ای آزمون نهایی برای دوره ریاست ممهوری روحانی شاد از ایان رو در ژوییاه 2015
توافق هسته ای با شادی حامیان ریی

ممهور روبرو شد و باه سارعت باه روحاانی شاهرت

مردی که میتواند مریان تاریخ را تغییر دهد ،اعطا کرد
یکی دیگر از شاخصهای خروج ایران از انزوای بینالمللی بازگشت ایران به باازار نفات
است ایران خهارمین خایر ثابت شده نفت خاام مهاان ،تقریبااً  157میلیاارد بشاکه را در
اختیار دارد این مقدار نفت برای عریه به خین به مدت  40سال کافی میباشد ایران قابالً
 2/8میلیون بشکه نفت در روز تولید میکرد آژان

بینالمللی انرژی پیخبینای کارده باود

که پایان تحریمها به ایران امازه میدهد تولید خود را در عرض یک ماه  600تاا  800هازار
بشکه در روز ،یعنی تقریباً  4درصد تولید مهانی افزایخ دهد 3هنگامی که ایران دوباره وارد
1پاسخ به نامه ریی ممهور درباره مذاکرات هستهای 1394 /4/24،پایگاه اطال رسانی مقام رهبری
 2نشست ظریف باایرانیان مقیمامارات1392/9/13 ،
http://mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=176&newsview=269799

 3آ«ژان

بین المللی انرژی :ایران را دست کم نگیرید» ،1394/4/29،سایت خبری و تحلیلی صدای ایران
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اقتصاد مهانی شد ،باازار مصارفی آن  80میلیاون نفار باود کاه مقادار زیاادی از ماذابیت
بینالمللی را ایجاد میکند ترکیه ،امارات ،عمان و اولین منافع حاصل از تجارت هماراه باا
سرمایه گذاری در ایران به دست خواهند آورد همچنین شرکتهای نفتی بینالمللای مناافع
زیادی را میتوانند از طریق سرمایهگذاری در ایران به دست آورند ایران حدود  200میلیاارد
دالر سرمایه گذاری در این حوزه نیاز دارد تا تولید خود را افزایخ و امکاناات خاود را بهباود
بخشد وزیر راه و شهرسازی ایران نیز اعالم کرده است که ایران به  400هواپیمای تجاری تا
 10سال آینده نیاز دارد تا مایگزین هواپیماهای فرسوده خود کند 1این امر باالقوه نیازمناد
حداقل  20میلیارد دالر برای شرکت های هواپیمایی خارمی مثل ایربااس و بوییناگ اسات
خین ،روسیه و فرانسه نیز احتماالً از مناافع خاروج ایاران از انازوای باینالمللای برخاوردار
خواهند شد از این رو همه این کشورها با خروج ایران از انزوای بینالمللی تجاارت بیشاتری
در ایران انجام خواهند داد
افزایخ تعامالت منطقه ای و بین المللی در دوره روحاانی یکای دیگار از شااخصهاای
خروج ایران از انزوای بینالمللی بعد از توافق هستهای محسوب میشود تاالشهاای ریای
ممهور روحانی برای بازنویسی سیاست خارمی ایران و خروج ایاران از انازوای باینالمللای،
مامع و فراگیر بوده است و شامل عادی سازی روابط خارمی ایاران در ساطوح منطقاهای و
بینالمللی می باشد روحانی متعهد شاده باود رواباط ایاران را باا کشاورهای دور و نزدیاک،
بازسازی نماید وی در مریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود ،رابطاه باین ایاران و امریکاا
مسئله دشوار و پیچیدهای محسوب میشود و زخمهای مزمنی ومود دارد که دشوار است به
آسانی التیام یابند اما به هر حال در صورتی که حسن نیت و احترام متقابل باشد ،ایان امار
غیرممکن نیست او همچنین باه شارق االوساط ،روزناماه عربای زباان مساتقر در لنادن و
مخاطبان عمدتاً عرب خود گفته بود :به نظر میرسد ،افرا گرایان در هر دو طرف مصمم باه
حفی حالت دشمنی و نفرت بین دو کشور شدهاناد اماا منطاق مایگویاد ،بایاد باه خااطر
خرخخ به سمت یک صفحه مدید در ایان رابطاه بایثباات و باه حاداقل رسااندن حالات
دشمنی و عدم اعتماد بین دو کشور ،تغییر مهت داده شود روحانی تالش دارد این تعهاد را
 1گزارش فارس از بیا نات عباس آخوندی در صحن مجل

در هشتمین ملسه علنی مجل

دهم ،مورخ 1395/3/24
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عملی کند از این رو ،دو ماه بعد از آغاز دوره ریاسات ممهاوری خاود ،یاک تمااس تلفنای
تاریخی با بارا

اوباما ،ریی

ممهور آمریکا برقرار کرد در نتیجه ،آنها اولین رییسان ممهور

ایران و امریکا شدند که بعد از انقالب ایران به طور مستقیم با هم صاحبت کردناد در طاول
دو سال بعد روحانی و اوباما ،بهبود نسبی روابط ایران و امریکا را برانگیختناد کاه منجار باه
حل مسئله هسته ای ایران و بهبود قابل تومه اعتبار بینالمللی این کشور شد مقامات ایران،
استقبال از مقامات غربی را در ایران شرو کردند در ماارس  2014کااترین اشاتون ریای
سیاست خارمی اتحادیه اروپا ،اولین مقام رسمی اتحادیه اروپا از سال  2008شد که از ایران
دیدن کرد در آوریل سال بعد وزیر خارمه اساترالیا ماولی بیشاا  1دوماین مقاام سیاسای
غربی در طول یک دهه شد که از ایران دیدن کرد از این رو ،دشوار اسات کاه اهمیات ایان
تغییر را بیان کرد روحانی همچنین در تالش برای بازسازی اعتماد در منطقه به همساایگان
ایران نیز رسیده است او به انجمن اقتصادی مهان گفتاه اسات :ماا قصاد داریام تجاارت و
همکاری با همه همسایگانماان را دوبااره شارو کنایم ).(Schwab, 2014:5, 8, 43,144

روحانی به سرعت دست دوستی را به سوی همسایگان ایران دراز کرد گر خاه رابطاه سارد
تاریخی ایران و عربستان دشوار است بزودی بهبود پیدا کند ظریف وزیر امورخارمه نیاز باه
دولت های خلی فارس با هدف بهبود روابط با کشورهای همسایه سفر کارد قبال از شارو
سفر ،ظریف نظر خود را در روزنامه شرق االوسط با عنوان« :کشورهای همساایه ماا اولویات
ماست» به خا رساند وی در این نوشته اعالم کارده اسات کاه ایاران ایان مویاو را باه
رسمیت میشناسد که ما نمیتوانیم منافعمان را با هزینه دیگاران ارتقااء دهایم و امنیات و
ثبات شرکاء ما با امنیت و ثبات ما درهم تنیده شده است ایاران باا برخاورداری از وساعت،
مغرافیااا و منااابع طبیعاای و انسااانی و برخااورداری از دیاان ،تاااریخ و فرهنااگ مشااتر

بااا

همسایگانخ ،در سه قرن اخیر به هیچ کشوری حمله نکرده است وی همچنین بیان مایدارد:
ما دست دوستی و همبستگی اسالمی را باه ساوی همساایگانماان دراز مایکنایم و باه آنهاا
اطمینان میدهیم که آنها میتوانند بر روی ما به عنوان شریک قابل اعتماد ،حساب باز

کنناد2

Julie Bishop

1

Zarif, Mohammad Javad, 7, 9, 45, 59, 113, 142, 147mForeign Affairs article, 4–5, 143Gulf tour,

2
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از این رو روحانی و ظریف به سرعت مذابیت را در سراسر منطقه به دست آوردند از کشورهای
همسایه دیدن و ابراز دوستی کردند و ایران را به عنوان دولت بزرگ منطقه معرفی نمودند
بهبود نسبی رابطه ایران با کشورهای حاشیه خلی فاارس ،یکای دیگار از شااخصهاای
خروج ایران از انزوای بینالمللی در دوره روحانی محسوب میشود در

از ایران و روابط با این

کشور در میان دولتهای خلی فارس متغیر است برای مثال ،عمان رابطه خوبی با ایران دارد و
در گذشته به عنوان میانجی بین ایران و امریکا عمل کرده است اما غیر محتمل است عربستان
سعودی به مقاصد ایران در منطقه اعتماد کند مقداری از این بی اعتمادی باین دو کشاور ،باه
در

نسبی آنها از خودشان به عنوان رهبران مهان اسالم مربو میشاود ایاران خاود را باه

عنوان کشور مستقلتر و مامعه پیشرفتهتر از عربستان سعودی میبیند گرایخ به منافع کوتاه
مدت ریاض و دیدگاه نسبتاً سادهاش از پویاییهای منطقاه نیاز ویژگای باارز عربساتان اسات
حمایت عربستان سعودی از نزا های مذهبی ،تهدید اخیر تکفیریها را دامن زده است ایران به
آرامی درگیر منازعه سوریه شد و در زمان روحانی ایران در منگ داخلی سوریه نقاخ خاود را
ایفا کرده است این درگیری ایران را در مقابل رقیب دیرینهاش عربستان قرار داد کشور مذکور
نقخ تهران را در سوریه به عنوان یک مانور مسورانه باه منظاور مصاادره هژماونی منطقاهای
تفسیر کرده و متعهد شده است با آن مقابله کند دولتهای خلی فارس هناوز باه امریکاا باه
عنوان یامن نهایی امنیتشان نگاه میکنند هر اندازه حضور نظامی امریکاا در منطقاه وماود
داشته باشد ،کشورهای حاشیه خلی فارس بر اساس آن دست به محاسبه میزنناد و باه ایان
نتیجه میرسند در خنین شرایطی مجبور نخواهند بود با ایاران پیوناد برقارار کنناد همزماان
شماری از آنها در گذشاته نگرانایهاایی دربااره هار ناو توافاق هساتهای باا ایاران داشاتند
( (Akbarzadeh and Dara, 2016این نگرانی به همان اندازه به مزییات هار تاوافقی نیاز
مرتبط بود که آنها میترسیدند بیخ از حد با مدارا باشد همچنین این تارس وماود داشات
که هر توافق منطقه ای که واشنگتن باا تهاران باه دسات آورد زیاانهاایی را بارای مناافع
منطقه ای آنها در آینده به ومود خواهد آورد باومود این ،امیر کویت برای اولین بار در ژوین
 2014از تهران دیدار کرد و آیت اهلل خامنهای را نیز مالقات نمود ایان ویاعیت در نتیجاه
8, 76, 86–8
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بازگشایی روابط دیپلماتیک امارات متحده عربای باا ایاران در ناوامبر  2013باا یاک ملاوه
عمومی همراهی بین وزرای خارمه دو کشور در تهران دنبال شد روحانی همچنین پیامهای
مثبتی درباره کاهخ اختالفات بین ایران و عربستان در زمینه مسایل سیاسی منطقه ،ایجااد
کرده است )(http://www.uaeinteract.com/docs/Abdullah_bin_Zayed

شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی نیز پیامی در مورد رویکارد دولات روحاانی باه
امنیت منطقهای ،فرستاد نه تنها شمخانی خود یک عرب اسات بلکاه او وزیار ساابق دفاا
ایران نیز هست که باالترین مدال عربستان ،سفارش عبدالعزیز آل سعود توسط ملک فهد در
سال  2000با هدف تقویت پیوندهای دوستی بین ایران و عربستان به وی اهادا شاده اسات
) (Winkler,1999:133به هر حال ،نگرانیهای عربستان در مورد امکاان حمایات ایاران از
قیام حوثیهای زیدی در یمن و نگرانی های ایران در مورد نقشی کاه عربساتان ساعودی در
کاهخ قیمت نفت در گذشته بازی کارده اسات ) (Moghtader,2015:1-3ایان حقیقات را
نشان می دهد که هر خند از ابتدای کار روحانی تحرکاتی بارای رواباط گارم باین دو کشاور
شکل گرفته بود اما تا حدودی هنوز سرد باقی مانده است در واقاع ،نقاا متعادد اخاتالف
بین ایران و عربستان سعودی در سطوح مختلف ومود دارد به طوری که دو دولت قدرتمند
منطقهای بر سر گسترش نفو خود در منطقه با یکدیگر رقابت میکنند
کشور دیگر غیر عرب از دولتهای منطقه که تغییر در سیاست خاارمی ایاران در دوره
روحانی را دنبال میکند ترکیه است از سوی دیگر ،به مای انکاار هولوکاسات احمادیناژاد،
روحانی لحن مالیمتری بکار برده است استفاده روحانی از رسانههای ممعای بارای تبریاک
روش هاشانا یا روز اول و دوم ماه عبری تیشری که عید اسات و نماود شارو ساال یهاودی
برای یهودیان سراسر مهان میباشد و همچنین حمایات ماالی از تنهاا بیمارساتان یهاودی
تهران ،از ممله اقدامات طراحی شده است تا خروج ایران را از رویکردهای سیاسی تهااممی
قبلی ،نشان دهد ) .(Erdbrinks, 2014:1-2با ومود این ،ایران هنوز سیاست اصولی خود را
نسبت باه رژیام نامشارو صهیونیساتی تغییار ناداده و حماایتخ را از حازب اهلل لبناان و
گروههای شبه نظامی فلسطین کاهخ نداده است ترکیه به طاور فزایناده رواباط خاوبی باا
ایران دارد گر خه رابطه ایران و ترکیه خیلی عملگرایانه اسات اماا روحاانی اشااره داشاته
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است که ایران و ترکیه مصمم هستند همکاری خود را برای ایجاد ثبات در منطقاه ،افازایخ
دهند ).(Hafezi and Karadeniz, 2014:1-2

نتیجهگیری
اهمیت خروج از انزوای بین المللی به حدی بوده که یکی از سه وعاده مهام انتخابااتی
روحانی در کنار توافق هستهای و بهبود اقتصادی میباشد تا مایی که دولات روحاانی آن را
شر الزم برای بهبود ویعیت اقتصادی و دستیابی به توافق هستهای در نظر گرفتاه باود از
این رو ،روحانی در تالش برای عادی سازی روابط ایران بوده است تا تصویر ایران نزد برخای
کشو رها به عنوان بازیگر غیرمنطقی ،دگرگاون ساازد و ایاران را باازیگر مسائول و باا ثباات
معرفی نماید هدف تحریم های ایران ،انزوای این کشاور و همچناین تحات فشاار قارار دادن
اقتصاد آن بود تا مجبور باه تغییار سیاسات هاایخ شاود اماا فشاار تحمیال شاده توساط
قطعنامهها ،برانگیزنده تغییر در سیاسات نباود بلکاه صارفاً موماب تغییار اساتراتژیهاای
حکومت ایران شد با بررسی و ارزیابی اسناد و یافته علمی مشخص شد که نمایتاوان تاأثیر
تحریم ها را در انزوای ایران و افزایخ فشار بر بخخ اقتصادی آن انکار نمود تحریمها نه تنها
بی تأثیر نبود و به ممعیت ایرانی آسیب رساند بلکه اثار معکوسای بارای مناافع کشاورهای
تحریم کننده نیز داشت تحریمها گر خه شدید بودند اما پیامدهای آنهاا باه خاوبی توساط
ایران مدیریت شد قطعنامه ها نتوانستند ایران را به طور کامل منزوی کنناد زیارا باا وماود
تالش امریکا برای ایجاد مبهه مشتر

علیه ایران ،واشنگتن نتوانست به طور گسترده رفتاار

خین ،روسیه و همچنین اتحادیه اروپا را در قبال ایران هدایت کند زیرا این کشاورها مناافع
اقتصادی زیادی را در ایران داشته و دارند وابستگی متقابال اقتصاادی باینالمللای یکای از
شرایطی است که افزایخ قطعنامه ها را به عنوان ابزاری برای دساتیابی باه اهاداف سیاسای
تبدیل کرده است
این حقیقت که دولتها متکی بر تجارت و تهیاه ماواد خاام و خادمات بارای یکادیگر
هستند آنها را برای هر محدودیت تجاری آسیبپذیر میسازند در مقابل ،ظهاور قطابهاای
مختلف سیاسی و اقتصادی در سطو مهان نیز تأثیر قطعنامهها را به تحلیل برده است زیارا
همیشه گزینه هایی برای مرامعه به مای شرکاء تجاری حایر ومود خواهد داشت هر خناد
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بررسی دو منبه همبستگی بین قطعنامه ها و وابستگی متقابل اقتصادی در مجال این مقالاه
نیست و به تحقیق دیگری نیاز دارد در مجمو  ،یک درمه کافی از رن اقتصاادی و انازوای
سیاسی ناشی از تحریمها در میان دیگر عوامل کمک کرد تا تهران را به میز ماذاکره آورناد
در مقابل ،تمایل به کاهخ تحریم ها و خروج از انزوای بینالمللی نیز دو عامل تعیین کنناده
در قانع کردن تهران برای مذاکره بوده است
رژیم تحریم ها تأثیر محدودی بر استراتژی هستهای ایران گذاشت و باعث توزیع مجدد
قدرت از درون نشد تأثیر تحریم هاا عمادت ًا ایان باود کاه تشاکیالت ایاران راهبارد آشاتی
مویانه تری نسبت به گذشته برای خروج از انزوای بینالمللی اتخا نماید که مقام رهبری آن
را نرمخ قهرمانانه نامید از این رو اهداف سیاسی حکومت ایران بدون تغییر بااقی ماناد در
مجمو  ،راهبرد آیت اهلل خامنهای و روحانی مانع از آن شد تداوم تحاریمهاا آنقادر طاوالنی
شود که در سیاستهای کلی نظام تغییر ایجاد گردد در حقیقت ،به همین دلیل نیاز هسات
که ترامپ از توافق هستهای با ایران رایی نبوده و تهدید به لغو برمام در مبارزات انتخابااتی
خود کرده بود
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