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 چکیده 

 یق رار ب وده اس تب بر   ری  اخ ه یدر ده   رانی  ا یخارج استیموضوعات س نیتراز مهم یکی برجامتوافق 
مه م   یاز دس تاوردها  یک  ی س ت توانیم   ،یالملل  نیبزرگ ب   یهاتبا قدر سازندهو روابط  های مثبتگفتگو

ا ب ا  رمش کالت خ ود    ،تص ورت موق    ه اقل ب  ب ایران با این مذاکرات توانست ح د  باشد رانیا یخارج استیس
همزم ان ب ه    دی  بزرگ در سطح ک الن، با  یهاا قدرتهمواره در کنار مذاکرات ب اقدرتهای بزرگ حل کندب ام 

ا س طح  ب  ودب در ارتباط بمطلوب  جیمناسب، شاهد نتا یاموازنه جادیتوج ه نمود تا با ا زین یامنطقه یهافهمؤل 
ا مذاکره ب   زیر سر مبزرگ را ب یهاقدرت تاًینها ،که یطوره ب ؛بود ریچشمگ نسبتاً  برجام یهاتیموفق ن،کال
رگ بز ه یپروژ یبه عنوان بخش اصل رانیا یاهسته ه یبرنام یسازیتیو امن یاسیس ه ینشاند، به پروژ رانیا
 یخ ارج  یگذارهیاشد، موانع جذب سرم شناخته  تیبه رسم رانیا یاداده و صنعت هسته انیپا یهراسرانیا

و س ازمان   یو ب انک  یام ه یمرب وط ب ه خ دمات ب    یهامیبرداشته شد، اکثر تحر یو نفت ییهوا یهادر صنعت
ک ه نق ش و    اش ت ده ب ه ای ن نکت ه توج       دی  با ،یامنطق ه  یهاام ا در ارتباط با مؤل فه د؛یلغو گرد یرانیکشت
رش نگ ا  یه هدف اص ل کگرفته شد  دهیکامالً ناد ،یالمللنیمنطقه در روابط و تعامالت ب گرانیباز یرگذاریتأث
برج ام   است ک ه  نیا یکنون ه یمقال یپرسش اصل در همین رابطه بباشدیم سألهم نیهم زیحاضر ن ه یمقال

یافت ه ه ای تحقی ق     ؟ داش ته اس ت   رانیا یاسالم یجمهور یارقابت منطقه-یهمکار یبر الگو یریچه تأث
ب ا   یتعامل یریمس دجایو ا یالمللنیب طحچندجانبه در س یپلماسید تیقکه با توج ه به موف  حاکی از آن است

 لیتش ک  تع ار  و  دیباعث تش د  ،یامنطقهدرون یهالفهرنگِ برجام به مؤ نگاه کم ،یامنطقهبرون یهاقدرت
 هی  ترکحت  ی  و  یس ت یونیصه میرژ ،یسعودهمچون عربستان یگرانیباز یاز سو رانیا هیعل دیجد یهاائتالف
 شدب
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 مهمقدّ

ای هس ته  ه ی، برنام1381ای در سال سوخت هسته ه یاوری چرخاز زمان دستیابی ایران به فن 

تب دیل   الملل ی ب ین ای و منطق ه جمهوری اسالمی ایران به یکی از موضوعات مهم و دستور کارهای 

مسائل اساسی سیاست خارجی کشور را تشکیل ای ایران نه تنها یکی از محورها و الیت هستهشدب فع 

ای گون ه به رود؛به شمار می ای و جهانیمنطقهر تأثیرگذاری در مناسبات فه و متغی دهد، بلکه مؤل می

روابط و تع امالت دو و چن د جانب ه در س طو       کننده ییکی از عوامل و عناصر تعیین و تنظیم ،که

 براس اس س ند راهب ردی   باش دب  ی جمهوری اسالمی ایران میاالیت هسته، فع المللیبینای و منطقه

، جمه وری اس المی ای ران   یک ی از اه داف مه م و اساس ی     ، 1404ای ران    س اله ی انداز بیستچشم

ش امل  )آسیاى جن وب ررب      ه یاوری در سطح منطقاقتصادی، علمی و فن  لجایگاه او دستیابی به 

ج امع اق دام    ه یب دون ش  ، برنام     باش دب ه( میهمسایمیانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاى یآسیا

ان داز، یعن ی دس تیابی ب ه جایگ اه او ل      ترین هدف سند چشم( برای رسیدن به مهم1مشترک )برجام

 ندبکنقشی کلیدی ایفا می ،المللر در روابط بینی، در کنار تعامل سازنده و مؤث امنطقه

، 2015 ج ویی  14ک ه در ت اریخ    ب ود ای ایران هسته ه یالمللی بر سر برنامرجام، توافقی بینب

چ ین،  جمهوری خلق روسیه، فدراسیون آمریکا، حده ایایت مت ) 5+1میان ایران و کشورهای گروه 

م  ذاکرات تب آلم  ان( در ش هر وی  ن ص ورت گرف    جمه  وری ف درال  و  بریتانی ا فرانس  ه، جمه وری  

ت تواف ق موق    »، همزمان با «برجام»فین به برای دستیابی طر 5+1گروه ت میان ایران و مد طوینی

ماه ادامه دادن د   20ت پس از توافق ژنو، دو طرف مذاکرات را به مد دب آراز ش 2013در نوامبر  «ژنو

دب به عنوان چارچوبی برای توافق وی ن دس ت یافتن     «تفاهم لوزان»به  2015تا سرانجام در آوریل 

یس ت یم  ئط ر، توس 2016ژانویه  17انجام در بامداد مشهور شد، سر« برجام»متن توافق وین که به 

دجواد ظریف( و مسئول سیاست خ ارجی  محم )ای جمهوری اسالمی ایران هسته ه یمذاکره کنند

های انگلیسی و فارسی قرائت و اعالم شد که طرفین ب ه  ( به زبان2فدریکا موگرینی)روپا ا ه یحادیات 

ی نیز ب ا ص دور قطعنام ه    متحد شورای امنیت سازمان ملل اند و برجام نهایی شدبیافتهتوافق دست

الملل، عمل به برج ام را ب ه   ، رسماً از این توافق حمایت کرد و با گنجاندن آن در حقوق بین2231

 آور درآوردبصورت قانونی الزام

                                                           
1. The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 

2. Federica Mogherini 
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قاب ت  ر-یهمک ار  یبر الگ و  یریاست که برجام چه تأث نیاازعبارت  یکنون ه یمقال یپرسش اصل

ی م ورد بررس    ه یبه عنوان فرض ی  این پرسش پاسخ ؟داشته است رانیا یاسالم یجمهور یامنطقه

ایگاه جگشایش های نسبی بر جام برای جمهوری اسالمی ایران و هراس از ارتقای »بدین شر  است: 

ه ا و ب ازیگران   ت مؤل ف ه رن گِ برج ام ب ه اهم ی     نگ اه ک م  ایران در سطو  منطقه ای و بین الملل ی و  

ن همچ و ی گرانیب از علی ه ای ران از س وی     های جدیدیبندیها و بلوکآراییمنجر به صف ای،منطقه

ر جه ت  که به دنبال ایجاد همگرایی بیشتر د شد ی ترکیهعربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و حت 

 ش دن لبا هدف افزایش فشار و جلوگیری از تب دی ای جدید علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد جبهه

 «ای بودندبمنطقهال و پایدار فع  لاو  ایران به قدرت

، گ رددب در بخ ش نخس ت   بخش ارائ ه م ی   چهاربه منظور آزمون و تبیین این فرضیه، مباحت در 

 تبی ین و  ع ه مطال آن، هدف که- متعارفانگاری سازه ه ینظریچارچوب نظری پژوهش که بر مبنای 

بخ ش دوم ب ه   ب گ ردد ارائه می ،است -ایمنطقه همگرایی فرآیند ه یشدانگاشت نادیده ابعاد و وجوه

رض یه  فکه به اثبات  بخش پردازدب سومینمی کالندستاوردهای برجام در سطح ها و قیتموف بررسی 

ان ، ب ه عن و  چهارمبخش  حاضر را به خود اختصاص داده است و ه یمقال ه یپردازد، قسمت عمدمی

کارهای ش ده، راهکاره ا و س ازو   منطقی و مفهومی از مطالب مطر های گزاره ه یگیری، به ارائنتیجه

 -ای در موضوع برج ام کم   کن د   نطقهمگذاری و تأمین برتری تواند به سیاستکه می-پیشنهادی 

 پردازدبمی

 یچارچوب نظر .1

  انگاریازهس .1-1

و ب دیل   ب ه عن وان رویک رد جدی د    « 1نیکالس اونف»ط توس  1990ی در اوایل دههانگاری سازه  

از دیدگاه وی، امک ان   بای به کار گرفته شدتی خردگرایی برای تبیین همگرایی منطقههای سن نظریه

های انسانی در فضایی اجتم اعی  کنش ه یواسطه به جهان وجود ندارد و همدسترسی مستقل و بی

 ه یاین رهیافت ب ر اس اس کاربس ت نظری      ب(Onuf, 1989: 157)کنند گیرند و معنا پیدا میشکل می

المل ل، اف ق   در رواب ط ب ین   3پردازانی چون الکس اندر ون ت  نظریه ه یبه وسیل 2اجتماعی آنتونی گیدنز

(ب 115: 1393)دهق انی فیروزآب ادی،    ای گش ود همگرای ی منطق ه   ه یجدیدی برای تحلی ل نظری   

ه ا مخالفن د ک ه:    گرای ان و لیب رال  اه واق ع انگاران اعم از مدرن و پسامدرن، همگی با این دی دگ سازه
                                                           
1. Nicolas Onuf 

2. Anthony Giddens 

3. Alexander Wendt 
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گرای ی  ه عبارت دیگر، بر خالف دیدگاه نوواقعب« ها از پیش تعی ن یافته استبها و منافع دولتهویت»

انگاران ه و از پ یش مق د ر نظ ام     ها را محصول  س اختار ریرت اریخی، تات  که کارگزاری یا نقش دولت

ه ا  ال  ت اریخ، هوی ت و ک ارگزاری دول ت    پیوند و درهم تنیدگی  سی انگاران از سازه داند،الملل میبین

ه ا و  ر برساختی به موجودیت دول ت سبنیان و سراکنند؛ که در فرآیندی تعاملی، فرهنگصحبت می

 (ب252-255: 1388)مشیرزاده و مسعودی،  بخشدالملل قوام مینظام بین

تم اعی  اجتم اعی، قلم روی اج   ه یی  برساختانگاران به عنوان الملل از دیدگاه سازهسیاست بین

 ش ود های آن در نهایت از طریق ارتباطات و تعام ل می ان واح دهای آن تعی ین م ی     است که ویژگی

نظ م  ب ی  جای اینکه کشورها را محبوس و محصور در ساختاره انگاران بسازهب (919: 1382)هادیان، 

ا د، آن ان ر ص و مع ی ن باش ن  انجام رفتاره ای مش خ   حاصل از توزیع قدرت ماد ی بدانند، که ناگزیر از 

نی پردازند )دهق ا دانند که در آن به تعامل میای میمقی د و محدود در ساختارهای هنجاری و اندیشه

 (ب113: 1382فیروزآبادی، 

 

 متعارفانگاری ازهس .2.1

ر بن نظریه دب ایخردگرایی و بازاندیشی تفسیرگرا قرار دار نه ی، جایی در میامتعارفانگاری سازه

ی پذیری و برسازنهادها، هنجارها، یادگیری اجتماعی، جامعه دهنده یبخش و تکوینقوام نقش

لعه و ، مطامتعارفانگاری هدف سازه ب(Christiansen et al, 2001)ورزد اجتماعی واقعیت تأکید می

گیری کلشای مانند چگونگی فرآیند همگرایی منطقه ه یشدانگاشتههو ابعاد نادید هتبیین وجو

و نقش  ها و منافعل هویتای از طریق قواعد و هنجارهای جمعی، تغییر و تحو سامان سیاسی منطقه

 ی استب ی و فرومل تکوینی نهادهای فرامل 

ای، مع انی  منطقهشناسی اجتماعی، ابعاد و وجوه نمادین همگرایی این نظریه در چارچوب هستی

)دهق انی   ده د بیناتهنی، گفتمان، فرهن گ، هوی ت و تعام ل اجتم اعی را م ورد مطالع ه ق رار م ی        

ت  رین مفروض  ات یک  ی از مه  م« 1اس  میت-پ  رایس و روس»ب  ه اعتق  اد  (ب115: 1393فیروزآب  ادی، 

ک ارگزار ب ه ط ور    معتقدند که س اختار و  امربه این  این است که آنان انگارانسازه ه یشناسانهستی

س اختار و ک ارگزار    بن ابراین ب (Price and Reus-Smith, 1998: 267)بخشند متقابل به همدیگر قوام می

توانن د از  گزاران م ی رش ناختی ندارن دب ک ا   م هس تی یابند و بر دیگری تقد بدون دیگری، هستی نمی

                                                           
1. Price and Reus-Smith 
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آن قرار دارن د و ب ه تعام ل    ها و رفتارهای خود، به ساختارهای هنجاری و نهادی که در طریق کنش

  (بWendt, 1987)پردازند، شکل دهند و تداوم بخشند می

ه ا و کرداره ای ک ارگزاران    روی ه  ه یای، به وس یل انگاران معتقد هستند که همگرایی منطقهسازه

 س                                                                                             اخته 

 ,Christiansen et al)کوش ند ت ا چگ ونگی ای ن برس ازی اجتم اعی را توض یح دهن د         شوند و م ی می

تنی بر انتخ اب عقالن ی   های مبای با تبیین نظریهانگاری در مورد همگرایی منطقهتحلیل سازهب(1999

به جای تأکید بر انس ان اقتص ادی خردمن د و منط ق نتیج ه، ب ر انس ان         ،ای کهگونهبه تفاوت دارد؛

ش ور  یعنی رفتارهای ک(؛ 116: 1393کند )دهقانی فیروزآبادی، تمرکز می ،طق تناسبمن اجتماعی و

کن د، تناس ب   ی که نقش اجتم اعی آن ان ایج اب م ی    ایتهانی خاص های بینباید با هنجارها و ارزش

کنن د ب ر حس ب    محور هس تند ک ه ت الش م ی    داشته باشدب به عبارت دیگر، کشورها بازیگرانی نقش

سرچش مه  الملل ی  ایتهانی که درمورد رفتار مناسب که از جوامع داخل ی و ب ین  نانتظارات ارزشی بی

 ب  گیرند، رفتار نمایندمی

ای، نه تنها رفتار و راهبرد کشورهای شده در محیط منطقههای نهادینهها و انگارههنجارها، ارزش

کنند بلکه به هویت و س پس من افع آن ان    ای را تنظیم میشرکت کننده در فرآیند همگرایی منطقه

انگ اری  بنابراین، از منظر س ازه  ب(117: 1393دهقانی فیروزآبادی، بخشند )دهند و قوام میشکل می

دانن د،  ای م ی ، تمایل بازیگران برای گسترش و تعمیق همگرایی به میزانی که خود را منطقهمتعارف

ی سازگاری همگرای ی بیش تر ب ا هنجاره ا و     همگرایی بیشتر و درجه ه یمشروعیت ادراکی از توسع

ای دارای ت أثیرات  ای ن، فرآین د همگرای ی منطق ه     اف زون ب ر   های سیاسی داخلی بستگی داردبایده

ای کش ورها را تقوی ت کن د و مش روعیت     به طوری که ممکن است هوی ت منطق ه   ؛ساز استتحو ل

 :Schimmelfennig, Frank and Berthold Rittberger, 2006) دهد ای همگرایانه را افزایش و ارتقاهتالش

 ب(71

 

 جمهوری اسالمی ایرانانگاری و سیاست خارجی ازهس .1-3

اس المی  کند که هوی ت و نق ش آن را ب ه عن وان جمه وری      ایران بر اساس هنجارهایی رفتار می

 م ورد  در ارزش بر مبتنی ایتهانیبین انتظارات معنای به بنابراین، هنجارها کنندبتعریف وتعیین می

برآین د هنجاره ای    کنن دب فتار سیاست خارجی جمه وری اس المی را ه دایت م ی    ر و رفتارها،کنش

هویت ومنافع ایران را تعی ین   ،ی مشترکهنجارهای فرامل ای و ، هنجارهای منطقهداخلی ةشددرونی
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انگی زدب هنجاره ای اجتم اعی داخل ی از طری ق      رفتار خارجی آن را بر می ،خود ۀکنند که به نوبمی

 گذارن د ثیر م ی أجی ت  ب ر سیاس ت خ ار    کنن د، گیرندگان تجربه میذیری که تصمیمپفرآیند جامعه

ی که رفت ار سیاس ت خ ارجی    ر مستقل متغی  ترین عامل ومهم ،ب بنابراین(1388)دهقانی فیروزآبادی، 

ایته انی در م ورد رفت ار مناس ب یعن ی      ند، انتظارات ارزش ی ب ین  کجمهوری اسالمی را تعیین می

 مواجه استبی است که کشور با آن و مل ای ، منطقهیهنجارهای اجتماعی فرامل 

 ایته انی ب ین  هنجاره ای  انگ اری، برسازه مبتنی خارجی سیاست الگوی براساس خالصه، طور به

 ل  ی م نق ش  هک دهندمی شکل را ایران مل ی هویت المللی،بین و ایداخلی، منطقه سطو  در مشترک

 ک ه  کنن د م ی  تعی ین  را یخاص    مل  ی  من افع  خود، ه ینوب به هانقش اینب کندمی ایجاب را ویژه ای

نک ه  ه ب ه ای ب ا توج     دهندبری اسالمی را هدایت کرده و به رفتار آن شکل میجمهو خارجی سیاست

س م  لیبرالی حدان آنها از اصول، ایده ها و ارزشهای نس بتاً یکس ان نش أت گرفت ه از    جوامع رربی و مت 

ه وری  رد پ ذیرش جم تبعیت می کنند و ایدئولوژی آنها در تعار  با برخی از اصول و هنجارهای مو

واب ط  ری جل وی توس عه    ،اسالمی ایران است، لذا این موضوع یعنی اختالفات هویتی میان دو جامعه

 تی)تف اوت ایران با قدرت های بین المللی و منطقه ای را گرفته استب بدین ترتیب اختالف ه ای هوی 

ایر س  یران با ار بر روابط ادر ارزشها، اصول و هنجارهای سیاسی و اجتماعی( از مهمترین عوامل اثرگذ

قاب ل   ،س ازه انگ اری  ی کشورها بویژه در موضوع هسته ای بوده است که این امر در چارچوب نظریه 

 تبیین و تحلیل استب

 

 کالن سطح دربرجام ها و دستاوردهای قیتموفّ .2

جدی د   یافق  توان به ترسیم المللی میدر سطح بینبرجام ها و دستاوردهای قیتترین موف از مهم

 وگذاش تن ت وان م ذاکره    و همچن ین ب ه نم ایش    جه ان برای جمهوری اسالمی ایران در تعامل ب ا  

ه ای  ای ب ا ق درت  جمهوری اس المی ای ران در م ذاکرات هس ته     ه یاقانهوشمندانه و خل  دیپلماسی

رد مه م  فوق، ب ه توض یح و بررس ی دیگ ر م وا      ه یدب حال با توج ه به موارد تکرشدجهانی اشاره کر

 شود:پرداخته می

 

به عنوان  رانیا یاهسته ه یبرنام یسازیتیامن-یاسیس ه یپروژدادن به پایان .2-1

 یهراسرانیبزرگ ا ه یپروژ یبخش اصل
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پ ا و  ه ای آن در ارو ه ای رژی م صهیونیس تی و یب ی    علیررم کارشکنی-برجام نشان داد که دنیا 

 بس نده نک رده   تنها به اینایران را پذیرفته استب دنیای ررب  جمهوری اسالمی مهم جایگاه  -آمریکا

ی غ انی از س و  برداشته شود بلکه اکنون نگ اه ت ازه و محترمان ه، ارم    ایرانها علیه تحریم ه یکه دایر

ر یزم را ده ای  هراسی توانسته بود بهانهاستب اگر روزی ایران جمهوری اسالمی ایرانجهانیان برای 

اه ل  ی ران  ام ردم  ا اکنون دنیا پذیرفته است که قرار دهد ام  ایران اختیار دشمنان جمهوری اسالمی

 ب ندهست حقاق حقوق قانونی خودا به دنبالمنطق و 

ب ا ری ر    و دور کن د ای ران  را از  المللیفضای تقابل و تهدید در سطح بینتوانست  همچنین برجام

 1ح د منشور مل ل مت  فصل هفتم تیل از  ایران که به معنی خروج آنای هسته ه یسازی پروندامنیتی

علیررم خروج امریکا از توافق برجام و عهد شکنی دولت ایایت  هراسی را کاهش دهدبباشد، ایرانمی

 زیگران پس از برجام، تعامل س ازنده ی دهد که اکثر باالمللی نشان میبین ه یواقعیت صحنحده، مت 

م راودات ب ا    را باور کرده و عالقمن د ب ه ادام ه ی    الملل و واحدهای سیاسی جهانیایران با نظام بین

ب ه عن وان پ ارادایمی     5+1ایران ب ا گ روه    کشورمان هستند و مذاکره یایران و تحکیم مناسبات با 

 المللی تبدیل شده استب ای و بینهای منطقهو به الگوی حل بحران پذیرفتهجهانی 

ط کشورهای اروپ ایی در براب ر   خات مواضع حمایتی از برجام توس ات شایان تکر دیگر اینکه  کته ین

، ب ه نوب ۀ خ ود ح اکی از     -2دونالد ترام   -آمریکا  همتحد ترییس جمهور ایای برجامی ضد اظهارات 

از جمل ه  -ه ای کش ورهای مختل ف    باشدب سفرهای متن اوب مق ام  هراسی میایران شکست پروژه ی

 جمهوری ای ران از س وی آنه ا و امض ای دهه ا س ند       به ایران و دعوت از رئیس -ی اروپاییکشورها

هراس ی  ای ران  ه ینشانگر افزایش اعتماد به ایران و شکست پروژهمکاری میان ایران و این کشورها، 

 (ب  1395باشد )فیضی، می

 

                                                           
امّا برجام توانست باا ایاااد ماراترات     خارج شدن از ذیل فصل هفتم همواره باید از طریق جنگ و یا تغییر رژیم ها صورت گیرد. 1

حد مای  حد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متّشورای امنیت سازمان ملل متّباشد ته سازنده، به این مهم دست یابد. الزم به ذتر می

دسات باه ااادام     ،ی از رویه های صلح، یا اعمال خشونت و زور در ساطح جهاان  یت های تهدید صلح جهانی، تخطّتواند در وضع

طبق این بند می تواند ماازات هایی از ابیل اطع تامل یا جزیی روابط ااتصادی، ارتباطات زمینای، هاوایی، دریاایی،    همچنین  بزند.

های عضو ساازمان  چنین اطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولتهممی و دیگر وسایل ارتباطی و یپستی، تلگرافی، بیس

 د.نها را اجرا تناند آنفموظّ

2. Donald J. Trump 
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 ایایران هسته اقتدار سازی ایران و پذیرششدن غنیرسمی  .2-2

 جمهوری اسالمی ایرانترین چالش گذشته، مهمی  بیش از ی  دههتردیدی نیست که در طول 

رن ی   راحت ی حاض ر نبودن د ح ق     ه این کشورها ببوده است؛ هسته ای  ی مسئله 5+1 با کشورهای

ی افتن  رس میت  بع د از تواف ق برج ام،   ام ا رس میت بشناس ندب  ه سازی جمهوری اس المی ای ران را ب    

 مل ل  س ازمان  ه یم  در قطعناو  1در س ند رس می برج ام   بلکه روی کارذ  تنهاهایران ن سازی دررنی

و آژانس بین المللی انرژی اتمی نی ز ب ر آن    المللی پذیرفته شدرسمی بین سند ی  عنوان بهحد مت 

، ای ن رابط ه  ب در ش ود می محسوب برجام ی در قالب توافقمهم  دستاورد له،ئمس اینب 2ه گذاشتصح 

ح ائز  1395س ال  های عید فط ر  انقالب پس از مذاکرات وین در خطبهم معظ جمله از رهبر یناتکر 

الهی، مقتدر و ق وی   ه یجمهوری اسالمی به توفیق الهی و به حول و قو »: فرمودند که یت استاهم 

که از -تر شده استب ده سال، دوازده سال است که شش دولت بزرگ جهان  روز هم قویاست، روزبه

ان د در  اینه ا نشس ته   -ش وند ثروت اقتصادى و ریره، جزو کشورهاى مقتدر دنیا محسوب م ی لحاظ 

ز بدارن د؛ ای ن را ص ریحاً    اى خ ودش ب ا  مقابل ایران، با هدف اینکه ایران را از پیگیرى صنعت هسته

الها این را س   کل ی باز بشود؛ای بهصنعت هسته هایومهرههدف واقعی آنها این است که پیچدب انگفته

هس تندب ده س ال، دوازده س ال     ن هم در همین آرزوسئولین ما صریحاً بیان کردندب اآلپیش هم به م

که این شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش کشمکش با جمهوری اسالمی، نتیجه]اش[ این شد

 «؟این معنایش چیست جز اقتدار ملت ایرانببب ل کنند؛چند هزار سانتریفیوژ را در کشورتحم 

 

 وسعه(تسازی صنعتی با تحقیق و ای )غنیپذیرش صنعت هسته  .2-2-1

ش کلی   ب ه  ایا فق ط بخش ی از ص نعت هس ته    ش د، ام    سازی ما به رسمیت شناخته میاگر رنی

همین دلیل، حفظ ص نعت   به نداشت؛ چندانی ارزش ما قبلی ه یدکرد، ستانالیت میکاریکاتوری فع 

صنعتی اقتصادی نخواهد ب ود مگ ر آنک ه امک ان      ه هیچبود؛ البت  های مبناییاریذگای از هدفهسته

ای ک الن هس ته   ه یبرنام  » و «فعل ی  ت وان » بر مبتنی برجام دب درتحقیق و توسعه در آن لحاظ شو

 32اس ت  شده دیده ایران ه یعو توس تحقیق ه یمای و برنازیادی نیازهای صنعت هسته تا حد « ایران

 (ب24: 1394)احدیان، 

                                                           
 شورای امنیت. 22۳1ی مهیک و نیز اطعناسازی در ضمیمه ی مه ی برجام و سرفصل ظرفیت غنیای در مقدّبخش هسته. 1

 .ممه ی یک برجاضمی 27بند . 2
 رجام.بمه ی قدّم ۳و بند  ۴۳ا ت ۳2بندهای عه ی ماشین سانتریفیوژ در ضمیمه ی یک برجام، شامل سرفصل تحقیق و توس. ۳
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 ای ایرانهسته ه یشدن پروندعادی  .2-2-2

 ه یم  قطعنا ه ای اجرای ی  اراگرافپ   8بن د  و  1رج ام ب 5 ه یش مار  ه یمدر ضمی 24براساس بند 

ه ا ازجمل ه   ظل م  ه یهم   اص لی  یه بهان   ک ه  ایران ایهسته ه یدموضوع پرون، 2حدمت  ملل سازمان

 عق ب  خ ود  ه یبرنام   ه یعتوس   ازها بود، بعد از دوازده سال کش مکش ب دون اینک ه ای ران     تحریم

 ش ود ای ن روی ارویی مس تقیم محس وب م ی      در مه م  ایستانده موضوع اینب ودشمی عادی بنشیند،

 (ب27: 1394)احدیان، 

 

 اقتصاد پساتحریم  .2-3

 7/6ب رای اقتص اد ای ران و رش د      2016درص دی در س ال    8/5بین ی رش د   بان  جهانی با پیش

ها اعالم کرد ک ه ت رمیم اقتص ادی ای ن کش ور در ح ال       لغو تحریمبا فر   2017درصدی در سال 

نوش ته  « ها بر اقتصاد ای ران اثرات لغو تحریم»گرفتن استب بان  جهانی در گزارشی با موضوع شتاب

هی ب ر ب ازار نف ت جه ان،     ای ایران تأثیر قاب ل ت وج   هسته ه یهای مرتبط با برناملغو تحریم»است: 

بینی بان   جه انی، بازگش ت    تجاری این کشور خواهد داشتب بر اساس پیشاقتصاد ایران و شرکای 

کامل ایران به بازار جهانی در نهایت روزانه حدود ی  میلیون بشکه نفت به بازار تزریق خواهد ک ردب  

: ایران ظرفیت صادرات نفت بیشتر را دارد و ترمیم اقتصادی این کشور اشاره می کند کهاین گزارش 

خاورمیان ه و   ه ی، اقتصاددان ارشد بان  جهانی در منطق3گرفتن استب شانت دواراجاندر حال شتاب

ه ا در س ال   درست مثل زمانی که تشدید تح ریم »: نیز در این رابطه اظهار داشته است شمال آفریقا

سال رشد منف ی اقتص اد    2موجب کاهش شدید صادرات نفت ایران شد و به دنبال آن شاهد  2012

ها موجب اف زایش ص ادرات و احی ای اقتص اد ای ران      یم، ما انتظار داریم که لغو تحریماین کشور بود

                                                           
شده در آن اطعنامه خاتماه خواهاد   تدابیر تحمیلاطعنامه ی شورای امنیت، مفاد و « مه یروز خات»برجام: در  ۵مه ی ضمی 2۴بند . 1

 ای ایران رسیدگی نخواهد ترد.مه ی هستهرناموضوع ب یافت و شورای امنیت دیگر به

حاد، ده ساال   منشاور ملال متّ   ۴1گیرد ته تحت بند میمه ی سازمان ملل: شورای امنیت تصمیم های اجرایی اطعناپاراگراف ۸بند . 2

هایی ته اطعنامههیچکدام از  برجام تعریف شده است، تمام تمهیدات این اطعنامه لغو شوند و ته در سند پس از روز پریرش برجام

ای ایاران  هساته له ی شوند. در این زمان، شورای امنیت به رسیدگی باه مسا    گفته شد، نباید اجرا 7از پاراگراف  aدر زیر پاراگراف 

 .شوده دارد، خارج میتوجّازفهرست موضوعاتی ته شورای امنیت به آن « عدم اشاعه»نه ی دهد و گزیمی پایان

3. Shantayanan Devarajan 
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انجام دادوستد ایران نیز کاهش خواهد یافت، و نه  ه یهزین ،بینی بان  جهانیبر اساس پیش« شودب

تنها حجم بلکه ارزش تجارت نفتی و ریرنفتی این کشور نیز رشد خواهد کردب بر اساس برآورد بان  

 5/3میلیارد دیر رشد خواهد داشت که حدود  17نی، صادرات ایران سال آینده در نهایت حدود جها

 ب(World Bank, 2015: 11-12)درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است 

های اقتص ادی عظیم ی   تواند پتانسیلای ایران میتوافق هسته»نیز در گزارشی با عنوان  1اِناِنسی

ه ای  وج وی پتانس یل  گذاران اکنون در جس ت سرمایه»نوشته است: « فراهم سازدرا برای این کشور 

ای ران   ؛ست دستاوردهای ایران ارزشمند استفهراندب اقتصادی هستند که سه دهه از آن به دور مانده

 18نفت ی و   ه یدرص د تخی ر   9میلیون نف ر جمعی ت، ب ا     80دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه با 

گش ایش ه ای اقتص ادی     (بCNN, 2015)« به ان و من ابع مع دنی ف راوان اس ت     درصد تخایر گازی ج

از فرص ت  ی کام ل  استفاده  های بانکهای بزرگ رربی امکانه در برخی موارد با کارشکنی برجام)البت 

  حده امریکا پ س از روی کارآم دن ترام    ایایت مت  موجب شد که های اقتصادی برجام فراهم نشد(

ف اق افت ادب   ات  2018می  8بین المللی را لغو کند و سرانجام این امر در ی نامه توافقکند تا این تالش 

یکی از دییلی که ترام  در این رابطه مطر  کرد این بود که برجام موجب گشایش ه ای اقتص ادی   

ایران آزاد شده اند و این امر قدرت و نفوت داخل ی و منطق ه   ی ایران شده استب پول های بلوکه شده 

د تحریم ها و محدودیت های مالی حکومت ایران را بیشتر کرده است و بنابراین باید با وضع مجد  ای

 مانع این امر گردیدب

 

جذب و  مالی-های اقتصادیها و تحریمشدن موارد زیادی از محدودیتبرداشته .2-3-1

 .یی و نفتیهوای هادر صنعت یخارج یگذارهیاسرم

 3، لغ و 2فاع م از توق    –ای ایران الیت هستهاقتصادی و مالی مرتبط با فع های شدن تحریمداشتهبر  

ه ای  ف اج رای تح ریم  که دس تور توق     د شدآمریکا متعه مذاکرات بودب  یکی از اهداف مهم  -4و تعلیق

آنه ا را ص ادرکندب    ه یدباقیمان   های رئیس جمهور آمریکا و تعلی ق و دستور لغو برخی تحریم هکنگر

                                                           
1. CNN 

2. Terminate 

3. Cease 

4. Suspend 
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را لغ و و ق انون    2های اقتصادی و مالیمربوط به تحریم 1اجرایی د شد که قانونمتعه ز نی اروپهمچنین اُ

  (ب50: 1394)احدیان،  3دمربوط به آن را تعلیق کن مربوط به تصمیم سیاسی

مرکز هوانوردی آس یا  توان به اجالس لین نشانه و دستاورد برجام در صنعت هوایی، میبه عنوان او 

، به عنوان بزرگترین اج الس ص نعت ه وایی، پ س از     1394که در بهمن ماه سال  (4کاپاو پاسیفی  )

کش ور   35ت نمایندگی خارجی از هیأ 160شاره نمودب در این اجالس، سال در ایران برگزار شد، ا 40

ت نماین دگانی از  کردندب در این م د  های صنایع هوایی را نمایندگی میحضور داشتند و تمامی بخش

ه ایی ب رای انتق ال    هوایی فرانسوی به ایران سفر کرده و توافق نمودند ت ا همک اری   م های مهشرکت

باشد که دومین دور این اجالس نیز در شهریور ماه یزم به تکر می تکنولوژی و آموزش صورت گیردب

 کشور برگزار گردیدب 20ت نمایندگی خارجی از هیأ 150ر و با حضو 1395سال 

 /4قرارداد ب ه ارزش   17به امضای  ،ه ایتالیاب -روحانی -ایران  جمهور رئیسسفر در همین زمان، 

ط وری ک ه   ود بهربارتر از ایتالیا بجمهوری به فرانسه حتی پُیسئا سفر رام  ؛میلیارد دیر منجر شد18

اد خری د  ای از آن ب ه ق رارد  میلیارد دیر بسته شد که بخش عم ده  4/32قرارداد به ارزش  20در آن 

جمه وری و هی أت   دستاورد ت ور اروپ ایی رئ یس    ،این اساس ب بردشهای ایرباس مربوط میهواپیمای

 دودقرارداد به ارزش ح   37دادند، این بخش خصوصی تشکیل میآن را فع  ه یهمراه که بخش عمد

 ب سابقه بوده استدیپلماسی اقتصادی ایران کم میلیارد دیر بود که در تاریخ 51

های نفت ی معتب ری همچ ون    توان به بازگشت شرکتتأثیر برجام در صنعت نفت می در ارتباط با

ها و قراردادهای ب زرگ ب ا ش رکت    نامهشل و توتال فرانسه اشاره نمود که به امضای تفاهم داچ رویال

فازهای پ ارس جن وبی    ه یگذاری در میادین نفت و گاز و توسعو در راستای سرمایهی نفت ایران مل 

پدید آمده، با تغییر رئیس ی لیه دات مذکور و گشایش های او سف و علیررم تعه ه مع األالبت  انجامیدب

                                                           
1. Regulation 

 .برجام ۵ ه یمضمی 10 برجام و بند ه یممقدّ 1۹بند . 2

د اُروپا، تصاوی  ماادّ   ه ییحادگراری در اتّیند اانونآفر تنند؟ براساس روالجای لغو اانون پایه، آن را تعلیق میها بهچرا اروپایی. ۳

 .طوالنی خواهد ترد روپاییها را برای طرف اُپریری تحریمامکان بازگشت ،برد؛ به همین دلیلزمان می ماه12 االاین اانون حدّ

۴ .Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) 

هر ساله  ص است ته برای اناام امور پژوهشی و هوشمندسازی صنعت هوایی در سیدنی استرالیامتخصّی تاپا، یک ماموعه 

ط یک تیم در دفتر مرتازی  دار است ته توسّا عهدههای مربوط به صنعت هوایی رندهی همایشریزی و سازمابرنامهی وظیفه 

 .شوددر استرالیا با هدف بهبود صنعت هوایی در ااصی نقاط جهان اداره می
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صورت عملی اج را نش دند و بس یاری از    ه جمهور امریکا و خروج این کشور از برجام موارد فوق نیز ب

 ی لغو شدن هستندبف و حت آنها به حالت تعلیق در آمده یا در حال توق 

 

 ایران ه یشدهای بلوکهآزادشدن دارایی .2-3-2

ران آر از  آزادسازی تدریجی بخشی از منابع ارزی ای   ،5+1ای ایران و گروه مذاکرات هسته طی    

در اختیار  میلیارد دیر از درآمدهای نفتی 11.9شدن برجام حدود طوری که تا قبل از اجراییشد، به

میلی ارد دیر   4.2ل ژنو حدود سه مرحله و بنا بر توافق او  این اساس طی  بان  مرکزی قرار گرفتب بر

قس ط   میلیارد دیر و در شش 2.8دوم ی واریز شدب در مرحله  2014در قالب هشت قسط و از سال 

پ س  ب رار گرفتمیلیارد دیر دیگر آزاد و در اختیار بان  مرکزی ایران ق 4.9در ادامه  و 2015در سال

ر یه تخ ا ها شرایط دسترسی به به لغو کامل تحریمبا توج  1394ماه دی 28شدن برجام در از اجرایی

ت م د   ای ن  ب ط ی  ه دیگری از منابع به حساب بان  مرکزی واریز شدتسهیل و بخش قابل توج  ،ارزی

، ناش  ی از مطالب  ات نفت  ی از کش  ورهای ام  اراتی میلی  ارد دیر از وج  وه مسدودش  ده  9.9ح  دود 

ود ه ب ه ح د  وج   تاین اساس در مجموع ب ا   برب یتالیا و نروژ آزاد و دریافت شدن، اناانگلستان، هند، یو

، ک ره و  شدن برجام آزاد و به صورت اقس اط از کش ورهای ژاپ ن   میلیاردی که تا قبل از اجرایی 11.9

 س الگرد در  ش د، آزاد  1394س ال  میلی ارد دیر ک ه در    9.9هند دریاف ت ش ده ب ود و نزدی   ب ه      

ق رار   بان   مرک زی   ش ده در اختی ار  بلوک ه  هایمیلیارد دیر از دارایی 22 حدود شدن برجام،اجرایی

 ب(( https://www.isna.ir/news/9 گرفت

ش ردن د و ت ال  دقانه ب ه آن عم ل نک  آمریکایی ه ا ص ا   ،توافق برجام آراز اجرایه از آنجا که از البت 

ط که فق ردندکو در برخی اظهارات اعالم  تحریم را بر سر ایران نگه دارندی همچنان سایه  نمودند تا

م حقوق بشر و تروریس  ی تحریم های هسته ای رفع شده و ممکن است تحریم های جدید در حوزه 

د و ف ره رفتن   سات مالی بزرگ از کار کردن با بان  ه ای ایران ی ط  س ب بنابر این بان  ها و مؤبرگردند

   ایران بازنگردندبی ی بلوکه شده همین امر موجب گردید که در برخی موارد سرمایه ها

 

 

 

 ایرقابت منطقه-تأثیرگذاری بر الگوی همکاریو  برجام .3
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تر به ویژه ای هم برای صلح و هم برای توسعه دارد، پیشکه همگرایی یا همکاری منطقه یتیاهم 

استب مورد بحث قرار گرفته 1960و  1950های ای در دههدر جریان نخستین موج همگرایی منطقه

ر ب ا منظ و    ناموزون مقابله کند و ه یشدن و توسعتواند با اختالیت ناشی از جهانیگرایی میمنطقه

اعی را گرای ی، مان دگاری اجتم    منطق ه  ه یساختن مسائل تأمین اجتماعی و عنصر بازتوزیع در پروژ

 اجتم اعی  ان دگاری د مگرایی را چنان تعریف کرد که مقو م و مؤی   تقویت نمایدب همچنین باید منطقه

 ب(Hettne, Bjorn and et al, 2001: 48)باشد 

ای و اف زایش می زان   اساس ی همک اری منطق ه    ه یامنیت و توس عه در ع ین ح ال ک ه دو یزم      

 ه یدهن دب ب ر هم ین اس اس، اراد    واحدی را تش کیل م ی   ه یبودن هستند، همتافت یکپارچمنطقه

شدن نابرابر، س تیز  سیاسی و عمل سیاسی در خالصی از دور باطلی نقش خواهد داشت که از جهانی

شودب بدین ترتیب در دگرگ ونی ج اری اقتص اد    نیافتگی و ناامنی انسانی تشکیل میای، توسعهمنطقه

 ه یشدن دانستب راهبرده ای توس ع  گرایی را جایگزینی برای سناریوی جهانیتوان منطقهجهان، می

 Hettne, Bjorn and et) تر ش ده اس ت  ایمل ی باید در آینده، خود را با جهانی سازگار سازند که منطقه

al, 2001: 112-113)ب 

ی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، متضمن و مستلزم ت الش ب را  راهبرد منطقه

یاس ی و  سسطو  و اشکال همگرایی و همکاری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،  ه ییق کل تحق 

ای ب رای  وگ وی درون منطق ه  باش دب گف ت  آسیای جنوب ررب ی م ی   ه یمنطق ه یامنیتی در گستر

س ب  اجتماعی متنا-ها و هنجارهای مشترک و ایجاد ی  نظم فرهنگیشناخت، تقویت و توزیع ارزش

 گرای ی اس تب ارتق ای   ای، یکی از وج وه منطق ه  های منطقهیاسی و همکاریس-با همگرایی اقتصادی

گی ری  ای و شکلای به منظور تکوین و ثبت هویت منطقهمنطقهمبادیت، ارتباطات و اطالعات درون

باش دب  گرای ی در سیاس ت خ ارجی ای ران م ی     ای متعامل، وجه دیگر راهبرد منطق ه ی  نظام منطقه

مش ترک   گیری و اقدامکارها و ابزارهای سیاسی جهت تصمیمساختارها، سازو سازی برای ایجادزمینه

 (ب70: ب1386یابد )دهقانی فیروزآبادی، ای نیز ضرورت میمنطقه

گیری از گرایی به معنای عام، قادر است با بهرهجمهوری اسالمی ایران در چارچوب راهبرد منطقه

ب ین   ه یوگ و و م ذاکر  مقی اس، گف ت  گ روه، سیاس ت  س، دیپلماسی گروه با مقیاهای اقتصادقابلیت

ای را افزایش آفرینی و جایگاه منطقهای و مدیریت مشترک امور سیاسی و امنیتی، قدرت نقشمنطقه

گرای ی ب ه معن ای نف ی و     ای دس ت یاب دب بن ابراین، راهب رد منطق ه     تر به برتری منطقهداده و آسان
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 ه یکنن د به و منافع مل ی نیست، بلکه تکمی ل و تقوی ت  جانها و اقدامات ی کشیدن از سیاستدست

گرای ی، ت أمین   هه ای سیاس ت منطق    ها و انگیزهترین ضرورتای که یکی از مهمگونهباشد؛ بهآن می

باشد )دهقانی فیروزآب ادی،  ی جمهوری اسالمی ایران میاق برتری منطقهمنافع مل ی و همچنین تحق 

 (ب71ب: 1386

 ای آن ب ه ط ور  منافع مل ی ایران به طور عام و برتری منطق ه  ه یکنندگرایی، تأمینراهبرد منطقه

س تلزم  جانبه در س طح منطق ه، م  ق و مطلوب این استراتژی چندی موف ا اعمال و اجراخاص است؛ ام 

ی ن  ش رطها و وج ود ا  شدن این پ یش ای که بدون فراهمگونهباشد بهشرطها و الزامات خاص میپیش

ت رین الزام ات   گرای ی مق دور نخواه د ب ودب مه م     آمیز راهبرد منطقهقیتاعمال و اجرای موف الزامات، 

برت ری   کردن جمهوری اسالمی ای ران و امنیتیکردن منطقه، ریرگرایی عبارتند از: ریر نظامیمنطقه

ای، م دیریت  گیری هوی ت منطق ه  ای جهت شکلنطقهمآن، اعتمادسازی، ارتباطات و مبادیت درون

ای )دهقانی گرایی منطقهجانبهو کارها و ابزارهای چند الملل و ایجاد ساختارها، سازابط با نظام بینرو

 (ب78ب: 1386فیروزآبادی، 

، س ازی ش دید  موازن ه  ،فش ار روان ی   ایج اد  ای، باع ث ه ای منطق ه  ف ه برجام ب ه مؤل   رنگِنگاه کم

 ای نظیر عربس تان منطقه کشورهایاز سوی  ای علیه ایرانتشکیل ائتالف جدید منطقه بندی وبلوک

ش اهد نق ش و    ک ه م ا   شد؛ تا جایی رژیم صهیونیستیو  ، اُردن، اماراتترکیه ،قطربحرین، ، سعودی

المللی و ب دون در  ای و بینترکیه در سطو  منطقهی حت  عربستان، رژیم صهیونیستی و بازی مستقل 

 ی دیعوت  ۀروزنام   در نظامی گرتحلیل -1فیشمن الکس المللی برجام بودیمبگرفتن فرآیندهای بیننظر

 اهللح زب  و سوریه ایران، محور با مقابلهجدید  ائتالف این از هدف :گویدمی -آویوتل چاپ ،توآحارون

ه ایی در  و عربستان سعودی نیز دولت آمریک ا ب ا س ختی    رژیم صهیونیستیدر ارتباط با استب  لبنان

اکن ون  کید کرد که همأگر اسرائیلی تا این تحلیلرو است ام طرف روبکردن این ائتالف میان دو عملی

آویو و ریا  در جریان است که به احتمال زیاد، علنی خواه د  مسائل عمیقی در پشت پرده میان تل

ردن و همکاری اسرائیل با این کشور و روابط متقابل با امارات ب ه  اُهمچنین وی معتقد است که: شدب 

  باکنون در اختیار ندارددهند که هماستراتژیکی را میاسرائیل عمق 

ای هستندب دو طرف دارای روابط اقتصادی گسترده، و ترکیه رژیم صهیونیستیروابط در ارتباط با 

آیند و همین عامل باعث اکنون سوریه و ایران، تهدید مشترکی برای اسرائیل و ترکیه به شمار میهم

                                                           
1. Alex Fishman 
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هرچند ترکیه در راستای اج رای ط ر  عم ق     بترازی دست یابندهای همشود دو طرف به دیدگاهمی

به ا این کشور استراتژی ، روابط خود با اسرائیل را در توازن با روابط خود با اعراب قرار داده است، ام 

ترس از نزدیک ی س وریه   ، اوری اسرائیلنیاز به فن ، نیاز مبرم به آمریکا، رقابت با ایران و سوریهدییل: 
به هیچ عنوان حاض ر ب ه قط ع رواب ط ب ا اس رائیل        اروپا ه یحادیموضوع عضویت در ات و  ه اسرائیلب

در دوران  ب دلیل عدم تغییر سیاست خ ارجی ترکی ه  (94-95: 1390یوسفی و ایمانی، )حاجی نیست

سخنگوی این حزب، این است که سیاست خارجی ترکیه ی  هحکومت حزب عدالت و توسعه به گفت

که ارتب اط ب ین دو کش ور متق ابالً      ی وابسته استب تا زمانیوابسته نیست بلکه به منافع مل به حزب 

 ب(Gruen, 2004: 445)ب سودمند باشد، هیچ دلیلی برای انحراف مسیر رابطه وجود ندارد

ا حض ور  سن ی در برابر ایران ب ه یای از سوی ریا  جهت ایجاد جبهدر حال حاضر تالش فزاینده

تر از گذشته یی حماس برای مقابله با ی  ایران تهاجمیگری نظیر ترکیه، اُردن، مصر و حت بازیگران د

ف و لذا درازکردن دست دوستی به رژیم صهیونیس تی، باه د   (Rafi Sheikh, 2015)صورت گرفته است 

آویو نیز به دنبال ترویج ای ن مطل ب اس ت ک ه     گیردب متقابالً تلسن ی صورت می ه یتقویت این جبه

ت رین دش من خ ود    عنوان مهم دانند، بلکه ایران را بهها دیگر اسرائیل را دشمن اصلی خود نمیعرب

 ی است ک ه تر از این جبهه، ایجاد این درک جدید در عربستان و رژیم صهیونیستشناسند؛ ام ا مهممی

 وستانه ب ا بایستی روابطی د ،ای آمریکا و دو دشمن جمهوری اسالمی ایرانعنوان دو مت حد منطقه به

، ای ان داد پگونه که مصر در کم  دیوید، تنش با رژیم صهیونیستی را یکدیگر داشته باشندب لذا همان

 ک انون  ق ل و ثهمچن ین مرک ز    ب(Graham, 2015) نهادن در این مسیر استعربستان نیز در حال قدم

ین مفه وم،  جهان عرب بوده که ا« منافع و مصالح»ای ایران، مفهوم هسته ه یرویکرد اعراب به برنام

راب، شودب در نتیجه، منطق حاکم بر راهبرد و مفهوم رال ب در رویک رد اع    برحسب قدرت تعریف می

یج اب  رال ب ا بازدارندگی و مفهوم قدرت استب ای ن منط ق و مفه وم     ه یقوا بر پای ه یمنطق موازن

ه کنندنقدرت و تضمی ه یکنندخات کند که تأمینکند که جهان عرب در قبال ایران، رویکردی ات می

ر فاق نظ  ت اجایگاه اعراب در سلسله مراتب قدرت در منطقه باشدب بنابراین، تمامی کشورهای عربی  ی

وری ابه فن    ی اسالمی ایرانای باشد که دستیابی جمهوردارند که رویکرد و موضع اعراب باید به گونه

 الملل ی آن ان نگ ردد   ای و بینل منزلت منطقهای، موجب کاهش قدرت و تنز سوخت هسته ه یچرخ

ن اس ت ک ه   ه به این رویکرد اع راب، ک امالً واض ح و مب ره    (ب با توج 58: 1386)دهقانی فیروزآبادی، 

 آیدبار میای، برای آنان تهدید به شمسوخت هسته ه یدستیابی ایران به چرخ
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ائتالف رژیم صهیونیس تی و عربس تان س عودی علی ه جمه وری اس المی و محدودس ازی ت وان         

ای خواهد داش تب  منطقه ه یصحن ه دارای آثار مهم معنایی و همچنین میدانی درای آن، البت منطقه

ه استب بندی معنایی مقاومت/سازش در منطقترین اثر این ائتالف، تثبیت جبههبر همین اساس مهم

ر از ه ای مت أث   ای ران و جن بش   ه یبندی درگذشته بیش تر در ح وز  شاید ادبیات مفهومی این جبهه

رژی م   ک ار عرب ی نی ز ب ا حف ظ فاص له از      چراکه کشورهای محافظ ه  ؛انقالب اسالمی دارای معنا بود

 اکره بودن د؛ ول ی  فتمانی عربی و با روش م ذ ه در گموضوع فلسطین البت  دار حل صهیونیستی، داعیه

ئوپلیتی    های روابط مخفیانه میان عربستان و رژیم صهیونیس تی و همگرای ی ژ  این  با افتادن پرده

 ان فراگی ر بندی مقاومت/سازش احتمایً به ی  گفتم  آنان در تقابل با جمهوری اسالمی ایران، جبهه

ق ه،  عنوان دو الگ وی اص لی مناس بات در منط    به تبدیل خواهد شدب تثبیت گفتمان مقاومت/سازش

تان و سی که می ان عربس   حاد نامقد منجر به شفافیت مواضع سیاست خارجی کشورها خواهد شدب ات 

ه د  ی سیاسی منطق ه را تغیی ر خوا  انداز جغرافیاگرفتن است، چشمرژیم صهیونیستی در حال شکل

د خواه د دا  بندی جدیدی را ش کل جبهه« تدشمن  دشمن، دوستِ من اس» ه یداد و بر مبنای اید

علی ه   ای از کش ورهای عرب ی را نی ز   میدانی و عینی منطقه، ائ تالف ف وق مجموع ه    ه یا در حوزام 

عودی ای آن بسیج خواهد کردب واضح است که عربستان س  حدان منطقهجمهوری اسالمی ایران و مت 

، ت الش خواه د ک رد ک ه تم امی      ی م ذهب عنوان ی  حاکمیت پدرسایر ب رای کش ورهای س ن     به

 لیه ایرانعنخبگان سیاسی و افکار عمومی را  ،ای را رنگ مذهبی داده و از خالل آنمناقشات منطقه

ان عربس ت حمایت دیپلماتی   از   ه یصحنه وظیفشیعی بسیج نمایدب رژیم صهیونیستی نیز در پشت

عودی س  عربستان عهده خواهد گرفت و خدمات نظامی به های واشنگتن را برویژه در یبیسعودی به

 ،ن وضعیتمستقیم ای ه یفاق استب نتیجاین  در یمن در حال ات کاری که هم همانندِ دهد؛ارائه می

مناقشات سیاسی و اجتم اعی در کش ورهای منطق ه و اف زایش خش ونت خواه د ب ودب         کردن نظامی

ه ن نزدی  ب  اولویت دشم» ه ی  را دارند تا در قالب ایدهای تکفیری نیز این آمادگی ایدئولوژیگروه

 جای رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار دهندب ایران شیعی را به« دشمن دور

دیپلماسی ه المللی، برجام نتوانست بدر سطح بین قیت دیپلماسی چندجانبهررم موف علیبنابراین 

، و داخل ی  الملل ی راستا با مذاکرات در سطح ب ین همگام و هم ای منجر شودبگرایی منطقهچندجانبه

 ایت منطقههای همکاری و رقابفهبه مؤل و  تقویتای قدرت را نیز های منطقهفهبایست مؤل برجام می

درگی ر   ، کشورهای منطقه را نیز5+1های مذاکرات با قدرت بردتا ضمن پیش نمودبیشتری میه توج 

 ها ای ن کش ور  نم ود ت ا از نق ش و ب ازی مس تقل      المللی م ی ینای و بمذاکرات و فرآیندهای منطقه

 بشدجلوگیری می
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 گیریتیجهن

ط ور ع ام و برت ری    منافع مل ی ایران ب ه  کننده یگرایی، تأمینراهبرد منطقه واقعیت آن است که

نب ه در  ق و مطل وب ای ن اس تراتژی چندجا   عمال و اجرای موف ای آن به طور خاص است؛ ام ا امنطقه

ش دن ای ن   ف راهم  ای که ب دون گونهبه ؛باشدی میها و الزامات خاص شرطمنطقه، مستلزم پیش سطح

گرای ی مق دور نخواه د    آمیز راهبرد منطقهقیتها و وجود این الزامات، اعمال و اجرای موف شرطپیش

ائتالف جدی د  ای، باعث تشکیل های منطقهفهرنگِ برجام به مؤل نگاه کمهمانگونه که اشاره شد، بودب 

ان عربس ت  که ما ش اهد نق ش و ب ازی مس تقل      تا جایی ای علیه جمهوری اسالمی ایران شد؛منطقه

الملل ی و ب دون در نظرگ رفتن    ای و ب ین ی ترکیه در سطو  منطقهسعودی، رژیم صهیونیستی و حت 

های بزرگ، بهت ر  ات با قدرتمذاکر بودیم؛ لذا همراه و همگام با پیشبرد المللی برجامفرآیندهای بین

گردی د و  هراسی جل وگیری م ی   از ایران شدند تاطقه نیز در جریان گذاشته میبود که کشورهای من

ب ه عب ارت    ش ودب نمی ای تهدید محسوبهای منطقهشد که این مذاکرات برای قدرتنشان داده می

کراتی بای د در م ذا  بهتر دولت جمهوری اسالمی ایران نباید از رقبای منطق ه ای رفل ت م ی ک رد و     

م ه ج ز رژی   ب -چندجانبه با آنها تالش می نمود تا با استفاده از ظرفیت دیپلماسی چندجانبه با همه

 ی رسد ای ن ممکن برساندب ولیکن به نظر م مذاکره کرده و اختالفات را به کمترین حد  -صهیونیستی

راس تای   رج ام را ت وافقی در  امر مورد رفلت دستگاه دیپلماسی واقع شد و ل ذا رقب ای منطق ه ای، ب   

 رآمدندبافزایش نفوت و قدرت منطقه ای ایران تعبیر کردند و لذا در صدد اصال  یا اتمام آن ب

مانن د   رقبای منطقه ای جمهوری اس المی ای ران   برجام برای آمیز نگرش منفی و تهدیددر مورد 

 ورد برجامی آنها در مو تلق عربستان سعودی می توان به سخنان وزیر خارجه این کشور که طرز فکر 

ب ر باش د ث ؤم  ژوهش پمی تواند در نتیجه گیری این  ه به این مسئلهتوج  ، اشاره کردبرا نشان می دهد

: ته اس ت ک ه  عادل الجبیر در مورد برجام و دیدگاه سعودی ها در این رابطه به خبرگزاری رویترز گف

 های خود ب ا آمریک ا  بعید است انگلیس، فرانسه و آلمان در رایزنی برجام ی  توافق معیوب است و »

من بر این ب اورم فرانس ه، انگل یس و آلم ان     ...ای دست یابندای به نتیجهتوافق هستهی  دامهبرای ا

ای این کشور باید مورد رس یدگی  های منطقهالیتتوافق دارند که برنامه موشکی بالستی  ایران و فع 

ای( را اف ق )هس ته  آنها با آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل بر سر اینکه بای د ای ن تو   اقرار گیردبام 

 ) (https://www.reuters.com/2018/05/11 «اصال  کنند، اختالف نظر دارندب



 1397، بهار و تابستان 1، شمارة 2مجله سیاست و روابط بین الملل، دورة  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب..........ببببببب144

 آنها ای ن  دلیل نگرش منفی رقبای منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به برجام این بود که از نظر

ر ب  لی ع الوه  ابع مالی و سرمایه های اقتصادی ایران آزاد شودب این منابع ماتوافق موجب شده که من

حم اس   وصرف حمایت از گروههای مقاومت مانن د ح زب اهلل لبن ان     یًمصارف در اقتصاد داخلی او 

م ورد   حد راهبردی این کشور در خاورمیانه یعنی حکومت بش ار اس د  خواهد شد و یا برای حفظ مت 

دد د گرفتب حکومتی که هم رژی م صهیونیس تی و ه م عربس تان و ترکی ه در ص       استفاده قرار خواه

د شان خواهد اسقاط آن بودندب ثانیاً بخشی از این منابع مالی صرف تقویت توان نظامی و موشکی ایر

وت ل ه ب ا نف    این مقابران سنگین تر خواه د ک ردب بن ابر   یو لذا توازن قوا را به سود جمهوری اسالمی ا

فوت نقابله با ممنطقه ای و توان نظامی ایران موجب نزدیکی اعراب، ترکیه و اسرائیل به یکدیگر برای 

امریک ا،   عنوان رئ یس جمه ور  ه در همین راستا بود که پس از انتخاب ترام  بمنطقه ای ایران شدب 

لس ات  جبه واشنگتن و برگزاری د ولیعهد سعودی و نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سفرهای متعد 

 از برجام خارج شودب  2018مختلف، دولت امریکا را مجاب کردند که در می 
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