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نخست: ایاالت متحده امریکا

بــه نظــر مــی رســد اداره جــو بایــدن بــا تــاش بــرای عملــی ســاختن ایــده لیبرالیســم امریکایی 
مبتنــی بــر تنــوع، نســبت بــه اداره ســلف خــود، عــزم بیشــتری برای تغییــر دارد. 

امریــکا ایــن بــار نیــز بــرای کنتــرل رویکردهــا و رفتــار ایــران بــا کشــورهای منطقــه، به سیاســت 
ــر  ــز در ب مهــار متوســل مــی شــود و ایــن سیاســت کشــورهای دیگــری همچــون چیــن را نی

مــی گیــرد. 

ــر گــذار در  ــوان یــک طــرف تأثی ــه عن ــز ب ــان راســت گــرای پوپولیســتی بعــد از ترامــپ نی جری
ــد.  ــر – حفــظ مــی کن ــگ ت ــد کــم رن ــه داخلــی و خارجــی حضــور خــود را – هرچن صحن

نوین بین المللی

دوم: ایران، ترکیه و سیاست استفاده از بازوهای نیابتی

جریــان هــای راســت ملــی گــرا و پوپولیســتی در امریــکا و اروپــا دربــاره خطــر افزایــش 
کننــد. مــی  تبلیــغ  غربــی  در کشــورهای  جمعیــت مســلمانان 

گروههــای اســام سیاســی مســؤوليت ســنگینی بــر دوش مــوج اول نهضــت هــای عربــی 
گذاشــتند.

مســأله مبــارزه بــا تروریســم همچنــان یکــی از شــاخصه هــای سیاســت بیــن المللــى بــه 
شــمار مــی رود. 

ایــران و ترکیــه از بازوهــای نیابتــی خــود در 
منطقه عربی به عنوان ابزار فشــار اســتفاده 
مــی کننــد و ایــن یکــی از مؤلفــه هــای قــدرت 

آنهــا در ســطح بیــن المللــی اســت. 

اســتفاده  بــا  ایــران  رفتــار  کنتــرل  امــکان 
بســی  داخلــی  آمیــز  مســالمت  تغییــر  از 

اســت.   ترکیــه  در  تغییــر  از  دشــوارتر 

خوانشی در تحوالت 
فضای راهبردی بین المللی

در ســال 2020 میــادی فضــای بیــن المللــی شــاهد تحــوالت زیــادی بــود کــه از جملــه 
ــا«، افزایــش اختــاف قــدرت هــای جهانــی، بــروز  آنهــا مــی تــوان بــه پاندمــی »کرون
ــه و  ــر در ترکی ــی، فراهــم شــدن فرصــت تغیی جنبــش هــای مردمــی در 4 کشــور عرب

ایــران اشــاره کــرد. 

سوم: اسالم سیاسی در یک فضای
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چهارم: جهان پسا کرونا

ــن کشــور در ســطح  ــا« ســبب تقویــت موضــع ای ــروس »کرون ــرل وی موفقیــت چیــن در کنت
بیــن المللــی مــی شــود و جایــگاه ایــن کشــور را از لحــاظ اقتصــادی نیــز تقویــت خواهــد کــرد. 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تقویت ائتاف آنگلو-امریکایی کمک می کند. 

ــا  ــر دنی ــده از لحــاظ اقتصــادی و نظامــی قــدرت برت ــن ســال آین ــرای چندی ــاالت متحــده ب ای
خواهــد بــود و برتــری خــود در تأثیرگــذاری سیاســی را نیــز حفــظ خواهــد کــرد.  

ششم: جمع بندی تحلیل فضای راهبردی بین المللی

هرچنــد ســال 2020 میــادی شکســت پدیــده ترامپیســم را بــه نمایــش گذاشــت، امــا افــکار 
پوپولیســتی همچنــان در ایــاالت متحــده و ســایر نقــاط دنیــا وجــود دارد. 

جو بایدن سیاست مهار ایران توسط آمریکا را نیز زنده خواهد کرد. 

پدیــده »کرونــا« ثابــت کــرد کــه چیــن همچنیــن بــزرگ تریــن رقیــب ایــاالت متحــده در ســالهای 
آینــده خواهــد بود. 

بــا تحوالتــی کــه در الجزائــر و ســودان رخ داد، ســال 2020 میــادی شــاهد پیدایــش گزینــه 
هــا و پیــام هــای اصــاح طلــب در جهــان عــرب بــود. 

در ســال 2020 میــادی، پدیــده تروریســم و مهاجــرت غیــر قانونــی همچنــان بــه عنــوان 
ــی کــرد.  ــی خــود نمای ــن الملل یکــی از چالــش هــای فضــای بی

پنجم: موج دوم نهضت های عربی و میزان 

مســأله مهاجــرت و پناهنــدگان همچنــان بــه عنــوان یــک چالــش جــدی در فضــای بیــن المللــی 
حضور دارد. 

کشــورهای ســودان و الجزائــر بعــد از نهضــت نیــز همچنــان سیســتم دولــت ملــی را حفــظ 
ــان  ــر کشــور عــراق و لبن ــان ب ــد در حالیکــه نظــام ســهمیه بنــدی طائفــه ای همچن کــرده ان

ســایه افکنــده اســت. 

ــا  ــی در مــوج دوم نهضــت، در مقایســه ب ــان هــای اســام سیاســی در کشــورهای عرب جری
مــوج اول حضــور کــم رنــگ تــری دارنــد. 

تأثیر آن بر فضای بین المللی
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مــی تــوان ســال 2020 میــالدی در ایــران را از منظــر 
رقابــت  بحرانهــا،  تشــدید  داخلــی، ســال  رویدادهــای 
بــه  اجتماعــی،  و  سیاســی  جریانهــای  خشــن  هــای 
حاشــیه رانــدن جریــان هــای میانــه رو و افزایــش بــی 
گفتنــی  نامیــد.  حاکــم  نخبــگان  بــه  ملــت  اعتمــادی 
اســت کــه ایــن بــی اعتمــادی در اثــر ســرکوب هــای 
روشــمند و ناتوانــی رژیــم حاکــم در ارائــه راه حلهــای 
کارســاز بــرای بــرون رفــت از بحــران کمرشــکن اقتصادی 
بــه وجــود آمــده اســت. امــا در ایــن میــان فقــط نهــاد 
نظامــی ایــران از ایــن حکــم کلــی مســتثنی بــود چــرا کــه 
ــه دور از بحــران هــای اقتصــادی کــه ملــت  ایــن نهــاد ب
را گرفتــار کــرده، همچنــان بــه بســط و تحکیــم جایــگاه 
سیاســی و اجتماعــی خــود مشــغول اســت؛ تــا جاییکــه 
ایــن ارگان بــه مثابــه یــک تیــم کاری مــی مانــد کــه از 
مشــکالت واقعــی جامعــه بــه کلــی فاصلــه دارد و تنهــا 
بــه اهدافــی کــه بــر اســاس دیــد توســعه طلبانــه و 
خصمانــه بــا کشــورهای منطقــه و جامعــه بیــن المللــى 
از ســوی رهبــری تعریــف شــده، بــه هیــچ چیــز دیگــری 

کار نــدارد. 
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حــوزه هــای دینــی ایــران در ســال 2020 میــادی، 
ــه  در زمینــه عقیدتــی دســتاوردی قابــل توجهــی ارائ
و  سیاســی  هــای  کشــمکش  دلیــل  بــه  ندادنــد. 
اتهامهــای دو طرفــه در مــورد فســاد مالــی و ضعــف 
حالــت  بــزرگ  روحانیــان  هــای  مگــو  بگــو  فقاهــت، 
ــه دلیــل تفــاوت دیــدگاه  ــه خــود گرفــت. و ب علنــی ب
سیاســی  آینــده  دربــاره  نجــف  و  قــم  حــوزه  میــان 
عــراق، تقابــل ایــن دو -طــی ســال گذشــته -بخــش 
اعظــم فعالیــت هــای حــوزوی را بــه خــود اختصــاص 

داد.

یکم: مرجعیت نجف و جلوگیری از 
نفوذ ایران

دوم: نخبگان دینی و راههای تعامل 
با »کرونا«

سوم: ابزار فتوا... والیتمداران و 
هدف گرفتن امریکایی ها

چهارم: ایران و مقابله با اصاح دینی 
در حوزه

نتیجه گیری
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پرونده ایدئولوژیک

یکم: مرجعیت نجف و جلوگیری از نفوذ ایران

روند دیپلماسیروند نظامی

 1 2
شــبه  گروههــای  کــرد  تــاش  نجــف  مرجعیــت 
نظامــی تحــت امــر والیــت فقیــه را تحــت فشــار 
را  آنهــا  افــزون  روز  نفــوذ  جلــوی  و  داده  قــرار 
گرفتــه و آنهــا را زیــر چتــر نهادهای رســمی دولتی 
مرجعیــت  از  کــه  گروههایــی  لــذا  دهــد.  قــرار 
نجــف حــرف شــنوی داشــتند، از بدنــه حشــد جــدا 
شــدند تــا بدینوســیله قــدرت تصمیــم گیــری را از 
انحصــار گروههــای والیتمــدار خــارج ســاخته و بــه 
ــر نهادهــای  ــر چت ــا زی ــد ت ایــن گروههــا فشــار آورن

ــد. ــی قــرار گیرن دولت
درســت اســت کــه همــه خواســته هــای مرجعیت 
نجف برآورده نشــده اســت اما همین کشــمکش 
مقابــل فشــارهای  در  نجــف  کــه  مقاومتــی  و 
ایــران و نفــوذ روز افــزون والیتمــداران در بغــداد 
از خــود نشــان مــی دهــد، محبوبیــت مرجعیــت 
ــه ملــت و اقشــار ســکوالر  ــان قاطب نجــف در می
ــا باشــد کــه  را بیــش از پیــش تقویــت مــی کنــد ت
تاشــهای خــود را در راســتای ســاختن کشــور بــر 
اســاس قانــون اساســی و بــه دور از دخالــت هــای 

ایــران ادامــه دهــد.

بیــن  مقامــات  بــا  نجــف  مرجعیــت  دیدارهــای 
المللــی و غربــی ایــن فرصــت را فراهــم ســاخت تا 
نقطــه نظــرات خــود را بــه گــوش جهــان برســاند. 
مرجعیــت نجــف بارهــا و بارهــا بــر انحصــار اســلحه 
در دســت نهادهــای رســمی دولتــی، اهمیــت 
انتخابــات پارلمانــی تحــت نظــارت نهادهــای بیــن 
المللــی، و مشــروعیت خواســته هــای تظاهــر 
از  ایــران  البتــه  اســت.  کــرده  تأکیــد  کننــدگان 
بیــم اینکــه ایــن راهبــرد مرجعیــت ممکــن اســت 
ــده  ــات آین شــانس احــزاب والیتمــدار را در انتخاب
بــه مخاطــره انــدازد، بــه ایــن موضــع گیــری روی 

ــداد. خــوش نشــان ن
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نخبگان دینی و راههای تعامل با »کرونا«
دوم

بازگشایی زیارتگاه ها؛ موافقان و 
مخالفان

تصمیم به بستن 
زیارتگاهها 

 1 2
در ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا، نخبــگان دینــی در 
مــورد مســأله بــاز گذاشــتن یــا بســتن زیارتــگاه هــا 

متفــق القــول نبودنــد.
گذاشــتن  بــاز  بــه  ایــران  رهبــران  تمایــل  بــه  نظــر 
زیارتــگاه هــا، ایــن اماکــن تــا دیــر زمانــی همچنــان بــه 
ــاز بــود و حتــی برخــی بــر ایــن اعتقــاد  روی زائریــن ب
بودنــد کــه ایــن اماکــن متبرکــه شــفابخش اســت. 
بــه انتشــار ویــروس کرونــا در  نــوع برخــورد،  ایــن 

سرتاســر کشــور دامــن زد. 

بیــن  مقامــات  بــا  نجــف  مرجعیــت  دیدارهــای 
المللــی و غربــی ایــن فرصــت را فراهــم ســاخت تا 
نقطــه نظــرات خــود را بــه گــوش جهــان برســاند. 
مرجعیــت نجــف بارهــا و بارهــا بــر انحصــار اســلحه 
در دســت نهادهــای رســمی دولتــی، اهمیــت 
انتخابــات پارلمانــی تحــت نظــارت نهادهــای بیــن 
المللــی، و مشــروعیت خواســته هــای تظاهــر 
از  ایــران  البتــه  اســت.  کــرده  تأکیــد  کننــدگان 
بیــم اینکــه ایــن راهبــرد مرجعیــت ممکــن اســت 
ــده  ــات آین شــانس احــزاب والیتمــدار را در انتخاب
بــه مخاطــره انــدازد، بــه ایــن موضــع گیــری روی 

ــداد. خــوش نشــان ن

ابزار فتوا... والیتمداران و هدف گرفتن امریکایی ها سوم:
تنــی چنــد از روحانیــون والیتمــدار بــه هــدف قــرار 1

دادن امریــکا در عــراق فتــوا داده انــد.
سیاســتمداران ایرانــی از مبــارزه بــا حضــور 2

امریــکا در کل منطقــه ســخن مــی راننــد؛ نــه 
فقــط عــراق.

بــا اینکــه هنــوز فتوای رســمی از رهبــر ایران صادر 3
نشــده، امــا گروههــای والیتمــدار بــا تمســک بــه 
همیــن فتواهــا بــه فعالیــت خــود صبغــه دینــی 
مــی بخشــند و بــه امریــکا فشــار مــی آورنــد و 
ایــن پیــام را مــی رســانند کــه ایــران ابزارهایــی در 
عــراق دارد کــه مــی توانــد تهدیــدی بــرای امریــکا 
بــه حســاب آیــد تــا بلکــه امریــکا از فشــارها بــر 

جمهــوری اســامی بکاهــد. 

ــه اماکــن 4 ــه نظــر مــی رســد کــه حمــات ب ب
تــا زمــان روشــن شــدن  دیپلماتیــک غربــی 
بایــدن،  دولــت  در  امریــکا  جدیــد  راهبــرد 

بمانــد.  متوقــف 
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چهارم
ایران و مقابله با اصالح دینی در حوزه 

و 1 جــوان  اقشــار  میــان  در  عراقــی  دینــی  مرجــع  حیــدری،  کمــال 
تحصیلکــرده در جهــان شــیعی جایــگاه و محبوبیــت یافتــه اســت. 

افزایــش محبوبیــت بیــش از پیــش مرجــع حیــدری در میــان قشــر جــوان 
و تبدیــل شــدن وی بــه نمــاد اصــاح طلبــی دینــی، خــواب را از چشــم 

ایــران ربــوده اســت.  

ــا اینکــه حیــدری از سیاســت فاصلــه گرفتــه، امــا نهادهــای رســمی  ب
ایــران بــا هــدف تخریــب شــخصیت وی، بــا صــدور بیانیــه هایــی – رســما 
– وی را بــه مــزدوری بــرای دشــمنان، انحــراف و الحــاد متهــم کردنــد. 
چهــار – گــزارش هایــی از بازداشــت وی حکایــت دارد. البته این ســناریو 
در مــورد مراجــع بزرگــی قبــل از او همچــون آیــت اللــه شــریعتمداری و 
آیــت اللــه حســین علــی منتظــری و دیگران هم ســابقه داشــته اســت. 

2

3

نتیجه گیری 
در بحث نتیجه گیری به دو نکته 

مهم اشاره می شود:

ــران  ــان حــوزه نجــف و حــوزه ای تنــش می
دربــاره مســأله والیــت فقیــه و نفــوذ آن 
در جهــان شــیعی بــه طــور اخــص و در 
جهــان اســام بــه طــور عمــوم، همچنان 

ادامــه دارد. 

ایــران از ظهــور هرگونــه گفتمــان اصــاح 
طلبــی در حــوزه دینــی بــه شــدت نگــران 
اســت زیــرا کــه اصــاح دینــی یــک روش 
جامــع و فراگیــری اســت کــه اصاحــات 
سیاســی و اصــاح افــکار عمومــی را نیــز 
در بــر مــی گیــرد. بنــا بــر ایــن، حاکمیــت 
ایــران هرگونــه اصــاح طلبــی دینــی را 
تهدیــدی بــرای برداشــت رســمی خــود از 

دیــن تلقــی مــی کنــد
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ایــن دوره  اکثریــت کرســی هــای مجلــس  تصاحــب 
توســط محافظــه کاران، رفتارهــاى تقابلــى مجلســی 
وزیــران،  و  روحانــی  حســن  جمهــور  رئیــس  بــا  هــا 
اختافات داخلی در میان اصاح طلبان و درخواست 
اســتعفای روحانــی از مهمتریــن رویدادهایــی بــود که 
بــر فضــای سیاســی ایــران در ســال 2020 میــادی 

ســایه افکنــد. 

 1

يكم: تهدیدهای چند مرحله ای رئیس 
جمهور روحانی توسط نمایندگان 
مجلس؛ از استیضاح گرفته تا عزل 
سپس محاکمه و در نهایت اعدام.

دوم: رهبری جلوی اقدامات تندروها 
را گرفت و مانع از آن شد که آنها از 

اختیارات قانون اساسی خود بهرمند 
شوند.

سوم: تقابل بین دولت و مجلس درباره 
مسأله هسته ای

چهارم: عدم رأی اعتماد به برخی وزیران 

تسلط محافظه کاران بر مجلس جديد
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پرونده سیاسی

ــدگان  ــی توســط نماین ــه ای رئیــس جمهــور روحان ــد مرحل تهدیدهــای چن
مجلــس؛ از اســتیضاح گرفتــه تــا عــزل ســپس محاکمــه و در نهایــت اعدام. يكم:

انتخابــات اخیــر مجلــس معــادالت 
سیاســی  فضــای  در  جدیــدی 
کــه  اســت  کــرده  خلــق  ایــران 
هــای  کرســی  اکثریــت  تصاحــب 
مجلــس توســط محافظــه کاران، 
در  طلبــان  اصــاح  نیــاوردن  رأی 
بســیاری از حــوزه هــای انتخاباتــی 
ــه اقلیــت در  و در نتیجــه تبدیــل ب
مجلــس، از مهمتریــن آنهــا اســت. 

انقــاب،  پیــروزی  زمــان  از 
بــا  مجلــس  اخیــر  انتخابــات 
ســوی  از  اســتقبال  کمتریــن 

شــد.  روبــرو  مــردم 

عواملــی کــه در شکســت اصــاح 
نقــش  انتخابــات  ایــن  در  طلبــان 
داشت عبارتند از: عدم پیشرفت 
ــروژه اصــاح طلبــی، اختافــات  پ
در  مشــارکت  دربــاره  درونــی 
دســته  محرومیــت  انتخابــات، 
جمعــی اصــاح طلبــان در مرحلــه 

تأییــد صاحیــت کاندیدهــا.

اقدامات تندروها علیه روحانی2 

بســیاری از تندروهــا از همــان آغــاز تبلیغــات انتخاباتــی مجلــس، عرصــه را بــر روحانــی تنــگ کردنــد و برخــی 
وعــده دادنــد کــه روحانــی را بــه خاطــر عــدم توانایــی در اجــرای وعــده هایــش و وخامــت اوضــاع اقتصــادی 

و رغبــت وی بــه مذاکــره بــا امریــکا در مــورد مســأله هســته ای، اســتیضاح خواهنــد کــرد. 

نیروهــای تنــدرو اقدامــات خــود علیــه روحانــی را شــدت بخشــیدند. ابتــدا طــرح ســؤال از رئیــس جمهــور را 
مطــرح کردنــد و بعــد هــم خواهــان عــزل و ســپس محاکمــه و اعــدام وی بودنــد. 

اولیــن اقــدام عملــی علیــه روحانــی در جــوالی 2020 میــادی، بــا امضــای 200 نماینــده بــرای ســؤال از 
رئیــس جمهــور دربــاره پــاره ای از مســائل، کلیــد خــورد. 

در اکتبــر 2020 میــادی و بعــد از اینکــه روحانــی بــا اســتدالل بــه صلــح امــام حســن بــن علــی بــا معاویــه بــن 
ابــی ســفیان، از تمایــل بــه مذاکــره بــا امریــکا ســخن گفــت و خواســت مخالفینــش را قانــع کنــد بــا آمریــکا 

مذاکــره کننــد، بــار دیگــر خواســت هــای مجلســی هــا بــرای فشــار بــر روحانــی بــاال گرفــت. 

و استیضاح برخی دیگر، جبهه تازه 
مجلس برای افزایش فشار بر دولت

پنجم – اختافات داخلی میان 
اصاح طلبان و بروز چند دستگی در 
موضعگیری شان در قبال روحانی و 

انتخابات
ششم: آینده اوضاع سیاسی در پرتو 

کشمکش های سیاسی و چالش های 
موجود
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رهبری جلوی اقدامات تندروها را گرفت و مانع از آن شد 
که آنها از اختیارات قانون اساسی خود بهرمند شوند. 

دوم

رهبــر ایــران علــی خامنــه ای در ایــن مســأله ورود نمــوده و بــا 
اســتیضاح و عــزل رئیــس جمهــور مخالفــت کــرد. او در توجیــه 
ایــن موضــع خــود گفــت: »ســال پایانــی – غالبــا – ســال حساســی 
بــرای دولــت اســت. بنــا بــر ایــن نبایــد دولــت را تضعیــف کــرد بلکــه 
بایــد زمینــه را مســاعد ســاخت تــا دولــت تــا آخریــن روز دوران خــود 

کار کنــد«. 
بــا تضعیــف روحانــی  بــه ایــن دلیــل  بــه نظــر مــی رســد رهبــر 
مخالفــت کــرد کــه ترســید مبــادا ایــن گام باعــث خــأ سیاســی و 
ناآرامــی هــای امنیتــی و بــی ثباتــی و در نهایــت خــودداری مــردم 

از مشــارکت در انتخابــات آینــده کشــور گــردد. 

ــا طــرح عــزل روحانــی،  ــر در ایــن قضیــه و مخالفــت ب دخالــت رهب
مایــه نجــات رئیــس جمهــور شــد و وی را در مقابــل طــرح هــای 

ــا عــزل، مصــون نگهداشــت.  آینــده اســتیضاح و ی

تقابل بین دولت و مجلس درباره مسأله هسته ای

سوم

روحانــی بــا طــرح »اقــدام راهبــردی 
از  صیانــت  و  تحریمهــا  لغــو  بــرای 
منافــع ملــت ایــران« که بــه تصویب 
مخالفــت  شــدیدا  رســید،  مجلــس 
کــرد چــرا کــه بــه نظــر وی، ایــن طــرح 
تاشــهای دیپلماتیــک را بــا مشــکل 
روبــرو خواهــد کــرد. و ایــن مخالفــت 
روحانــی، وی را در بحــران تــازه ای بــا 

مجلســی هــا وارد کــرد. 

بــه موجــب قانون اقــدام راهبردی، 
ســازی  غنــی  درصــد  بایــد  ایــران 
اورانیــوم را افزایــش داده مانــع از 
نظــارت ســازمانهای بیــن المللــی 
بــر فعالیــت هــای هســته ای ایــران 
شــود، جلــوی بازرســان آژانــس بیــن 
المللــی از ســایت هــای هســته ای 
را بگیــرد و ســاالنه 120 کیلوگــرم 
اورانیــوم غنــی ســازی شــده 20% 

تولیــد کنــد. 

عــدم رأی اعتمــاد بــه برخــی وزیــران و اســتیضاح برخــی دیگــر، 
جبهــه تــازه مجلــس بــرای افزایــش فشــار بــر دولــت 

چهارم: 
بعــد از نــاکام مانــدن طــرح ســؤال از رئیــس جمهــور روحانــی توســط نماینــدگان محافظه کار، ایــن بار آنان 
از دِر فشــار بــر وزیــران روحانــی وارد شــدند و از دادن رأی اعتمــاد بــه برخــی وزرای پيشــنهادی خــودداری 

کردنــد و برخــی از وزیــران دیگــر را نیــز تهدیــد بــه اســتیضاح کردنــد. 
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پنجم:

انتقادهای اصالح طلبان از روحانی1 

سیاســت هــای روحانــی تنهــا از جانــب محافظــه کاران مــورد مخالفــت قــرار نگرفــت بلکــه 
ــه  ــد نمون ــه چن ــز انتقــادات جــدی از وی داشــتند کــه ب ــب وی نی ــاران اصــاح طل تعــدادی از ی

ــم: اشــاره مــی کنی

اتهام وی به 
نزدیکی به 

محافظه کاران

اتهام وی به اینکه در دولت 
خود نیروهای وفادار به اصاح 
طلبان را به حاشیه رانده است

عملی نساختن وعده 
های انتخاباتی

روحانــی اتهامــات وارده از ســوی اصــاح طلبــان را رد کــرد و چنیــن توجیــه کــرد کــه وعــده هــای 
او در »زمــان صلــح« بــوده امــا بعــد کــه کشــور وارد »جنــگ اقتصــادی« شــده، قطعــا عمــل بــه 

برخــی وعــده هــا ممکــن نبــوده اســت. 

پیشنهاد استعفا به روحانی2 

سیاســت هــای روحانــی بــه حــدی 
اصــاح طلبــان را بــه خشــم آورده 
بــود کــه آنــان خواهــان اســتعفای 
اوضــاع  شــاید  تــا  شــدند  وی 
مملکــت بهبــود یافتــه و تغییــری 

در اوضــاع حاصــل شــود.

اختــاف اصــاح طلبــان در مــورد 
اســتعفای روحانــی بســیار پــر رنگ 
محــدودی  تعــداد  تنهــا  و  بــود 
بودنــد  اســتعفای وی  خواهــان 
در حالیکــه بقیــه اصــاح طلبــان 
از روحانــی و سیاســت هــای وی 

دفــاع مــی کردنــد. 

محافظــه کاران هــم از کمپیــن 
جمهــور  رئیــس  اســتعفای 
انتقــاد کــرده و آن را تاشــی 
و  مســئولیت  از  فــرار  جهــت 

خواندنــد. حســابدهی 

ناکامی های اصالح طلبان و احتمال عدم استقبال مردمی و در نتیجه3 

شکســت شــرط بندی بــر روحانی 
وعــده  نســاختن  عملــی  و 
ناامیــدی  حالــت  یــک  هایــش، 
میــان  در  شکســت  إحســاس  و 
رهبــران اصــاح طلــب مخصوصــا 
در مــورد مشــارکت در انتخابــات 
بــه  جمهــوری  ریاســت  آینــده 

اســت. آورده  وجــود 

بــا توجــه بــه اینکه اکثر دســتگاههای 
کاران  محافظــه  اختیــار  در  رژیــم 
احتمــال  مســأله  ایــن  و  دارد  قــرار 
از  زیــادی  تعــداد  صاحیــت  رد 
را  طلــب  اصــاح  کاندیداهــای 
افزایــش مــی دهــد، پیــش بینــی مــی 
در  مردمــی  مشــارکت  کــه  شــود 
آینــده  ریاســت جمهــوری  انتخابــات 

باشــد.  ضعیــف  بســیار 

طلــب  اصــاح  رهبــران  برخــی 
بــرای ورود بــه انتخابــات ریاســت 
ائتــاف  خواهــان  جمهــوری 
درســت  شــدند؛  جدیــد  هــای 
ــا انتخــاب  ــه ای کــه ب ــد تجرب مانن
حســن روحانــی داشــتند تــا مانــع 
کاران  محافظــه  دســتیابی  از 
جمهــوری  ریاســت  کرســی  بــه 

شــوند. 
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ــد دســتگی در  ــروز چن ــان و ب ــان اصــالح طلب ــی می اختالفــات داخل
موضعگیــری شــان در قبــال روحانــی و انتخابــات

شکست در انتخابات
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اختالفات درونی میان جریان اصالح طلب4 
از زمــان انتخابــات اخیــر مجلــس، یــک ســری اختافاتــی میــان احــزاب اصــاح طلــب 

مخصوصــا در مــورد نحــوه مشــارکت در آن انتخابــات بــروز نمــود.
ــی رد صاحیــت دســته جمعــی کاندیداهــای اصــاح طلــب توســط شــورای  در پ
نگهبــان، شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــاح طلبــان در واکنــش بــه ایــن وضــع، 
انتخابــات مجلــس را تحریــم کــرد امــا برخــی احــزاب اصــاح طلــب همچنــان بــر 
مشــارکت در انتخابــات اصــرار ورزیدنــد کــه ایــن مســأله ســبب تشــدید اختافهــا 

ــان شــد.   ــان اصــاح طلب می
در نتیجــه افزایــش اختافــات در دورن شــورای سیاســتگذاری اصــاح طلبــان، 

محمــد رضــا عــارف از ریاســت ایــن شــورا اســتعفا داد. 
بخــش عمــده اختافــات در درون احــزاب اصــاح طلــب بــه ضــرورت انجــام تغییــرات و بازنگــری اهــداف و بنیان های اندیشــه 
ای ایــن جریــان بــر مــی گــردد. چــرا کــه بعــد از سلســله چالشــها و شکســت هــای حرکــت اصــاح طلبــی ایــن بازنگــری ضــروری 

بــه نظــر مــی رســد. 

آینده اوضاع سیاسی در پرتو کشمکش های سیاسی و چالش 
های موجود

ششم:
بعــد از دخالــت رهبــر، ایــن مســأله قطعــی شــد کــه تــاش بــرای اســتیضاح و یــا عــزل رئیــس جمهــور در ایــن چنــد مــاه باقــی 

مانــده از عمــر دولــت روحانــی در دســتور کار مجلــس قــرار نخواهــد گرفــت. 
بــا نزدیــک شــدن زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری، انتظــار مــی رود کــه محافظــه کاران بــا هــدف تضعیــف نامــزد احتمالــی 
اصــاح طلبــان و در نتیجــه جلــب نظــر مــردم بــه نفــع کاندیــد محافظــه کاران، انتقــادات و حمــات وســیعی علیــه دولــت 

انجــام دهنــد.
با اوضاعی که اصاح طلبان درگیر آن هستند، احتمال می رود اندکی قبل از انتخابات گزینه های زیر را در پیش گیرند:

خودداری از مشارکت در 
انتخابات ریاست جمهوری

برای آزمودن شانس خود در 
انتخابات ریاست جمهوری بر 

سر یک نامزد به توافق برسند.

همان طور که در مورد نامزد کردن 
روحانی ائتاف کردند، این بار نیز 

وارد ائتافهای تازه ای شوند.

بــا اینکــه اصــاح طلبــان بــه خاطــر ائتــاف بــا روحانــی بســیار مــورد انتقــاد قــرار گرفتنــد، امــا بــا توجــه بــه احتمــال رد صاحیــت 
شــدن تعــداد زیــادی از نامزدهایشــان، بــاز هــم احتمــال تکــرار تجربــه ائتــاف زیــاد اســت. 

در صورتیکــه اختافــات و کنــاره گیــری هــا در شــورای عالــی سیاســتگذاری اصــاح طلبــان ادامــه یابــد، احتمــال دارد برخــی 
ــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری در ماههــای آینــده یــک نهــاد جدیــدی متشــکل از  احــزاب اصــاح طلــب جهــت آمادگــی ب

اصــاح طلبــان تشــکیل دهنــد. 
در تجربــه انتخابــات اخیــر مجلــس کــه نامزدهــای اصــاح طلــب رد صاحیــت شــدند و در نتیجــه محافظــه کاران بخــش اعظــم 
کرســی هــای پارلمــان را تصاحــب کردنــد، ایــن واقعیــت روشــن شــد کــه جریــان محافظــه کار در صــدد اســت تــا تمامــی 

دســتگاههای رژیــم را در اختیــار بگیــرد. 
احتمال می رود جریان محافظه کار برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از تمامی راههای ممکن استفاده کند. 

ناکامــی دولــت روحانــی در تحقــق وعــده هــای انتخاباتــی، کارکــرد ضعیــف ایــن دولــت در طــی ســالهای اخیــر و همچنیــن 
اختافاتــی کــه هــم اکنــون جریــان اصــاح طلــب بــا آن دســت بــه گریبــان اســت از مهمتریــن عواملــی هســتند کــه در انتخابــات 

ریاســت جمهــوری شــانس محافظــه کاران را افزایــش مــی دهنــد.
در صــورت پیــروزی محافظــه کاران در انتخابــات ریاســت جمهــوری، ایــن جریــان یــک دولــت اصولگــرا تشــکیل خواهــد داد کــه 
در سیاســت داخلــی و خارجــی دســتور العمــل اصولگرایــان کــه برگرفتــه از رهنمودهــای رهبــری اســت، را دنبــال خواهنــد کــرد.

بــا توجــه بــه بــار گــران اقتصــاد ضعیفــی کــه روحانــی بــه ارث مــی گــذارد، دولــت آینــده مجبــور خواهــد شــد در مــورد مســأله 
هســته ای سیاســت نرمــی در پیــش گیــرد تــا بلکــه راهــی بــرای خــروج از ایــن بحــران و بهبــود وضعیــت اقتصــادی مملکــت 

همــوار گــردد. 

سال 2021 میالدی، 
سالی آکنده از تحوالت 
سیاسی و رویدادهای 

داخلی خواهد بود:

انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تصمیمات شورای نگهبان در مورد بررسی صاحیت کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری

نحوه تعامل دولت جدید با مسأله هسته ای و بحران اقتصادی
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ــگ  ــه فرهن ــه تنهــا ب ــران ن ــادی ای در ســال 2020 می
حمایــت و مشــارکت سیاســی زنــان توجــه چندانــی 
ــان در  ــن زن ــادن کمپی ــه راه افت ــا ب ــداد بلکــه ب نشــان ن
مخالفــت بــا حجــاب اجبــاری بــه عنــوان نمــاد سیاســی 
– و نــه عقیدتــی -، ســرکوب فعالیــت هــای سیاســی 
زنــان بــاال گرفــت. و بــا قــدرت یافتــن جریــان هــای 
تــر شــدن حضــور  رنــگ  تنــدرو و کــم  محافظــه کار 
نیروهــای اعتــدال گــرا، مشــکات اجتماعــی همچــون 
خشــونت هــای خانوادگــی علیــه زنــان و اعتیــاد نیــز رو 

بــه فزونــی نهــاد.

يكم: زن در سیاست و جامعه
دوم: اعتیاد و تجارت مواد مخدر

سوم: بحران آب و جامعه
چهارم: اعدام های غیرقانونی

پنجم: آینده اوضاع اجتماعی در سایه 
چالش های کنونی

 1
زن و مشارکت سیاسی
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پرونده اجتماعی 

زن در سیاست و جامعه يكم:

بــا اســتمرار فرهنــگ رجــل سیاســی، 
شــدن  نامــزد  حــق  از  همچنــان  زن 
جمهــوری  ریاســت  مقــام  بــرای 
محــروم اســت و معلــوم نیســت کــه 
آیــا مقامــات ذی صــاح، در مقابــل 
فشــارهای بیــن المللــی و رســانه ای 
در ایــن مــورد کوتــاه خواهنــد آمــد. 

از جملــه ســناریوهای احتمالــی ایــن 
از  بعــد  کــه  همانطــور  کــه  اســت 
مــورد  در  رســمی  فتواهــای  صــدور 
عــدم اشــکال حضــور زن در باشــگاه 
هــا، مســئولین ذیربــط چنین اجــازه ای 
را بــه زنــان صــادر کردنــد، احتمــال چنین 
اتفاقــی در مــورد کاندیــد شــدن زنــان 
نیــز  ریاســت جمهــوری  بــرای مقــام 

دارد.  وجــود 

شــاید هــم مســئولین رژیــم در مقابــل 
حــق  آنهــا  رأس  در  و  زنــان  مســائل 
جمهــوری،  ریاســت  کاندیداتــوری 
نشــان  مقاومــت  خــود  از  همچنــان 
دهنــد کــه ایــن ســناریو بــرای آینــده 
قــوت  از  دور،  چنــدان  نــه  و  نزدیــک 

اســت.  برخــوردار  بیشــتری 

مسأله حجاب و خشونت علیه زن2 
حکومت، سیاست خشونت و تهدید علیه زنان بی حجاب را همچنان ادامه داد.

دختــران برخــی مســئولین رده بــاالی حکومتــی ایــران، در غــرب در آزادی کامــل زندگــی مــی کننــد، ایــن امــر ســبب 
شــده اســت تــا اعتــراض زنــان در داخــل کشــور – حتــی دختــران مســئولین محافظه کار – نســبت بــه قوانین حجاب 
اجبــاری افزایــش یابــد و ایــن امــر همچنیــن نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت کــه حکومــت در گســترش دایــره 

نفــاق اجتماعــی ســهیم اســت. 
نتایــج یــک نظــر ســنجی کــه موسســه » گمــان« دربــاره نــگاه ایرانیــان بــه دیــن انجــام داده، نشــان مــی دهــد کــه 
60% از ســاکنان ایــران نمــاز نمــی خواننــد و 73% بــا حجــاب اجبــاری مخالفنــد و 37% بــه صــورت منظــم و یــا هــر 

از چندگاهــی مبــادرت بــه شــرب خمــر مــی کننــد. 

 3
زنان و اعتیاد

زنان بی پناه در ایران از چندین مشکل رنج می برند که عبارتند از:

طاقاعتیاد

اختافات خانوادگی
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اعتیاد و تجارت مواد مخدر

دوم

پدیــده اعتیــاد و تجــارت مــواد مخــدر از جملــه مشــکات الینحــل در ایــران محســوب مــی 
شــود. درســت در زمانیکــه مســئولین مــی گوینــد کــه بــرای پیگــرد ســوداگران مــرگ از هیــچ 

تاشــی فروگــذار نمــی کننــد، امــا بــاز هــم آمــار معتــادان همچنــان رو بــه افزایــش اســت.  1
گزارشــها حاکــی از آن اســت کــه عناصــر ســپاه پاســداران در عملیــات وســیع قاچــاق مــواد 

مخــدر دســت دارنــد.   2
سوم: بحران آب و جامعه

ایــران همچنــان، در بســیاری از شــهرها بــه 
از  کــه  افتــاده ای  خصــوص شــهرهای دور 
لحــاظ سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی مورد 
بــی توجهــی قــرار گرفتــه اســت، از بحــران کــم 

آبــی رنــج مــى بــرد. 

مســئوالن رژیــم، هیــچ اراده ای از خــود بــرای 
بهبــود زیــر ســاخت هــا در اینگونــه شــهرها در 

آینــده نزدیــک از خــود نشــان نمــی دهنــد.

اعدام های غیرقانونی

چهارم

نخبــگان حاکــم اراده سیاســی راســتین بــرای 
ایجــاد تغییــر ندارنــد وانگهــی، در نبــود نظــارت 
و شــفافیت، فســاد در دســتگاه هــای دولــت 

بســیار ریشــه دوانیــده اســت.

نویــد  ایــران  حکومــت 
کشــتی  قهرمــان  افــکاری 
محاکمــه  بــدون  را  گیــری 

کــرد.  اعــدام  علنــی 

علــی رغــم تاشــهای بیــن المللــی بــرای 
لغــو اعــدام افــکاری، امــا وی کــه یکــی 
بــه  بــود  کشــور  ورزشــی  قهرمانــان  از 
علیــه  تظاهــرات  در  مشــارکت  جــرم 
رژیــم و توهیــن بــه رهبــری، اعــدام شــد. 
حکومــت بــا اعــدام نویــد افــکاری از بقیه 
مــردم زهــر چشــم گرفــت تــا مبــادا پــا 

جــای پــای او بگذارنــد. 

پنجم: آینده اوضاع اجتماعی در سایه چالش های کنونی

ادامــه بخــش اعظــم مشــکات اجتماعــی 
بنــا بــه دالیــل بنیادینــی کــه بــه ســاختار رژیــم 

ایــران بــر مــی گــردد. 
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در سال 2020 میادی، فشارهای ناشی از تحریمها 
و همــه گیــری ویــروس »کرونــا« و سیاســت هــای 
نســنجیده اقتصــادی رژیــم ایــران دســت بــه دســت 
هــم داد و در نتیجــه ایــن ســال ماالمــال از بحرانهــای 
اقتصــادی شــد و تدابیــر اقتصــادی حکومت همچون 
طــرح ســهام عدالــت و دیگــر طرحهــا در کاســتن از 

شــدت ایــن بحرانهــا راه بــه جایــی نبــرد. 

یکم: شاخص های عملکرد اقتصادی 
و پیامدهای گوناگون آن

دوم: سناریوهای آینده اقتصادی 
ایران در پرتو تحوالت منطقه ای و 

بین المللی

تحوالت رشد فعالیت های اصلی در کشور 1 
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پرونده اقتصادی

شاخص های عملکرد اقتصادی و پیامدهای گوناگون آن يكم:

میزان تولید ناخالص ملی ایران در سطح خاورمیانه 
رشــد  بــا  آن  رشــد  امــا  دارد.  قــرار  دوم  مقــام  در 
جمعیــت تناســب نــدارد بنابرایــن ســهم هــر ایرانــی از 
تولیــد ناخالــص ملــی بــه 10 ســال قبل کاهــش یافته 

اســت. 

علــی رغــم نقــش ســپاه پاســداران و شــبکه هــای قاچــاق 
شــدن  همزمــان  امــا  امریــکا،  تحریمهــای  زدن  دور  در 
تحریمهــا بــا »کرونــا« رکــود اقتصــادی را شــدت بخشــید 
و صنایــع حیاتــی همچــون نفــت، پتروشــیمی، فلــزات، 
صنایــع خــودرو، صنایــع خدماتــی را هــدف قــرار داد و 
نیروهــای محرکــه رشــد اقتصــادی همچــون هزینــه هــای 

مصــرف کننــده و صــادرات را از رونــق انداخــت. 

رکــود شــدید و رشــد اقتصــادی منفــی 5 درصــد )و 
طبــق برخــی آمارهــا منفــی 12 درصــد( پاییــن تریــن 
میــزان در طــول 3 دهــه اخیــر را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. 

ــه هــای  ــا هزین ــد ب از آنجــا کــه بخــش کشــاورزی  – هرچن
روزافــزون- نقــش حیاتــی در خودکفایــی کشــور بــازی 
مــی کنــد، مــی تــوان گفــت کــه ایــن بخــش بــه عنــوان 

شــیر اطمینــان بــرای اقتصــاد ایــران عمــل مــی کنــد. 

 2
شاخصه هایی که اثر مستقیم بر رفاه جامعه دارد

توســعه  بــودن شــاخص  پاییــن 
عنــوان  بــه   )HDI( انســانی 
کیفیــت  جهانــی  اســتاندارد 

. گــی ند ز

نیمــه  بــا  مقایســه  در  ایرانیهــا  آمــد  در 
ســال 2013 میــادی یعنــی قبــل از روی 
کار آمــدن دولــت روحانــی، بــه یــک ســوم 

کاهــش یافتــه اســت. 

در ســال 2020 میــادی میانگین 
در  امــا  رســید.   %35 بــه  تــورم 
ردیــف قیمــت هــای مربــوط بــه 
میانگیــن  مســکن  و  دارو  غــذا، 
رقــم  ایــن  از  باالتــر  بســی  تــورم 

بــود. 

 « مؤسســه  ســنجی  نظــر 
گالــوپ« نشــان مــی دهــد کــه 
کــه  گفتنــد  ایرانیــان  از   %44
شــرایط زندگــی شــان بدتــر شــده 
اســت کــه ایــن باالتریــن ســطح 
بدبینــی از ســال 2011 میــادی 

را نشــان مــی دهــد. 

افزایــش  و  ارز  شــدن  کمیــاب  پــی  در 
پــول  ارزش  ســیاه،  بــازار  در  آن  قیمــت 
ملــی یعنــی تومــان بــه پاییــن تریــن ســطح 
ســقوط کــرد و شــرکت هــای وابســته بــه 
ســپاه پاســداران بــرای گرفتــن ارز ســامانه 
»نیمــا« بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد 

کــه ایــن مســأله بــه تــورم دامــن زد. 

کــه  »کرونــا«  ویــروس  انتشــار 
ایــران  کار  بــازار  بخــش  بزرگتریــن 
یعنــی بخــش خدمــات را از رونــق 
هــزار  صدهــا  بیــکاری  انداخــت، 
نیــروی کار را بــه دنبــال داشــت. 
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واقعــی  ارزش  کاهــش 
 2020 ســال  بودجــه 
میــادی در مقایســه بــا 

آن. از  قبــل  یکســال 

هــای  بودجــه  اعظــم  بخــش 
مصرفــی بــه هزینــه هــای عملیاتــی 
و نظامــی و ســپس بــه مقابلــه بــا 

یافــت. اختصــاص  »کرونــا« 

 3
تحوالت تجارت خارجی و ذخایر ارزی
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نیــم میلیــارد  پنــج و  کســری 
از  کــه  تجــاری  تــراز  در  دالری 
ســال 1998 میــادی تا کنون 

بــی ســابقه بــوده اســت. 

کننــده  نگــران  و  شــدید  کاهــش 
ذخایــر ارزی بــه گونــه ای کــه ذخایــر 
ارزی قابــل دســترس رژیــم ایــران بــه 
هشــت میلیــارد دالر ســقوط کــرد.

از  اروپایــی  کشــورهای  اکثــر 
شــرکای  مهمتریــن  لیســت 
و  شــدند  خــارج  ایــران  تجــاری 
چیــن و امــارات جایــگاه خــود را 
بــه عنــوان مهمتریــن شــرکای 
کردنــد. محکــم  ایــران  تجــاری 

 4
رویکرد های بودجه کل 

در آمدهــا واقعــی نبودنــد؛ 
مالیــات  از محــل  بنابرایــن 
هــای  دارایــی  فــروش  و 
ســرمایه ای جبــران شــدند. 

بــه  بودجــه  کســری 
میــزان 9.5%، بــه خاطــر 
و  درآمدهــا  کاهــش 
هــا.  هزینــه  افزایــش 

بــه  حــد  از  بیــش  اعتمــاد 
بــورس و فراهــم ســاختن 

حبــاب مالــی 

مصارف اضطراری برای 
مقابله با »کرونا«.

دولــت بــرای چــاره ســازی کمبــود بودجــه بــه اســتقراض داخلــی و خارجــی روی آورد 
و در افزایــش نقدینگــی بــدون در نظــر گرفتــن تبعــات تورمــی آن، افــراط صــورت 

گرفــت.

سناریوهای آینده اقتصادی ایران در پرتو تحوالت منطقه ای و بین 
المللی  دوم:

گشایش ورونق اقتصادی قریب الوقوع1 

یــک  بــه  دســتیابی  فرصــت  افزایــش 
همــه  لغــو  بــرای  امریــکا  بــا  توافــق 

یمهــا تحر

برطــرف شــدن چالــش هــای مرتبــط بــا 
ویــروس »کرونــا« از ســر راه اقتصــاد 

ایــران
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 2
بحران های تازه ای که اوضاع اقتصادی را پیچیده تر می سازد
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کــه  دارد  وجــود  احتمــال  ایــن 
دولتــی در ایــران روی کار آیــد کــه 
دولــت  بــا  اختافــی  مــوارد  در 
نشــان  خــود  از  نرمشــی  بایــدن 
ندهــد و در نتیجــه تحریمهــا بــا 
یابــد.  ادامــه  بیشــتری  شــدت 

اصرار ایران بر لغو تحریمهایی 
که بر شرکت های وابسته به 

سپاه پاسداران وضع شده 
اند. 

جریــان  حمایــت  و  اســتقبال 
تنــدرو از فعالیــت هــای ســپاه 
پاســداران در داخــل و خــارج از 
کشــور و مخصوصــا فعالیــت 

اقتصــادی ســپاه. هــای 

 3
سناریوی بهبودی اندک

ســناریویی کــه بهبــود اندکــی در اقتصــاد ایــران در طــی ســال 2021 میــادی را پیــش بینــی 
مــی کنــد، از قــوت بیشــتری برخــوردار اســت و بــر مــوارد زیــر اســتوار اســت:

احتمــال دارد مذاکــرات ایــران و امریــکا بــه بعــد از آگوســت 2021 میــادی و روی کار آمــدن دولــت 
جدیــد، بــه تأخیــر افتــد تــا دســتاورد آن بــه پــای جریــان اصــاح طلــب نوشــته نشــود. و از طــرف دیگــر هــم 

مــی دانیــم کــه دولــت جدیــد امریــکا هــم مســائل و اولویــت مهمتــری در دســتور کار خــود دارد. 

وجــود متغیــرات بیــن المللــی و منطقــه ای کــه نشــان مــی دهــد حتــی اگــر تحریمهــا شکســت بخــورد 
و یــا بــه کلــی لغــو شــود بــاز هــم بســیاری از مشــکات اقتصــادی همچنــان باقــی مــی ماننــد، از جملــه 
ایــن متغیــرات مــی تــوان بــه اولویــت هــا و سیاســت هــای اقتصــادی تنــدرو هــا در صــورت پیــروزی در 

انتخابــات، و یــا ادامــه افــت قیمــت جهانــی نفــت اشــاره نمــود.  

احتمــال دارد برخــی شــاخص هــای کلــی همچــون تــراز پرداخــت هــا و همچنیــن رشــد اقتصــادی در نیمــه 
دوم ســال 2021 میــادی بهبــودی را تجربــه کننــد. 

بهبــودی وضعیــت همــه ایرانیــان بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد حتــی اگــر اشــتباهات و چالــش هــای 
ســاختاری -کــه تنهــا در تحریمهــا خاصــه نمــی شــوند- برطــرف شــوند. 

1

2

3

4
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ســال 2020 میــادی شــاهد افزایــش حضــور نهــاد 
بــود.  حاکــم  نخبــگان سیاســی  جمــع  در  نظامــی 
چالــش  ایــران  نظامــی  نهــاد  ســال  ایــن  در  البتــه 
هایــی را نیــز تجربــه کــرد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی 
تــوان بــه کشــته شــدن قاســم ســلیمانی فرمانــده 
هــای  فعالیــت  نســبی  ورکــود  قــدس،  ســپاه 
شــبه نظامیــان وابســته بــه ایــران در کشــورهای 
عربــی اشــاره نمــود. گفتنــی اســت درگیــری میــان 
آذربایجــان و ارمنســتان بــر ســر اقلیــم نگورنــو قــره 
ــد  ــک جبهــه تهدی ــه گشــوده شــدن ی ــه منزل ــاغ، ب ب
جدیــدی بــرای امنیــت ایــران محســوب مــی شــود.

يكم: تأثیرات نظامی و راهبردی حل 
اختاف میان آذربایجان و ارمنستان بر 

ایران
دوم: تغییر ساختار ارتش ایران

سوم: ائتاف های نظامی ایران و 
علت های آن

چهارم: دورنمای فعالیت های 
نظامی ایران در سال 2021 میادی

پیامدهای ژئوپلیتیک این درگیری1 
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پرونده نظامی

تأثیــرات نظامــی و راهبــردی حــل اختــالف میان آذربایجان و ارمنســتان 
ــر ایران  ب يكم:

بــرای  ترکــی  و  روســی  نظامــی  نیروهــای  حضــور 
ارتبــاط  و  ارمنســتان،  و  آذربایجــان  اوضــاع  کنتــرل 
آذربایجــان بــا اقلیــم نخجــوان )Naxcivan( و ترکیــه 
ــران  ــرای منافــع ای ــردی ب ــد راهب ــه یــک تهدی ــه منزل ب

محســوب مــی شــود. 

وضعیــت راهبــردی جدیــد، یعنــی افزایش طــول مرزهای 
ایــران بــا آذربایجــان، ایــن احتمــال را مطــرح مــی کنــد کــه 
ایــن مرزهــا بــرای نیروهــای ایرانــی یــک تهدیــد محســوب 
شــود بنــا بــر ایــن، نیروهــای مرزی ایــران باید بــرای مقابله 
بــا هرگونــه تحــرکات خصمانــه در مرزهــا آمادگــی کامــل 

داشــته باشــند. 

در نتیجــه حــل اختــاف میــان آذربایجــان و ارمنســتان شــرایط راهبــردی جدیــدی ظهــور کرد که ایــران ناگزیر 
از تعامــل بــا این شــرایط اســت:

آرایش جدید نیروهای نظامی ایران 2 

ایجاد قرارگاه عاشورا در 
منطقه مرزی با هدف 

پشتیبانی و نظارت بر هرگونه 
تحرکات.

ایران صدها نیروی مسلح 
در مرزهای شمال غربی و 
در نزدیکی قره باغ مستقر 

نمود.

ایران نیروهای سپاه 
پاسداران را در طول مرزها 

مستقر نمود.
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پیامدهای راهبردی3 
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ایــران بــر ایــن گمــان اســت کــه روابــط آذربایجــان – اســرائیل، بــا هــدف حملــه بــه تأسیســات هســته ای 
ایــران و اقــدام بــه عملیــات جاسوســی و جمــع آوری اطاعــات اســتخباراتی از ایــن کشــور صــورت مــی 

گیرد. 
ــد غربــی و  ــه ظهــور تهدی ــه منزل ــران، ب ــان آذربایجــان )هــم پیمــان غربیهــا( و ای افزایــش طــول مــرز می
اســرائیلی در مرزهــای شــمالی ایــران محســوب مــی شــود. و ایــن مســأله مایــه نگرانــی و یــک جبهــه 

تهدیــد بــرای تهــران اســت. 

تغییر ساختار ارتش ایران دوم:
در پــی تحــوالت و تغییــرات در مســائل راهبــردی کــه بــه نحــوی بــه ایــران مربــوط مــی شــود، ایــن 
کشــور بــرای بــاال بــردن تــوان پاســخگویی بــه تهدیدهــای جــدی، ســعی مــی کنــد در ســاختار ارتــش خــود 
تغییراتــی ایجــاد کنــد و نیروهــای ارتــش و ســپاه پاســداران را در تشــکیات نظامــی و اندیشــه نظامــی 

یکســان ادغــام کنــد.  

تأثیر ماهیت چالشها و توانمندیهای اقتصادی بر ساختار1 

وجــود دوگانگی میان مأموریت 
هــای ارتــش و ســپاه پاســداران 
ســبب کاهــش کارآیــی و افزایش 

اشــتباهات شــده اســت. 

رژیــم  امــروز گریبانگیــر  کــه  نابســامانی 
کــه  اســت  شــده  ســبب  اســت،  ایــران 
نارضایتــی هــای مردمــی در داخــل کشــور 
از رژیــم افزایــش یابــد و همیــن امــر لــزوم 
تغییــر ســاختار ارتــش را بــه گونــه ای کــه 
در تأمیــن امنیــت داخلــی ســهم بیشــتری 

داشــته باشــد، مطــرح کــرده اســت. 

خارجــی  فشــارهای  افزایــش 
ضــرورت  ســپاه  نیروهــای  بــر 
همــکاری ارتــش بــا ســپاه را مــی 
طلبــد و تغییــر ســاختار ارتــش در 
همیــن راســتا صــورت مــی گیــرد. 

اهداف و دورنمای طرح تغییر ساختار نیروهای زمینی ایران2 

نیــروی زمینــی ارتــش ایــران از طــرح تغییــر ســاختاری خبــر داد کــه ســه ســال زمــان مــی بــرد. طبــق ایــن طــرح، 
نیــروی زمینــی بــه یــگان هــای کــم تعــداد، بــا واکنــش ســریع، و سلســله مراتــب فرماندهــی ســاده تــری تبدیــل 

مــی شــود. 

طبــق ایــن طــرح، ســاختار تشــکیات نظامــی بــزرگ ارتــش ایــران در ســطح لشــکر بــاز طراحــی مــی شــود بــه 
گونــه ای کــه یــک لشــکر بــه یــگان هــای کوچکتــر یعنــی بــه ســه گــردان جنگــی تقســیم مــی شــود کــه تحــت 
سلســله مراتــب ســاده فرماندهــی بــه طــور مســتقل و بــه صــورت ســیار فعالیــت مــی کننــد. طبــق ایــن طــرح، 
قرارگاههــای منطقــه ای فرماندهــی یگانهــای ارتــش ایجــاد مــی شــود کــه هــر فرماندهــی یــک قرارگاهــی 

دارد کــه در تصمیــم گیــری در حــوزه جغرافیایــی خــود بــه صــورت مســتقل عمــل مــی کنــد. 

ــرای کاســتن فشــارهایی کــه از داخــل و خــارج متوجــه ســپاه پاســداران  ــن اســت کــه ب ــن طــرح ای هــدف از ای
مــی شــود، از ارتــش اســتفاده شــود و احتمــال درگیــری میــان ارتــش و ســپاه پاســداران و همچنیــن کاهــش 

دوگانگــی میــان آن دو از دیگــر اهــداف ایــن طــرح اســت. 

موفقیــت طــرح تغییــر ســاختار نیروهــای نظامــی ایــران بســتگی بــه میــزان توجــه بــه تجهیــز نیروها به سیســتم 
هــای جدیــد جنــگ افــزاری دارد )آنهــم در شــرایط ســخت اقتصــادی(. البتــه بــه شــرط اینکــه ميــان فرماندهــان 
ارتــش و فرماندهــان ســپاه یــک اســتراتژی مــورد قبــول دو طــرف وجــود داشــته باشــد. گفتنــی اســت 
فرماندهــان ارتــش بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای نیروهــای نظامــی خارجــی همچــون ایــاالت متحــده در صــدد 
بــاال بــردن تــوان نیروهــای نظامــی ایــران هســتند در حالــی کــه فرماندهــان ســپاه تجربــه جنــگ هــای نابرابــر و 
غیــر متمرکــز داشــته و تمایــل شــدیدی بــه هژمونــی و چنــگ زدن بــه بزرگتریــن ســهم از منابــع مالــی دارنــد.

نیروهای نظامی
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تأثیر تغییر ساختار بر برنامه های آموزشی 3 

نیروهای ارتش )نیروهای نظامی( 
 Artish

نیروهای سپاه پاسداران انقالب  
IRGC

IRIGF نیروهــای زمینی

IRIN   نیروهــای دریایی

IRIAF نیروهای هوایی

IRIADF پدافند هوایی

350,000

18,000

37,000

15,000

 مقایســه بین تعداد نیروی انســانی در سیســتم نظامی ایران )2019 میالدی(

IRGCGF  نیروهای زمینی

IRGCN نیروهای دریایی

نیروهای هوا- فضا
IRGCASF 

نیروهــای   ( بســیج  نیروهــای 
ذخیــره(

IRGC-QF سپاه قدس

150,000

20,000

15,000

450,000

5,000

640,000مجموع420,000مجموع

ارتــش ایــران هــر ســاله چندیــن مانــور را بــا ســناریوهای گوناگــون از جنــگ هــای آینــده اجــرا مــی 
کنــد. هــدف از ایــن مانورهــا ارزیابــی تغییــرات اخیــر بــر ســاختار ارتــش و نــگاه آینــده نگــر بــه آمــاده 

کــردن ارتشــی اســت کــه بتوانــد در جنــگ هــای برابــر و نابرابــر آینــده، پیــروز میــدان باشــد. 

ایــن مانورهــا بــر ارزیابــی قــدرت و ســرعت تشــکیات جدیــد و ســرعت بســیج و اعــزام نیروهــا و 
همچنیــن ارزیابــی تغییــرات راهبــردی در فرماندهــی و کنتــرل تمرکــز دارنــد. 

ائتالف های نظامی ایران و علت های آن سوم:
ــردی اش و تشــکیل جبهــه ضــد  ــگاه راهب ــم جای ــا هــدف تحکی ــران در طــی ســال 2020 میــادی و ب ای

ــا روســیه و چیــن فعــال کنــد. آمریکایــی تــاش کــرد ائتــاف هــای نظامــی خــود را ب

مانورهای نظامی ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا و چین1 

بــردن  بــاال  و  تقویــت  بــرای  ایــران 
و  مهــارت،  تبــادل  و  دفاعــی  تــوان 
تقویــت جایــگاه نیــروی دریایــی خــود 
در آبهــای آبــی )آبهــای آزاد(، تــاش 
دارد مانورهــای مشــترکی را بــا چیــن، 
ادامــه  کشــورها  دیگــر  و  روســیه 
دهــد. گفتنــی اســت از ایــن مانورهــا 
ــی«  ــی دریای ــد امنیت ــام »کمــر بن ــا ن ب

یــاد مــی شــود. 

ــران در  نیروهــای زمینــی و دریایــی ای
مانورهــای »قفقــاز 2020« کــه در 
خــاک روســیه انجــام شــد، مشــارکت 
مانورهــا  ایــن  از  هــدف  نمــود. 
در مواجهــه  تشــکیات  یــک  ایجــاد 
کــه  غربــی   – امریکایــی  ائتــاف  بــا 
امنیــت  تأمیــن  هــدف  بــا  آمریــکا 
ــی و تنگــه هرمــز  منطقــه خلیــج عرب

بــود. آن  تشــکیل  صــدد  در 

جمع کل نیروهای نظامی به عاوه نیروهای ذخیره  : 1,060,000
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 2
اهداف ائتالف های نظامی ایران

ــروز جنــگ تحمیلــی در منطقــه، دو قــدرت  ــران بســیار اهمیــت دارد کــه در صــورت ب ــراى ای ب
ــا  ــری ب ــه درگی ــن دو کشــور در هرگون ــار خــود داشــته باشــد. ورود ای ــن و روســیه را در کن چی
کشــورهای غربــی، موضــع ایــران را در چندیــن پرونــده تقویــت مــی کنــد. بــه عنــوان نمونــه می 

تــوان بــه مذاکــرات برجــام اشــاره کــرد.

دورنمای فعالیت های نظامی ایران در سال 2021 میالدی 

چهارم

احتمــال دارد پیامدهــای کشــته شــدن قاســم ســلیمانی و محســن فخــری زاده دانشــمند 
ــی برنامگــی در مدیریــت  ــد. مثــا آشــفتگی و ب ــادی ادامــه یاب ــا مــدت هــای زی هســته ای، ت
شــبه نظامیــان عــراق و ســوریه تــا مدتهــا ادامــه مــی یابــد و ایــران از ایــن حادثــه بهــره بــرداری 
تبلیغاتــی مــی کنــد تــا اقدامــات انتقامجویانــه خــود در منطقــه خاورمیانــه و دیگــر مناطــق را 

توجیــه کنــد.   

انتظــار مــی رود همزمــان شــدن لغــو تحریــم تســلیحاتی ایــران بــا فراینــد تغییــر ســاختار ارتــش 
ایــران، ایــن کشــور بــرای بــر طــرف کــردن کمبــود تجهیــزات نظامــی، بــه خریــد سیســتم هــای 
نویــن تســلیحاتی همچــون جنگنــده هــای روســی از نــوع Su-30، یــا MiG-35 و سیســتم هــای 
پدافنــد هوایــی پیشــرفته روی آورد، البتــه اگــر بودجــه ســال 2021 میــادی چنیــن امکانــی را 

فراهــم کنــد. 

انتظــار مــی رود ایــران مانورهــای دریایــی را بــا هــدف بــاال بــردن تــوان دفاعــی دریایــی خــود، 
افزایــش و ادامــه دهــد. 

انتظــار مــی رود در آینــده اســتفاده از امکانــات پهبــادی افزایــش یابــد، بــه ویــژه در مأموریــت 
هــای نظــارت بــر مرزهــای مشــترک بــا آذربایجــان. 

ــه  ــردی ب ــد راهب ــران یــک تهدی ــرای ای ــا اســرائیل ب ــن ب ــه اینکــه همــکاری امــارات و بحری نظــر ب
حســاب مــی آیــد کــه بایــد در مقابــل آن ایســتاد، امــکان دارد ایــران بــه منظــور ناکام ســاختن این 
طــرح همــکاری، بــرای هــدف قــرار دادن اســرائیلی هــا در ایــن دو کشــور دســت بــه کار شــود. 

 1
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امور جهان عرب

بــه  منطقــه  کشــورهای  حکومتهــای  و  هــا  ملــت 
فعالیــت هــای توســعه طلبانــه ایــران در منطقــه روی 
 2020 ســال  در  رویکــرد  ایــن  ندادنــد.  نشــان  خــوش 
میــالدی فراتــر از انتظــار بــود؛ چــرا کــه در ابتــدای ســال 
ســپاه  فرمانــده  ســلیمانی  قاســم  میــالدی   2020
قــدس یعنــی همــان کســی کــه شــبه نظامیــان مســلح 
ــان را  تحــت امــر والیــت فقیــه در عــراق، ســوریه و لبن
فرماندهــی مــی کــرد، کشــته شــد. از ســوی دیگــر ایران 
کشــورهای  جمعــی  دســته  امنیــت  طــرح  نتوانســت 
خلیــج عربــى یعنــی »ابتــکار صلــح هرمــز« ) )HOPE را 
بــا جدیــت دنبــال کنــد و اقــدام ایــران بــه فعالیــت هــای 
مخــل امنیــت و ثبــات کشــورهای منطقــه و حمایــت 
ایــن  ناکامــی  اســباب  حوثــی،  شورشــیان  از  آشــکار 
کشــور در پیشــبرد طــرح مذکــور را رقــم زد. بعد از اینکه 
جبهــه ائتــالف عربــى بــرای حمایــت از حکومــت قانونــی 
در یمــن بــا امضــای تفاهمنامــه ریــاض عــزم خــود را 
جــزم کــرده بودنــد، حوثــی هــا حمــالت موشــکی خــود را 
عليــه عربســتان افزایــش داده و تمــام تالشــها را بــرای 

ــن بســت کشــاندند.  ــه ب ــز ب راه حــل مســالمت آمی
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رخدادهــای ســال 2020 میــادی شــاهد بــروز تنــش 
در روابــط عربســتان ســعودی و کشــورهای خلیــج از 
یــک طــرف و ایــران از طرفــی دیگــر بــود بــه نحــوی کــه 
آثــار و پیامدهــای ایــن تنــش بــر اوضــاع متشــنج بیــن 

طرفیــن ســایه افکنــد. 

نخست: سیمای سیاست خارجی ایران 
در قبال کشورهای خلیج در سال 2020 

میادی
دوم: تحلیل وضعیت کنونی روابط بین 

ایران و کشورهای خلیج
سوم: کش و قوس های روابط 

کشورهای خلیج- ایران در سال 2020 
میادی

چهارم: سناریوهای آینده روابط 
کشورهای خلیج – ایران در سال 2021 

میادی

 1
راهکارهای ایران برای مصالحه با کشورهای شورای همکاری کشورهای
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ایران و کشورهای خلیج

ســیمای سیاســت خارجــی ایــران در قبــال کشــورهای خلیــج در ســال 
2020 میــالدی نخست:

خلیج عربی و مخالفت با هرگونه ائتالف با قدرت های بین المللی

مقامــات ایرانــی در اظهــارات خــود 
کشــورهای خلیــج را بــه خاطــر در 
پیــش گرفتــن سیاســت همراهــی 
منافــع  علیــه  متحــده  ایــاالت  بــا 

ایــران ســرزنش مــی کننــد. 

ایران موافقت و همراهی کشورهای 
خلیــج بــا طرحهــای امنیتــی ایــران کــه بــر 
ــه  ــران تهی ــدگاه و منافــع ای اســاس دی
شــده اســت را یــک ضــرورت مــی دانــد.   

همــکاری  شــورای  عضــو  کشــورهای 
خلیــج از دخالتهــای ایــران در امــور داخلــی 
شــان و تهدیــدات پیاپــی و قدرت نمایی 
و توســعه زرادخانــه نظامــی ایــن کشــور 
ابــراز نگرانــی مــی کننــد و بــر ایــن باورنــد 
کــه اینگونــه رفتارهــای ایــران در راســتای 
بــه کرســی نشــاندن طــرح امنیتــی ایــران 
در خلیــج اســت کــه در آن فقــط منافــع 

خــود ایــران لحــاظ شــده اســت. 

 2
دیدگاه کشورهای خلیج درباره پیشنهادهای ایران در مورد

طرحهــای ایــران بــا اصــول اولیــه شــورای همــکاری کشــورهای خلیــج منافــات دارد. براســاس این اصول، کشــورهای 
عضــو شــورا در جهــت حفــظ تــوازن منطقــه ای بایــد بــه توانمندیهــای خــود متکــی باشــند و در شــرایط نابســامانی 
امنیتــی در منطقــه و همچنیــن بــا در نظــر داشــت رویکــرد برتــری جویانــه ایــران در منطقــه، بــرای بــاال بــردن 

توانمندیهــای دفاعــی خــود بــا کشــورهای دوســت ائتــاف نماینــد. 

بــه نظــر کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج، طرحهــای ایــران بــرای مدیریــت مشــترک امنیــت خلیــج توســط 
کشــورهای حاشــیه خلیــج و ایــران، تنهــا در حــد حــرف اســت و بــا طرحــی کــه نشــان از عــزم راســتین و واقــع بینانــه 
باشــد، فاصلــه زیــادی دارد. بــه نظــر کشــورهای خلیــج، ایــران قبــل از ارائــه اینگونــه طرحهــای امنیتــی در درجــه اول 

خــود بایــد از تهدیــد امنیــت کشــورهای خلیــج دســت بــردارد. 

مدیریت امنیت منطقه با در نظر داشت تهدیدهای ایران 
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–پیش نیازهای اعتماد سازی بین ایران و کشورهای خلیج 
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میــان  گفتگــو  هرگونــه 
کشــورهای خلیــج و ایــران بایــد 
مشــترک  منافــع  چارچــوب  در 
باشــد. و در ایــن گفتگوهــا، بایــد 
نگرانیهای طرفین درک شــود و 
مــورد بررســی قــرار گیــرد بــدون 
اینکــه یکــی از طرفیــن بخواهــد 
حرف خود را به کرســی بنشــاند.

همچــون  منطقــه  در  ایــران  رفتارهــای 
کمکهــای تســلیحاتی بــه حوثــی هــا، تهدیــد 
کشــورهای  و  ســعودی  عربســتان  امنیــت 
خلیــج نــه تنهــا بــا طرحهــا و پیشــنهادهای 
ایــران همخوانــی نــدارد بلکــه نشــان مــی دهد 
کــه ایــران در ارائــه ایــن طرحهــا و ابتــکارات 
جدیت الزم را ندارد و در پیش گرفتن راهبرد 
تنــش زایــی، سیاســت بحــران آفرینــی تهــران را 

ــد.  ــت مــی کن ثاب

عضــو  کشــورهای  خواســت 
ــران  ــج از ای شــورای همــکاری خلی
ایــن اســت کــه بــرای نشــان دادن 
حســن نیــت، رویکــرد ســتیزجویانه 
پیشــین  هــای  دهــه  در  کــه  ای 
داشــته را کنار گذاشــته و رویکرد 

متفاوتــی را در پیــش گیــرد.  

 1
آنچه از دید ایران فرصت شمرده می شود برای کشورهای

تحلیل وضعیت کنونی روابط بین ایران و کشورهای خلیج دوم:

اســاس  بــر  ایــران  تســلیحاتی  تحریــم  پایــان 
و مســابقه  تنــش  افزایــش  برجــام، موجــب 
تســلیحاتی در منطقــه خواهــد شــد و ایــن امر 
بــه شــکل مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای 
کشــورهای خلیــج خطراتــی را بــه دنبــال دارد. 

کشــورهای خلیــج از امتیازاتــی کــه در برجــام 
- بــدون در نظرداشــت نگرانیهــای آنهــا – بــه 
وضعیــت  دربــاره  اســت،  شــده  داده  ایــران 
آینــده روابــط خــود بــا ایــران نگــران هســتند. 

 2
فاکتور های تأثیرگذار بر روابط بین کشورهای خلیج و ایران

دخالــت در امــور داخلــی کشــورهای 
خلیج

دیــد متناقــض ایــران بــه امنیــت خلیــج 
عــرب

فعالیــت هــای تســلیحاتی افسارگســیخته ایــران دامنــه تنــش در منطقــه را افزایــش مــی دهــد و 
ســبب مــی شــود کــه کشــورهای خلیــج نیــز بــرای دفــاع در مقابــل خطــر ایــران و شــبه نظامیــان 

ــد.   ــردن تــوان تســلیحاتی خــود تــاش کنن ــرای باالب ــران، ب ــه ای وابســته ب

خلیج یک تهدید است.
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سوم: کش و قوس های روابط کشورهای خلیج- ایران در سال

ــردارد؛ چــه دخالــت  ــران خواســته شــد کــه از دخالــت در امــور داخلــی کشــورهای همســایه دســت ب از ای
مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم توســط شــبه نظامیانــی کــه تهــران آنهــا را آمــوزش داده و تســلیحات مــی 

دهــد. 
حمایــت از تاشــهای بیــن المللــی بــرای تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران، تــا اینکــه از فعالیــت هــای بــی 
ثبــات کننــده اش در منطقــه و  کمــک تســلیحاتی بــه گروههــای تروریســتی و فرقــه گــرا دســت بــردارد. 

درست است که می شود تعامات مثبت و مفیدی را بین کشورهای خلیج و ایران تقویت کرد 
اما نکته اینجاست که رژیم ایران در صدد تحمیل هژمونی خود بر منطقه است و به کشورهای 

همسایه خود هنوز هم از عینک دشمنی دیرینه فارس- عرب می نگرد و این دید بر اندیشه 
هراسان ایران سایه افکنده است.  

رژیــم ایــران بــدون اینکــه بــه تاشــهای عربســتان ســعودی در راســتای صلــح و همزیســتی مســالمت آمیــز 
توجهــی نشــان دهــد، بــه فعالیــت هــای توســعه طلبانــه و مخــل امنیــت منطقــه ادامــه داد. 

ظاهــرا ریــاض کــه قــوی تریــن جبهــه در مقابلــه بــا رژیــم ایــران اســت، سیاســت هــای خــود در قبــال ایــران را بــر 
اســاس پیشــینه موضعگیریهــای تنــش زایــی کــه ایــران از ســال 1979 میــادی در قبــال عربســتان ســعودی 

در پیــش گرفتــه، بنــا کــرده اســت. 

عربستان سعودی و ایران 

کویت و ایرانبحرین و ایران

نســبت  ایــران  طلبانــه  توســعه  نــگاه 
بــه بحریــن اســباب نگرانــی ایــن کشــور 

اســت.  شــده 

هرچنــد کــه ایــن دو کشــور بــر ســر میــدان 
ــن  ــد، امــا چندی ــدره اختــاف دارن ــی ال نفت
تفاهمنامــه اقتصــادی و همچنیــن وجــود 
کویــت،  در  مذهــب  شــیعه  جمعیــت 
روابــط ایــن دو کشــور را پایدار نگهداشــته 

اســت. 

سلطنت عمان و ایران امارات و ایران

امــارات توانســته اســت بــا اســتفاده از 
نیــاز ایــران بــه همــکاری تجــاری بــا ایــن 
ــد.  ــل کن ــران را تعدی کشــور، رفتارهــای ای

عمــان توانســته اســت همزمــان بــا حفــظ 
جایــگاه خــود در تعامــل بــا دیگــر کشــورهای 
ــدار  ــط اقتصــادی و سیاســی پای ــج، رواب خلی

ــا ایــران را حفــظ کنــد.  خــود ب

قطر و ایران

بعــد از اعــام مصالحــه میــان » کشــورهای چهارگانــه عربــی«  بــا قطــر ، ایــن کشــور پیشــنهاد گفتگــو بــا ایــران 
را مطــرح کــرد.

هرچنــد ایــران از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــرد امــا بــا ادبیاتــی همچــون گذشــته تقصیرهــا را بــر گــردن دیگــران 
انداخــت. 

2020 میالدی
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و تهدیدهای ایران حمایت می کند

بیانیــه »نشســت عــا« بــه فعالیتهــای مشــترک کشــورهای خلیــج در مقابلــه بــا تهدیدهایــی کــه از جانــب ایــران متوجــه 
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج اســت جانــی دوبــاره بخشــید. 

در ایــن بیانیــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج دخالتهــای ایــران در امــور داخلــی کشــورهای عضــو شــورا و 
منطقــه، فعالیــت هــای تروریســتی ایــران و حمایــت از جنگهــای فرقــه گــرا و مذهبــی را محکــوم کردنــد و بــر ضــرورت 
پایــان دادن بــه حمایــت از گروههــای جنــگ افــروز، و عــدم حمایــت مالــی و تســلیحاتی از شــبه نظامیــان فرقــه گــرا و 
گروههــای تروریســتی تأکیــد کردنــد. گفتنــی اســت گروههــای فرقــه گــرا بــا اســتفاده از تجهیــزات جنگــی همچــون 
موشــک هــای بالیســتیک و پهبادهــا ضمــن حملــه بــه مناطــق غیــر نظامــی، امنیــت آب راههــای بیــن المللــی و اقتصــاد 

جهانــی را نیــز تهدیــد مــی کننــد. 

در ایــن بیانیــه خواســته شــده اســت تــا در هــر مذاکــره احتمالــی آینــده بــا ایــران، مســائلی همچــون رفتــار برهــم زننــده 
ــران مطــرح شــود و  ــار برنامــه هــای هســته ای ای ــران، فعالیــت هــای موشــکی و پهبــادی در کن ثبــات منطقــه ای ای
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری نیــز بایــد بــه عنــوان یکــی از طرفهــای گفتگــو دربــاره مســائل یــاد شــده، در نظــر 

گرفتــه شــود. 

در ایــن بیانیــه همچنیــن از کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خواســته شــده اســت تا بــه تأســی از تفاهمنامه دفاعی 
مشــترک و اصــل امنیــت دســته جمعــی کشــورهای عضــو شــورا، توانمندیهــای نظامــی خــود را در راســتای مقابلــه بــا 

تهدیــدات کنونــی، افزایــش دهند.  

1

2

3

4

سناریوهای آینده روابط کشورهای خلیج – ایران در سال چهارم:

در پیش گرفتن مسیر مسالمت آمیز و کاهش تنش1 
در ایــن بــاره بایــد منتظــر سیاســت هــای ایــاالت متحــده در قبــال ایــران بــود. در روزهــای اخیــر شــاهد اظهــار 
ــد کــه  ــم؛ هرچن ــوده ای ــل بازگشــت ب ــکا در مــورد بازگشــت در مقاب ــران و امری ــل مقامــات ای نظرهــای متقاب
اختــاف نظرهایــی در مــورد جزئیــات ایــن مســأله وجــود دارد. امــا در کل مــی تــوان گفــت کــه ایــن مســأله می 

توانــد تأثیــر مثبتــی بــر روابــط ایــران بــا کشــورهای خلیــج داشــته باشــد. 

خلیــج  کشــورهای  یکپارچگــی 
ایــن  نظامــی  توانمندیهــای  و 
عنــوان  بــه  توانــد  مــی  کشــورها 
عاملــی بازدارنــده در مقابــل نفــوذ 

کنــد.  عمــل  ایــران 

نظــر بــه نزدیکــی برخــی کشــورهای 
ــا اســرائیل، امــکان دارد کــه  خلیــج ب
ایــران نیــز در سیاســت هــای خــود 

تجدیــد نظــر کنــد. 

احتمــال تحقــق ایــن فرضیه در 
قــوی  2021 میــادی  ســال 

تــر اســت. 

مسیر ادامه تنش 2 

امریــکا  تحریمهــای  تشــدید 
علیــه ایــران در صورتیکــه ایــن 
دو کشــور در مــورد گفتگوهــا 

بــه نتیجــه نرســند.

کشــورهای  دارد  احتمــال 
خلیــج بــه ناچــار بــرای مقابلــه 
امــور  در  ایــران  دخالتهــای  بــا 
داخلــی شــان، دســت بــه اقــدام 

بزننــد.  عملــی 

حملــه نظامــی بــه ایــران از ســوی 
کــه  اســرائیل  و  متحــده  ایــاالت 
عربــی  کشــورهای  اینصــورت  در 
بــه عنــوان هــم پیمــان امریــکا از 
حمــات ایــران در امــان نخواهنــد 

مانــد. 

مسیر تفاهم و مصالحه کشورهای خلیج – ایران 3 

برخی از کشورهای خلیج بر این باورند که باید برای اعتماد سازی و تفاهم و همکاری با ایران توجه نشان داد. 
کشــورهای خلیــج نیــاز دارنــد کــه بــا تعدیــل رفتــار ایــران، زمینــه روابــط متقابــل بــا ایــن کشــور را فراهــم آورنــد تــا ضمــن کاســتن 

از هزینــه هــای درگیریهــای بــی ثمــر، در ســایه ثبــات و آرامــش در منطقــه، ملــت هــا از رفــاه و آســایش برخــوردار شــوند. 

2021 میالدی 
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نقش سیاسی  نخست:
ایران در دامن زدن به بحران یمن قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت.1 

رژیــم ایــران در راســتای رســمیت بخشــیدن بــه 
شــبه نظامیــان شورشــی، بــر خــاف اصــول بیــن 
المللــی یکــی از فرماندهــان ســپاه بــه نــام حســن 
ایرلــو را بــه عنــوان ســفیر خــود در نــزد حوثــی هــا 

تعییــن کــرد. 

حوثی ها با حمایت ایران، در یمن جنایات علیه حقوق بشر مرتکب شدند. 2 

موضع مخالف ایران با روند صلح در یمن 3 

از آنجــا کــه منافــع ایــران در یمــن، در ســایه ادامــه بحــران و تنــش تأمیــن مــی شــود، ایــن کشــور تــاش 
کــرد تــا رونــد سیاســی بــرای خاتمــه دادن بــه بحــران یمــن را متوقــف ســازد. 

در ســال 2020 میــادی ایــران تاشــهای زیــادی بــرای شکســت رونــد صلــح در یمــن انجــام داد و از شــبه 
نظامیــان حوثــی خواســت بــرای بــر هــم زدن اوضــاع، تحــرکات تنــش زای خــود را افزایــش دهــد.

یمــن در ســال 2020 میــادی شــاهد تحــوالت ناشــی 
از فعالیــت هــای شــبه نظامیــان حوثــی وابســته بــه 
ایــران بــود. در ســالی کــه گذشــت ایــران بــرای ســنگ 
انــدازی و نــاکام ســاختن تاشــهای صلــح طلبانــه و 
تحقــق اهــداف و منافــع خــود در یمــن، کمــک هــای 
تســلیحاتی و سیاســی خود به شــبه نظامیان حوثی 

را ادامــه داد. 

نخست: نقش سیاسی 
دوم: تشدید حمات نظامی حوثی 

ها با درخواست ایران
سوم: نفوذ فرهنگی و اجتماعی 

ایران
چهارم: سناریوهای آینده بحران یمن 

در ارتباط با نقش ایران در سال 2021 
میای

ایران و یمن

ــر خــاف قطعنامــه هــای ســازمان ملــل  ــران ب ای
امنیــت،  شــورای   2216 قطعنامــه  جملــه  از 
همچنــان بــه کمــک هــای تســلیحاتی خــود بــه 
شــبه نظامیــان حوثــی ادامــه داد و بــا اســتفاده 
از روشــهای گوناگــون تجهیــزات جنگــی و نفــت 

را بــرای حوثــی هــا قاچــاق کــرد. 

بنابــر گــزارش منابــع یمنــی، حوثــی هــا در صنعــاء 
مرتکــب 24488 مــورد نقــض حقــوق کــودکان 

شــدند. 

گــزارش  نیــز   Save the Children مؤسســه 
داده اســت کــه حوثــی هــا ده هــا بیمارســتان را 

در یمــن هــدف قــرار داده انــد.
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نفوذ فرهنگی و اجتماعی ایران سوم:
تغییر برنامه سیستم آموزشی در یمن 1 

عقیدتی سازی گفتمان فرقه گرایی و اجتماعی2 

نقشه های ایران برای ایجاد تغییر جمعیتی در یمن بر اساس اصل فرقه گرایی. 
شــبه نظامیــان حوثــی بــرای جبــران کمبــود تعــداد نیروهــای خــود، صدهــا جوان یمنــی را برای تحصیــل در حوزه 

هــای ایــران ارســال مــی کند. 
شــبه نظامیــان حوثــی بــا تقلیــد از ایــران، مناســبت عاشــوراء را در جهــت تقویــت اصــل فرقــه گرایــی بــا رنــگ و 

بــوی ایرانــی بــه خدمــت مــی گیرنــد. 

دوم
تروریســتی  حمــات  هــا  حوثــی 
خود را علیه عربســتان با اســتفاده 
از پهبادهــای انفجــاری و موشــک 
ــد.  هــای بالســتیک افزایــش دادن

ــر  ــو ســفیر غی ــا آمــدن حســن ایرل ب
قانونــی ایــران بــه یمــن، حمــات 
ــان در داخــل  نظامــی شــبه نظامی

و خــارج یمــن افزایــش یافــت.

اطاعاتــی،  منابــع  گــزارش  بــر  بنــا 
ــی کــه در مناطــق  کارشناســان ایران
نظامیــان  شــبه  ســیطره  تحــت 
بــه هیــأت  داشــتند، حملــه  حضــور 
را  عــدن  فــرودگاه  در  یمــن  دولــت 
فرماندهــی و مدیریــت مــی کردنــد. 

بــه محــض ورود هیــأت دولــت یمــن 
بــه فــرودگاه، از ســوی حوثــی هــا 

ــد. ــه قــرار گرفتن مــورد حمل

شبه نظامیان حوثی برای ممانعت از اجرای تفاهمنامه 
ریاض، حمات نظامی خود در داخل یمن را افزایش دادند.

تــا  کــرد  تــاش  ایــران  رژیــم 
بــر  مبتنــی  آموزشــی  سیســتم 
اصــول مذهــب دوازده امامــی را 
در یمــن تحمیــل کنــد. ایــن اقــدام 
مذهــب  بــا  مقابلــه  راســتای  در 
تســنن  -کــه چندیــن قــرن در یمــن 
ســابقه دارد – اتخاذ شــده اســت. 

 234 حوثــی  نظامیــان  شــبه 
مــورد تغییــر را در ســر فصــل 
هــای درســی دوره ابتدایــی و 
متوســطه اعمــال کــرده انــد. 

رژیــم ایــران تعــداد 750 بورســیه 
مختلــف  مقاطــع  در  تحصیلــی 
دانشــگاههای  در  تحصیلــی 
ایــران بــه شــبه نظامیــان حوثــی 

اعطــا کــرده اســت

سناریوهای آینده بحران یمن در ارتباط با نقش ایران در سال 
2021 میالی چهارم:

شــرایط و تحــوالت مربــوط بــه بحــران یمــن از جملــه اجــراى »تفاهمنامــه ریــاض« ، بازگشــت دولــت به عــدن، و گنجاندن 
شــبه نظامیــان حوثــی در فهرســت ســازمانهای تروریســتی قطعــا بــر اوضــاع یمــن تأثیــر گــذار خواهــد بــود و ایــن 
احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ایــاالت متحــده در مــورد رفتارهــای ایــران کــه امنیــت منطقــه و مخصوصــا یمــن را برهــم 

زده اســت، از دیپلماســی قاطــع اســتفاده کنــد. 
بــه احتمــال زیــاد ایــاالت متحــده هــم پیمانــان خــود را در هــر مذاکــره ای بــا ایــران شــریک خواهــد ســاخت. و حــد اقــل، 
واشــنگتن موضــع هــم پیمانــان خــود را در مــورد نقــش ایــران در برهــم زدن ثبــات منطقــه و مخصوصــا یمــن در نظــر 
خواهــد گرفــت کــه در ایــن صــورت در ســایه تاشــهای فرســتاده ســازمان ملــل در اعــان بیانیــه مشــترک بــرای حــل 
بحــران یمــن، شــبه نظامیــان حوثــی نیــز بــه ناچــار بــه رونــد راه حــل سیاســی و فراگیــر بحــران یمــن تــن در خواهنــد داد. 
درصورتیکــه مذاکــره امریــکا بــا ایــران فقــط در چارچــوب هســته ای محــدود بمانــد، بحــران یمــن نیــز ادامــه خواهــد یافت 
و بــا ادامــه حمایتهــای ایــران، شــبه نظامیــان حوثــی بــه حمــات نظامــی– ولــی بــا شــدت کمتــری – مبادرت مــی ورزند. 
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جنگ امریکا – ایران در خاک عراق نخست:

ماهیت افزایش تنش بین امریکا و ایران در عراق 1 

علل افزایش تنش میان امریکا و ایران در خاک عراق 2 

فعالیتهــای ایــران در عــراق در ســال 2020 میــادی 
راکــد مانــد؛ زیــرا حوادثــی کــه در طــی ســال گذشــته 
در عــراق بــه وقــوع پیوســت مانــع از آن شــد کــه در 
مقایســه بــا ســال 2019 میــادی، ایــران نتوانــد آنطــور 
ــه گســترش نفــوذ خــود در عــراق  کــه مــی خواســت ب
بپــردازد. ایــن حــوادث عبارتند از: اول، اقدامات نظامی 
امریــکا علیــه ایــران در عــراق کــه در ایــن مــورد امریــکا 
توانســت مهنــدس پــروژه توســعه طلبــی ایــران یعنــی 
ــل برســاند.  ــه قت قاســم ســلیمانی را در خــاک عــراق ب
ــا بــر شــرایط کلــی ایــران، کــه  دوم، تأثیــر پاندمــی کرون
ایــن امــر نیــز بــه عنــوان عاملــی بــود کــه مانــع از اجــرای 
طرحهــای توســعه طلبانــه ایــران در عــراق شــد. ســوم، 
روی کار آمــدن حکومــت مصطفــی کاظمــی در بغــداد 
کــه در تــاش اســت عــراق را از مرحلــه بــی دولتــی بــه 

مرحلــه دولــت گــذر دهــد. 

نخست: جنگ امریکا – ایران در خاک 
عراق

دوم: شدت یافتن منازعه میان دولت 
و بی دولتی

سوم – تنش میان گروههای تحت 
امر والیت فقیه و جامعه کرد عراق
چهارم: آینده نقش ایران در عراق در 

سال 2021 میادی

ایران و عراق 

از زمانیکــه شــبه نظامیــان وابســته بــه ایــران حــدود 30 موشــک بــه پایــگاه نظامــی K-1 امریکایــی شــلیک 
کردنــد کــه منجــر بــه کشــته شــدن یــک فــرد بازنشســته غیــر نظامــی امریــکا شــد، تنــش میــان امریــکا و ایــران 

عمــا وارد فــاز نظامــی شــد. 

ارتــش امریــکا بــرای ارســال پیامهــای بازدارنــده بــه ایــران، بــه حمــات انتقامجویانــه دســت زد و مواضــع پنــج 
گــردان وابســته بــه حــزب اللــه عــراق را بمبــاران کــرد کــه در ایــن حمــات هوایــی 28 جنگجــو کشــته شــدند. 

ایــن تنشــها ادامــه یافــت تــا اینکــه واشــنگتن در 3 ژانویــه ســال 2020 میــادی قاســم ســلیمانی را هــدف 
قــرار داد. 

شبه نظامیان وابسته به ایران حمات خود را به اهداف امریکایی در عراق ادامه دادند. 

ــران در خــاک  ــا ای ــکا ب ــری امری ــل افزایــش درگی دلی
عــراق بــه ایــن واقعیــت بــر مــی گــردد کــه هــر دو 
ــرای  ــدازه ب ــا چــه ان ــد کــه عــراق ت طــرف مــی دانن
در  دیگــری  بــا  مقابلــه  در  راهبردشــان  پیشــبرد 
مناطــق نفــوذ و مناطــق درگیــری تعییــن کننــده 

اســت.  

اهمیــت  از  ایــران  راهبــرد  در  عــراق 
 – امنیتــی  اقتصــادی،  ژئوپلیتیــک، 
نظامــی و فرهنگــی برخــوردار اســت. 

از نظر واشنگتن عراق ابزار کارآمدی برای تشدید 
درصورتیکــه  البتــه  اســت  ایــران  علیــه  تحریمهــا 
واشــنگتن موفــق شــود جلــوی اســتفاده ایــران از 
عــراق بــه عنــوان گذرگاهــی جهــت قاچــاق نفــت را 
بگیــرد و یــا بــه عــراق فشــار آورد کــه واردات گاز و 
بــرق و دیگــر کاالهــای ایرانــی را متوقــف کنــد و از 
ایــن راه درآمدهــای ایــران از عــراق را محــدود کنــد. 

واشــنگتن مــی دانــد کــه عــراق بــرای 
ــد  ــران دروازه ای اســت کــه مــی توان ای
ــا  دسترســی ایــران را بــه ســمت غــرب ت
مرزهــای اســرائیل و دریــای مدیترانــه 
اینکــه  بــرای  بنابرایــن  کنــد.  فراهــم 
جلــوی نفــوذ ایــران در خاورمیانــه گرفته 

شــود، بایــد از عــراق شــروع کــرد.
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تالشهای کاظمی در راستای خنثی سازی نفوذ ایران در عراق 

چه طرفهایی از مواجهه امریکا و ایران در عراق سود می برند

بــا  توانســت  متحــده  ایــاالت 
ســلیمانی  قاســم  کشــتن 
ایــران  ای  منطقــه  نفــوذ  در 
ایــن  کــه  کنــد  ایجــاد  اختــال 
کار، تمــام پــروژه نفــوذ ایــران 
در منطقــه را تحــت تأثیــر قــرار 

دهــد.  مــی 

کشــته شــدن نمــاد پــروژه فرامــرزی ایــران 
پــروژه  مدبــر  عقــل  ســلیمانی،  قاســم 
توســعه طلبــی، فرمانــده شــبه نظامیــان 
در کشــورهای عربــی، و دارای شــخصیت 
و  جنگجویــان  پذیــرش  مــورد  نظامــی 
فرماندهــان شــبه نظامــی، ضربه ســنگینی 
ــر خــاف فرمانــده کنونــی  ــران بــود. ب ــر ای ب
قاســم  قاآنــی،  اســماعیل  قــدس  ســپاه 
برخــوردار  سیاســی  بینــش  از  ســلیمانی 
نظامــی  هــای  برنامــه  تدویــن  در  و  بــود 
بســیار  نبــرد  هــای  میــدان  مدیریــت  و 

بــود.   کارکشــته 

اولیــن طرفــی کــه زیــان مــی 
بینــد خــود عــراق اســت زیــرا که 
تبدیــل شــدن کشــور بــه صحنــه 
درگیــری اوضــاع امنیتــی ایــن 
ــد  کشــور را نابســامان مــی کن
مــردم  زندگــی  وضعیــت  و 
بــه شــدت آســیب مــی بینــد 
اقتصــادی  هــای  شــاخص  و 
ســقوط می کننــد و بحرانهای 
همچــون  ای  افسارگســیخته 
بحــران بیــکاری، بحــران بــرق و 
بحــران فســاد وخیــم تــر مــی 

شــود. 

شدت یافتن منازعه میان دولت و بی دولتی
دوم

تغییر ادبیات گفتمان 
سیاسی درباره نفوذ ایران

تغییــر در پســت هــای امنیتــی بــه 
نفــع رونــد انتقــال بــه مرحلــه دولــت

افزایــش تدابیــر امنیتــی بــرای 
ــرل گذرگاههــای مــرزی. کنت

بهبود روابط با 
جهان عرب 

در تنگنا قرار دادن شبه نظامیان 
مسلح وابسته به ایران

بــه مثــل در  رعایــت اصــل مقابلــه 
رســمی. ســفرهای 

 2
ابزارهای فشار ایران برای نگهداشتن عراق در مرحله بی دولتی

آشفته سازی وضعیت 
امنیتی.

تاش برای توقف 
گفتگوهای امریکایی – 

عراقی

تاش برای بی ثمر کردن 
موافقت نامه های سعودی 

– عراقی

و چه کسانی زیان می بینند
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 3
اهداف عراق از کاستن نفوذ ایران در عراق 

را  پیــام  ایــن  عــراق  داخــل  بــه 
کاظمــی  حکومــت  کــه  برســاند 
و  ثبــات  و  امنیــت  تحقــق  بــرای 
بــرآوردن خواســته های معترضین 
یعنــی جلوگیــری از نفــوذ ایران، به 
تاشــهای خــود ادامــه مــی دهــد. 

کاظمــی بــا تقویــت و گســترش حاکمیــت عــراق در صــدد اســت پیامهایــی را بــه چهــار طــرف 
برســاند کــه عبارتند از:

الملــل  بیــن  جامعــه  بــرای  پیــام 
متحــده  ایــاالت  مخصوصــا  و 
امریــکا ایــن اســت کــه عــراق نمــی 
ــری  ــه انتقــام گی ــه صحن خواهــد ب
اســت  شایســته  و  شــود  بــدل 
کــه جامعــه بیــن الملــل نیــز از ایــن 

کنــد.   کشــور حمایــت 

بــه ایــران ایــن پیــام را برســاند کــه 
و  بــی دولتــی ســپری شــد  زمــان 
بایــد بــا عــراق بــه عنــوان یــک دولــت 
تعامــل کــرد نــه بــه عنــوان یــک تابع. 

بــه کشــورهای جهــان عــرب و خلیــج 
ایــن پیــام را برســاند کــه زمــان آن 
ــه جمــع  رســیده اســت کــه عــراق ب
کشــورهای عــرب بازگــردد و بغــداد 
اجــازه نخواهــد داد که کشــورش به 
طــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم 
بــه عنــوان پایگاهــی بــرای تهدیــد 
کشــورهای عربــی و خلیجــی مــورد 

اســتفاده قــرار گیــرد. 

سوم: تنش میان گروههای تحت امر والیت فقیه و جامعه کرد عراق 

 2
علــل تنــش زایــی ایــران علیــه جامعــه کــرد عــراق: 
حمــات تنــش زای شــبه نظامیان علیــه کردهای 
ــران  ــی ای عــراق در اصــل در چارچــوب تنــش آفرین
مــی  صــورت  امریــکا  منافــع  و  اهــداف  علیــه 
گیــرد تــا از ایــن رهگــذر بــه واشــنگتن بــرای خــروج 
نیروهایش از عراق فشــار بیاورد. بنابراین، حمله 
بــه کردهــا از بــاب حملــه بــه هــم پیمانــان ایــاالت 

متحــده صــورت گرفتــه اســت. 

 1
تنــش آفرینــی ایــران علیــه جامعــه کــرد: تنــش 
در  عــراق  کــرد  جامعــه  علیــه  ایــران  آفرینــی 
اکتبــر 2020 میــادی بــه اوج خــود رســید کــه 
ــه  ــران ب ــه ای ــان شــبه نظامــی وابســته ب جنگجوی
مقــر حــزب دموکــرات کردســتان حملــه کردنــد. 

آینده نقش ایران در عراق در سال 2021 میالدی چهارم:

 1
در نتیجــه عواملــی چــون غیــاب ســلیمانی از صحنــه عــراق و ناتوانــی ایــران در بــه قــدرت رســاندن فــرد مــورد 
نظــرش در مقابــل کاظمــی کــه بــا تکیــه بــر کرســی نخســت وزیــری تــاش دارد عــراق را بــه مرحلــه دولــت گــذر 

دهــد، نفــوذ ایــران در عــراق طــی ســال 2020 میــادی تــا پایــان آن ثابــت مانــد. 

جمع بندی تحوالت سال 2020 میالدی



32www.rasanah-iiis.org 32www.rasanah-iiis.org

فعــال بــودن نقــش آمریــکا در صحنــه عــراق در ســال 2020 میــادی بــا هــدف اعمــال فشــار بــر ایــران و محــدود 
کــردن نفــوذ ایــن کشــور، تــا جایــی کــه ایــاالت متحــده راهبــرد تعامــل بــا ایــران را از مرحلــه » تنــش در مقابــل 

تنــش « بــه مرحلــه  » توســل بــه رویارویــی مســتقیم نظامــی« تغییــر داد. 

از  ایــران،  نفــوذ  بــا  مقابلــه  در  کاظمــی 
چندیــن نقــاط قــوت برخــوردار اســت کــه 

از: عبارتنــد 

نقاط ضعف کاظمی که ســد راه تاشــهای 
وی در مدیریــت ســاحهای خــارج از کنتــرل 

دولــت اســت، عبارتنــد از:

افزایــش پدیــده مخالفــت افــکار عمومــی بــا 
نفــوذ ایــران

حمایــت کردهــا و جامعــه ســنی از کاظمــی 
در مقابلــه بــا نفــوذ شــبه نظامیــان

در  شــیعیان  از  زیــادی  تعــداد  مخالفــت 
ایــران  نفــوذ  بــا  نشــین  شــیعی  مناطــق 

تســلط کاظمــی بــر دســتگاههای امنیتــی 
کشــور

برخــی کشــورهای عربــی و خلیجــی تمایــل 
نشــان داده انــد کــه از عــراق بــرای گــذر از بحران 

هــای کنونــی حمایــت کننــد. 

قهــر و غلبــه شــبه نظامیــان بــا توجــه بــه حضور 
گســترده شــان در کشور. 

مشکات اقتصادی
بحران های افسارگسیخته

نحــوه اجابــت خواســت هــای تظاهــر کننــدگان 
کــه در رأس آنهــا پیگــرد مفســدان و محاکمــه 
ــدگان  افــرادی اســت کــه در کشــتن تظاهــر کنن
جملــه  از  افــراد  ایــن  اکثــر  و  داشــتند  دســت 

مــزدوران ایــران هســتند. 
و  عــراق  خارجــی  روابــط  در  تــوازن  برقــراری   
صحنــه  بــه  عــراق  شــدن  تبدیــل  از  ممانعــت 

درگیــری.

 2
رویکردهای نقش ایران در عراق در سال 2021 میالدی

افزایــش: و ایــن در صورتــی محقــق خواهــد شــد کــه دو چالــش مهــم فــراروی نفــوذ ایــران در عــراق یعنــی فشــار 
امریــکا و حکومــت کاظمــی برطــرف شــود و بــه جــای آن حکومتــی همســو بــا ایــران روی کار آیــد. 

کاهــش: ایــن وضعیــت در صورتــی رخ خواهــد داد کــه چالشــهای فــراروی پــروژه ایــران در ســوریه، لبنــان و یمــن 
همچنــان ادامــه داشــته باشــد مخصوصــا اینکــه فرمانــده فعلــی ســپاه قــدس قاآنــی در ایجــاد هماهنگــی میــان 
شــبه نظامیــان بــه انــدازه ســلیمانی از نفــوذ و شــخصیت کاریزماتیــک شــخصیتی برخــوردار نیســت و در مدیریــت 
عملیــات جنگــی بــه انــدازه ســلف خــود خبرگــی نــدارد. در کنــار ایــن عوامــل ادامــه حکومــت کاظمــی و اقــدام 
عربســتان ســعودی بــه برقــراری روابــط اقتصــادی بــا عــراق و ســرمایه گــذاری در ایــن کشــور را بایــد در نظر گرفت. 
بــا توجــه بــه زمانبــر بــودن مذاکــرات احتمالــی، ادامــه تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران در طــول ســال 2021 میــادی 
از دیگــر چالشــهای ایــران اســت و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بایــدن نیــز از راهــکار فشــارهای حداکثــری ترامــپ 

علیــه ایــران اســتفاده کنــد. 

رکــود: یعنــی اینکــه نمــودار نفــوذ ایــران در عــراق نــه افزایــش و نــه کاهــش داشــته باشــد بلکــه در یــک حــد ثابــت 
بمانــد. احتمــال ایــن ســناریو از قــوت بیشــتری برخــوردار اســت؛ البتــه اگــر حــوادث غیــر مترقبــه ای بــه افزایــش و یــا 
کاهــش نفــوذ ایــران منجــر نشــود. منظــور از حــوادث غیــر مترقبــه حوادثــی مثــل کشــته شــدن قاســم ســلیمانی و 

پیامدهــای جهانــی پاندمــی کروناســت کــه هــر دو حادثــه کامــا غیــر مترقبــه بودنــد. 

افزایــش  چــون  فاکتورهایــی  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
پدیــده مخالفــت مردمــی در مناطــق شــیعه نشــین 
بــا نفــوذ ایــران، امــکان ادامــه حکومــت کاظمــی، 
امــکان ادامــه فشــارهای امریــکا علیــه ایــران البته در 
صورتیکــه بایــدن بخواهــد رونــد فشــارهای حداکثری 
بــر ایــران را ادامــه دهــد، مــی تــوان گفــت کــه نفــوذ 

ــران افزایــش نخواهــد داشــت. ای

ــی چــون نفــوذ نظامــی و  ــا نظــر داشــت فاکتورهای ب
سیاســی گســترده ایــران در عــراق، ســیطره بازوهــای 
سیاســی وفــادار بــه ایــران بــر چندیــن کرســی پارلمــان، 
مــی تــوان گفــت کــه نفــوذ ایــران کاهــش نخواهــد 
یافــت. بــه عــاوه ایــن فرضیــه کــه امــکان دارد ایــران 
در عــراق – بــدون اینکــه تحــت فشــارهای ســنگین 
از هــر ســو قــرار گیــرد- امتیازاتــی بدهــد کــه منجــر 
بــه کاهــش نفــوذ ایــران شــود، چنــدان بــا واقعیــت 
همخوانــی نــدارد. چــرا کــه ایــران بــا توجــه بــه اهمیــت 
عــراق در طــرح توســعه طلبــی ایــران، هزینــه هــای 
مالــی و انســانی زیــادی در ایــن کشــور متحمــل شــده 
اســت و انتظــار دارد کــه ایــن هزینــه هــا بــه ثمر نشــیند
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ابزارها و عوامل ایران برای تقویت نفوذ در سوریه

نخست

ســال  طــی  در  ســوریه،  در  ایرانــی  نظامیــان  شــبه 
2020 میــادی چندیــن مرتبــه هــدف حمــات پیاپــی 
نیروهــای اســرائیلی قــرار گرفتنــد و ایــن در حالــی بود 
کــه روســیه بعــد از اینکــه بــر ســر مناطــق نفــوذ و 
منافــع خــود در ســوریه بــا ایــران اختــاف پیــدا کــرد، 
از پوشــش هوایــی شــبه نظامیــان ایــران خــودداری 

کــرد. 

نخست: ابزارها و عوامل ایران برای 
تقویت نفوذ در سوریه

دوم: فاکتورهای منطقه ای و بین 
المللی تأثیر گذار بر نفوذ ایران در 

سوریه

ایران و سوریه
سوم: نشانه های اولیه سیاست 

بایدن در قبال نفوذ ایران در سوریه
چهارم: دورنمای روابط ایران – سوریه

انتخابــات پارلمــان ســوریه 
و تقویــت نقــش ایــران

اقتصــادی  نقــش  تقویــت 
ایــران در ســوریه

افزایــش نفــوذ نظامــی 
ایــران در ســوریه

فاکتورهای منطقه ای و بین المللی تأثیر گذار بر نفوذ ایران در سوریه دوم:

افزایش روند حمالت اسرائیل به شبه نظامیان ایرانی 1 

حمات اسرائیل به شبه نظامیان ایران در سوریه در طی سه سال گذشته

2020 م2019 م2018 م

262339
تعداد حمات اسرائیلسال  
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افزایش شکاف در روابط روسیه – ایران2 

حملــه مطبوعاتــی و رســانه ای روســی بــه رئیس 
جمهــور ســوریه بشــار اســد بــه خاطــر حمایــت وی 

از ادامــه حضــور نیروهــای ایــران در ســوریه. 

شــدت یافتــن رقابــت مســکو و تهــران بــر ســر 
چندیــن منطقــه در ســوریه 

نشــانه های اولیه سیاســت بایدن در قبال نفوذ ایران در ســوریه

سوم

 1 2
مقابلــه بــا حضــور و نفــوذ ایران در ســوریه 
و حفــظ »قانــون قیصــر« بــه عنــوان اولین 

موضعگیــری اداره جدید امریکا.

بــه  ســوریه  پرونــده  از  ایــران  اســتفاده 
عنــوان اهــرم فشــار در مذاکــرات احتمالی 

هســته ای بــا دولــت جدیــد امریــکا 

دورنمای روابط ایران – ســوریه

چهارم

ایــران ضمــن در پیــش گرفتــن »صبــر راهبــردی« در صحنــه ســوریه بــه عنــوان یــک صحنــه رویارویــی حســاس بــا 
طرفهــای بیــن المللــی خواهــد مانــد.  

ایــران نفــوذ خــود را در ســوریه تقویــت مــی کنــد و بــرای طانــی کــردن مــدت زمــان حضــور سیاســی و نظامــی 
خــود تــاش مــی کنــد. 

موضعگیریهــای اخیــر نشــان مــی دهــد کــه اختــاف میــان روســیه و ایــران بیــش از پیــش افزایــش یافتــه اســت، از 
طرفــی رونــد حمــات اســرائیل بــه مواضــع نیروهــای ایــران در ســوریه نیــز شــدت یافتــه اســت.

1

2

3

تنش میان ترکیه و ایران بدون درگیری نظامی3 
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در ســال 2020 میــادی مخالفــت هــا بــا هژمونــی 
حــزب اللــه بــر اوضــاع سیاســی لبنــان بــاال گرفــت؛ 
مخصوصــا بعــد از انفجــار بنــدر بیــروت کــه از عمــق 
فســاد حــزب اللــه پــرده برداشــت و نشــان داد کــه ایــن 
حــزب بــه جــای اینکــه بــه فکــر منافــع کشــور باشــد، 
درگیــر  را  کشــور  ایــران  منافــع  تأمیــن  بــرای  صرفــا 

جنگهــای منطقــه ای مــی کنــد.

نخست: مسیرهای نفوذ سیاسی 
ایران در لبنان

دوم: مسیرهای نفوذ اقتصادی ایران 
در لبنان

سوم: پیامدهای سیاسی و اقتصادی 
انفجار بندر بیروت

چهارم: دورنمای آن بخش از صحنه ایران و لبنان
لبنان که با ایران ارتباط دارد در سال 

2021 میادی

مسیرهای نفوذ سیاسی ایران در لبنان نخست:

نقش حزب الله در حمله  به کنشگران و معضل تشکیل دولت لبنان
اعتراضات خیابانی. 

 حــزب اللــه لبنــان و نیروهــای هــوادارش اصــرار دارنــد 
کــه در تشــکیل حکومــت بایــد نظــام »ســهمیه بندی 

طائفــه ای« رعایــت شــود.
حــزب اللــه و جنبــش امــل »طــرح فرانســه« را بــا اصرار 

خــود بــر حفــظ وزارت دارایــی ناکام ســاختند. 

تظاهــر کننــدگان اجــرای قطعنامــه 1559 شــورای 
امنیــت در مــورد انحــال شــبه نظامیــان و خلــع ســاح 

آنهــا را بخشــی از خواســته هایشــان عنــوان کردنــد.
را  اللــه  حــزب  و  امــل  جنبــش  عناصــر  ایــران  رژیــم 
برانگیخــت کــه تظاهــر کننــدگان را بــه شــعله ور شــدن 

جنــگ داخلــی تهدیــد کننــد.

ــل کشــورهای  ــن المل ــان در فهرســت گــروه هــای تروریســتی توســط جامعــه بی ــه لبن ــی قــرار دادن حــزب الل  در پ
ــه جمــع ایــن کشــورها پیوســتند.   ــز ب ــی و اســلواکی نی آلمــان، لیتوان

دلیــل اصلــی قــرار دادن حــزب اللــه در فهرســت گــروه هــای تروریســتی، فعالیــت هــای ســؤال برانگیــز  ایــن حــزب 
اســت کــه بــر اســاس سیاســت هــای رژیــم ایــران دنبــال مــی شــود. 

واکنــش هــای ایــران در قبــال گنجانــدن حــزب اللــه در فهرســت گــروه هــای تروریســتی، نشــان داد کــه ایــن حزب صرفا 
ابــزاری در خدمــت اجــرای سیاســت هــای ایران اســت. 

نظــر بــه اینکــه حــزب اللــه در بدنــه دولــت لبنــان حضــور دارد، طبــق قانــون ایــن کشــورها نمــی تواننــد بــا دولــت لبنــان 
تعامــل داشــته باشــند. 

دوم: مسیرهای نفوذ اقتصادی ایران در لبنان

 1

نقش حزب الله 
در تشدید بحران 

اقتصادی لبنان

حزب الله و 
اقتصاد سایه

ارزیابــی هــای نهایــی بــه ایــن نتیجــه منتهــی شــد کــه لبنــان بــرای نجــات از بحــران اقتصــادی بــه 93 
میلیــارد دالر پــول نیــاز دارد و از آنجــا کــه حــزب اللــه در بدنــه قــدرت حضــور دارد و هرگونــه کمــک 
مالــی بــه لبنــان بــه عناصــر ایــن حــزب مــی رســد، دادن چنیــن کمکــی بــه لبنــان امــکان پذیــر نیســت. 
 لبنــان نیــاز دارد کــه از طریــق مســدود کــردن کانالهــای مالــی عملیــات قاچــاق حــزب اللــه و 

رفتارهــای ایــن حــزب را محــدود ســازد. 

 در ســال 2020 میــادی، حجــم اقتصــاد مــوازی در لبنــان بــه میــزان 50 درصــد بیــش از حجــم اقتصــاد کل 
کشــور بــوده اســت. 

 اقتصاد سایه از طریق »کریدور« مرزهای لبنان را درنوردیده و با سوریه و عراق و ایران ارتباط دارد. 
 ارتباط حزب الله با چندین بانک لبنانی سبب بحران مالی در لبنان شده است.

2

شناسایی حزب الله به عنوان یک 
3 سازمان تروریستی
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پیامدهای سیاسی و اقتصادی انفجار بندر بیروت
سوم

پیامدهای اقتصادی  پیامدهای سیاسی

تحــوالت  بــا  بیــروت  انفجــار  شــدن  همزمــان 
سیاســی منطقــه ای کــه رژیــم ایــران تــاش کــرد 
از طریــق بــازوی خــود یعنــی حــزب اللــه، لبنــان را 

بــه درگیــری هــای منطقــه ای ســوق دهــد. 

 بــه دنبــال ایــن انفجــار، حســن دیــاب نخســت وزیــر 
لبنان اســتعفا داد.  

مــوج اعتراضــات خیابانــی در مخالفــت بــا حضــور 
حــزب اللــه در صحنــه سیاســی لبنــان بــاال گرفــت. 

رکــود فعالیتهــای اقتصــادی و کاهــش تولیــد، 
رفتــن  بیــن  از  و  تجــاری  تبــادالت  نابســامانی 

دولــت. درآمدهــای  از  بخشــی 

 ســقوط ارزش پــول ملــی و ورشکســتی بانــک 
هــای لبنــان، گســترش فســاد، فقــر و بیــکاری.

دورنمای آن بخش 
از صحنه لبنان که با 
ایران ارتباط دارد در 
سال 2021 میالدی

چهارم:

امــکان دارد رژیــم ایــران حــزب الله 
را بــه درگیــری نظامــی مســتقیم 
بــا اســرائیل ســوق دهــد کــه در 
تــاش  اللــه  حــزب  صــورت  ایــن 
مــی کنــد از ایــن طریــق بحرانهای 

لبنــان را بــه خــارج صــادر کنــد.

ایــران همچنــان بــا دخالتهــای خــود 
را کــه  لبنــان  آینــده  دولــت هــای 
از نیروهــای تکنوکــرات ملــی گــرا  
تشــکیل شــده باشد، ســاقط کند. 

 1
 2

 3

بــه دلیــل خــودداری محــور ایرانــی 
وحــزب اللــه از دادن هــر امتیــازی 
کــه بــه اجــرای إصاحــات منجــر 
شــود، لبنــان یــک بحران سیاســی 
کــرد.  خواهــد  تجربــه  را  داخلــی 
بیشــتری  قــوت  از  ایــن ســناریو 

برخــوردار اســت. 

حزب الله و 
جلوگیری از حمایت 
جامعه بین الملل از 

لبنان

هیمنــه حــزب اللــه بــر اوضــاع کشــور، بــه عنــوان چالشــی فــراروی اصاحــات و مبــارزه بــا فســاد 
اســت و ایــن امــر ســبب شــده اســت کــه کشــورهای کمــک کننــده نتواننــد بــه تعهــد خــود مبنــی 

بــر حمایــت از لبنــان جامــه عمــل بپوشــانند.
بــه دلیــل هیمنــه محــور ایرانــی بــر اوضــاع سیاســی و کانالهــای مالــی لبنــان، مذاکــره ایــن کشــور 

بــا صنــدوق بیــن المللــی پــول دچــار مشــکل شــده اســت. 



در حوزه بین المللى
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ــی تأثیرگــذار  ــداد جهان ــن روی ــا مهمتری ســال 2020 میــالدی ب
بــر اوضــاع ایــران پایــان یافــت یعنــی خداحافظــی ترامــپ از 
کاخ ســفید و بــه قــدرت رســیدن مجــدد دموکــرات هــا اســت. 
سیاســتمداران در ایــران ایــن واقعــه را بــه منزلــه پایــان راهبــرد 
فشــار حداکثری دانســتند که مهمترین چالش ایران در ســطح 
جهــان بــه شــمار مــی رفــت و ایــران سیاســت هــای خارجــی 
خــود را در ســال 2020 میــالدی نــه تنهــا بــا ایــاالت متحــده 
بلکــه بــا همــه قــدرت هــای جهانــی، بــر اســاس آن تعریــف 
کــرد. تحــت فشــار همــان راهبــرد بیــن المللــی بــود کــه ایــران 
بــا میــل و رغبــت همــه خواســته هــای روســیه و چیــن را در 
خصــوص بهــره بــرداری از منابــع ایــران و انعقــاد قراردادهــای 
ــرد. در ســایه تحریمهــای  ــت ک ــی مــدت اجاب اقتصــادی طوالن
ایــاالت متحــده علیــه هــر طرفــی کــه بــا ایــران رابطــه تجــاری و 
مالــی داشــته باشــد، فعــال ســاختن میکانیــزم »اینســتکس« 
و پایبنــدی کشــورهای اروپایــی بــه ادامــه مبــادالت تجــاری 
بــا ایــران، محــور تعامــالت ایــران بــا کشــورهای اروپایــی را 

تشــکیل مــی داد. 
و همــان راهبــرد فشــار بــود کــه ســبب شــد ایــران رابطــه خــود 
ــا شــاید از ایــن  ــد ت ــا شــرکای منطقــه ای خــود تقویــت کن را ب
رهگــذر اقتصــاد تحریــم زده خــود  را از فروپاشــی نجــات دهــد. 
بنابراین، ایران با کشــورهای ترکیه، پاکســتان و چین سیاســت 
هــای مالیــم تــری در پیــش گرفــت. و بــه عنــوان اولیــن گام در 
ــه مجمــع اقتصــادی  ــرای پیوســتن ب ــه ســازی ب راســتای زمین
کشــورهای  کــه  شــانگهای  همــکاری  ســازمان  و  اوراســیا 
آســیای میانــه را در عضویــت خــود دارنــد،  تــالش کــرد مســائلی 
کــه مانــع نزدیکــی بــه کشــورهای آســیای میانــه مــی شــود را 
ــان  ــت خــود از جری ــه حمای ــه ب ــن زمین ــردارد و در ای از ســر راه ب

هــای اســالم سیاســی در ایــن کشــورها پایــان داد.  
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در ســال 2020 میــادی، دولــت ترامــپ بــرای اینکــه 
چالشــهای اقتصــادی بیشــتری فــراروی رژیــم ایــران 
قــرار دهــد، بــه افزایــش فشــارها و دامنــه تحریمهــا 
بــا  منطقــه  ســطح  در  و  داد.  ادامــه  ایــران  علیــه 
بــا  را  ایــران  بازدارندگــی،  راهبــرد  گرفتــن  پیــش  در 
چالشــهای امنیتــی روبــرو ســاخت و فرمانــده ســپاه 
قــدس قاســم ســلیمانی را در عــراق هدف قــرار داد. 

 1

یکم: سیاست امریکا در قبال ایران؛ بین 
فشارهای ترامپ و وعده های بایدن

دوم: سیاست ایران در مقابله با چالش 
های داخلی و خارجی، که عبارتند از

سوم: پیامدهای مقابله، و رویکردهای 
روابط در پرتو نتایج انتخابات امریکا. از 

جمله مهمترین نتایج عبارتند از

تحریمها و فشارهای 
سیاسی

تحریمهای 
اقتصادی

تحریم بخش مالی

تحت تأثیر قرار دادن 
مشروعیت نظام 

بازدارندگی 
نظامی

فشارهای 
هسته ای

افزایش فشارها علیه رژیم ایران که از جمله مصادیق آن عبارتند از

مقابله با نفوذ منطقه ای ایران 2 

الف – مقابله با نفوذ ایران در 
عراق 

• هدف قرار دادن قاسم سلیمانی در بغداد

• بمباران مواضع شبه نظامیان وابسته به 
ایران در عراق و سوریه 

• استقرار سیستمهای دفاعی جدید

مقابله با تهدیدهای ایران برای 
امنیت خلیج 

• ترامپ به نیروهای نظامی خود دستور داد 
تا مقابل هرگونه تهدید ایران در خلیج عربی 

تیراندازی کنند. 

• یک محموله تسلیحاتی ایران در دریاری عرب 
که به مقصد یمن در حرکت بود، توقیف شد
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ایران و ایاالت متحده

یکم: سیاست امریکا در قبال ایران؛ بین فشارهای ترامپ و وعده های بایدن
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مقابله با نفوذ ایران در سوریه 

ایاالت متحده مسئولیت مقابله با نفوذ 
ایران در سوریه را به هم پیمان خود 
اسرائیل موکول کرده و به اسرائیل 

اجازه داده است که منافع تهران و هم 
پیمانانش در عراق را هدف قرار دهد. 

مقابله با نفوذ ایران در لبنان:

• اداره ترامپ تحریمهای بیشتری بر حزب 
الله و برخی دیگر از مسئولین لبنان وضع 

کرد. 
• تمدید وضعیت اضطراری ملی در ارتباط 

با لبنان، از اول آگوست 2020 میادی.

 3
تالشهای مقابله 

در سطح بین 
الملل

تاش برای بی اعتبار 
ساختن برجام 

تاش برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران از طریق 

شورای امنیت 

تاش برای بازگرداندن تحریمها 
با استفاده از میکانیزم »اسنپ 

بک«.

 تاشهای یک جانبه برای تحریم 
تسلیحاتی 

انتخابات امریکا و وعده های رئیس جمهور منتخب در مورد تعامل با ایران 4 

رئیس جمهور منتخب جو بایدن سیاست های اداره ترامب در قبال ایران را به 
شدت مورد انتقاد قرار داد و وعده هایی مطرح کرد که عبارتند از:

در پیش گرفتن 
راهکارهای هوشمندتر در 

تعامل با ایران 

فعال ساختن مجدد 
راهکار دیپلماسی 

جلوگیری از دست یابی 
ایران به ساح هسته ای

گنجاندن چندین مسأله دیگر 
در مذاکرات برجام، از جمله 

مسأله موشکی و وضعیت 
حقوق بشر در ایران 

تعدیل برجام با مشارکت 
هم پیمانان ایاالت 

متحده

تعهد به دفاع از منافع ایاالت 
متحده در صورتیکه ایران به 
سیاست تنش آفرینی خود 

ادامه دهد.
پایان دادن به فعالیت های بی ثبات کننده ایران که نگرانی 

هم پیمانان ایاالت متحده را برانگیخته است.

بایدن برای بازگشت به برجام شروطی را 
مطرح کرده که مهمترین آنها عبارتند از:

ایران گامهایی را که در راستای افزایش درصد غنی 
سازی اورانیوم برداشته به عقب برگردد. 

در رفتارهای منطقه ای 
خود تجدید نظر کند. 

برنامه های موشکی 
خود را متوقف سازد. 
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کنترل اوضاع داخلی و جلوگیری از سقوط نظام، که عبارتند از1 

تنش زایی حساب شده و »رو آوردن به شرق«، که از روش های زیر انجام داد:2 
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 رد مذاکره و اولویت بخشیدن به حفظ 
نظام

گزینه های اقتصادی برای مقابله 
با بحران

به کارگیری تاشهای دیپلماتیک 
برای مقابله با تحریمها

باال بردن توان بازدارندگی و اقدام به 
حمات سایبری 

 فشار بر ایاالت متحده برای 
خروج نیروهایش از منطقه

تهدید به هدف قرار دادن منافع 
امریکا در خلیج

رویکرد منطقه ای و توجه 
نشان دادن به شرق 

توجه به تحکیم روابط ایران با 
اتحادیه اوراسیا

سیاست ایران در مقابله با چالش های داخلی و خارجی، که عبارتند از
دوم

حفظ برجام و تالش برای ایجاد فاصله میان ایاالت متحده و شرکای بین3 

المللی اش، که در این راه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تاش برای مهار راهبرد امریکا در 
قبال ایران 

تحکیم رابطه ایران با قدرت های 
منطقه ای و بین المللی

سیاست های هسته ای و ایجاد شکاف 
میان واشنگتن و دیگر طرف های برجام

ایجاد جبهه مخالف با ایاالت 
متحده 

شرط بندی روی نتایج انتخابات امریکا4 
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پیامدهای مقابله، و رویکردهای روابط در پرتو نتایج انتخابات امریکا. از جمله 
مهمترین نتایج عبارتند از:

سوم 

 1
با وخیم تر شدن اوضاع سیاسی، رژیم ایران با چالشهای زیادی مواجه شد 

که این اوضاع مشروعیت رژیم در داخل را تحت تأثیر قرار داد. 

وخامت بحران اقتصادی.

کاهش بودجه نظامی به میزان %26

ناتوانی رژیم در تأمین مالی شبه نظامیان و هم پیمانان خارجی اش

عدم تکرار حمات نیروهای ایرانی به کشتیها در خلیج و مصادره کردن 
کشتی ها

جلوگیری از تعامات پولی ایران با کشورهای جهان جز در محدوده 
انسانی.

علی رغم پایان تحریم تسلیحاتی ایران، اما جلوی هرگونه انعقاد قرار 
داد تسلیحاتی این کشور گرفته شد. 

دستاوردهای ایران 2 

تسلیم نشدن ایران به فشارهای ترامپ و در نهایت خروج ترامپ از 
کاخ سفید

حفظ برجام و جلب حمایت برخی از قدرت های بین المللی
موفقیت نسبی در دور زدن تحریمهای نفتی

با حفظ نفوذ و ابزارهای تأثیرگذاری و تهدید کشورهای منطقه، 
همچنان قدرت تأثیر گذاری خود را حفظ کرد.

کاهش تعهدات برجامی، به عنوان ابزاری برای فشار بر طرفهای بین 
المللی جهت بازگشت به برجام. 

دورنمای روابط در پرتو نتایج انتخابات امریکا که چهار سناریو در این مورد3 

بازگشت مقابل بازگشت

ایاالت متحده به برجام بازگردد و ایران نیز به اجرای تعهدات برجامی بازگردد. 

غیــر ممکــن بــودن بازگشــت بــه شــرایط آغــاز ســال 2015 میــادی، احتمال این ســناریو را تضعیف 
مــی کند.

مطرح می شود:

ارث ترامپ و پیامدهای آن برای ایران، از مهمترین نتایج سیاست امریکا 
می توان به موارد زیر اشاره نمود
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فروپاشی برجام

ــه  ــای بنــدی اطــراف ب ــازه و عــدم پ ــه یــک راه حــل ت ــه خاطــر عــدم توانایــی طرفهــا در رســیدن ب ب
شــرایط ذکــر شــده در برجــام

در ایــن صــورت احتمــاال بــا نزدیــک تــر شــدن موضــع اروپــا بــا موضــع امریــکا، تحریمهــای بیــن المللــی 
قبــل از 2015 میــادی نیــز بــاز مــی گردنــد. 

دسترسی به یک توافق جامع دیگر

بــا در پیــش گرفتــن شــیوه ترامــپ و افزایــش میــزان فشــارها بــر ایــران و اجبــار ایــن کشــور بــه امضای 
یــک توافقنامــه تــازه کــه تمامــی مســائل مورد اختــاف را در بــر بگیرد. 

ــرای  ــان ب ــد را نخواهــد پذیرفــت و همچن ــر ســر توافقنامــه جدی ــران مذاکــره ب ــاد، ای ــه احتمــال زی ب
ایســتادگی در مقابــل تحریمهــا زور آزمایــی خواهــد کــرد. و بــرای اینکــه طــرف هــای برجــام را تحــت 

فشــار قــرار دهــد، بــر تنــش زایــی هســته ای خــود خواهــد افــزود.
در صورتــی کــه از گزینــه نظامــی اســتفاده نشــود، رســیدن بــه یــک توافقنامــه جدیــد کار پیچیــده 

ای خواهــد بــود. 

در پیش گرفتن دیپلماسی چند روندی و چند جانبه

این روندی است که بر دیپلماسی و نرمش در تعامل با مسائل اختافی تکیه دارد. 

ایــن رویکــرد چنــد رونــدی و چنــد جانبــه ای کــه نظــر بــه اینکــه همــه تهدیدهــای ایــران را دربــر مــی 
گیــرد در ســطح منطقــه و بیــن المللــی مــورد پذیــرش اســت. 

بــا توجــه بــه وخامــت اوضــاع ایــران، شــاید ایــن کشــور نتوانــد در زمــان طوالنــی در مقابــل تحریمهــا 
تــاب بیــاورد و در نتیجــه بــه پذیــرش ایــن رویکــرد تــن در دهــد.

بــا توجــه بــه اینکــه بایــدن نســبت بــه ســلف خــود از تأثیرگــذاری بیشــتری بــر شــرکای برجــام برخــوردار 
هســت، مــی توانــد یــک جبهــه یکپارچــه بیــن المللــی در مواجهــه بــا ایــران تشــکیل دهــد. 

ایران توانمندیهای موشکی خود را حفظ خواهد کرد و درباره آن مذاکره نخواهد کرد. 

ایــران بــرای کســب قــدرت چانــه زنــی بیشــتر در مذاکــرات و بــرای اینکــه در مســائل دیگــر مجبــور بــه 
امتیــاز دهــی هــای کان نشــود، توســعه برنامــه هســته ای خــود را ادامــه خواهــد داد.

اگــر راهــکار دیپلماســی بــه بــن بســت برســد، تحریمهــای بــه جامانــده از ترامــپ مــی توانــد اهرمــی 
بــرای اعمــال فشــار بیشــتر بــر ایــران باشــد کــه ســال 2021 میــادی ایــن را نشــان خواهــد داد.
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ســال 2020 میــادی، ســال تعامــات ایــران – 
روســیه بــود. در نتیجــه تحکیــم روابــط بیــن دو 
کشــور در طول چندین ســال متوالی، تفاهمنامه 
هایــی میــان دو کشــور بــه امضــا رســیده بــود کــه 
در ســال 2020 میــادی وارد فــاز اجرایــی شــد.

يكم: موضع روسیه نسبت به 
کاهش تعهدات برجامی ایران 

دوم: همکاری اقتصادی و مبادالت 
تجاری

سوم: روابط نظامی ایران و روسیه
چهارم: چشم انداز آینده روابط ایران 

– روسیه در سال 2021 میادی
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ایران و روسیه

موضع روسیه نسبت به کاهش تعهدات برجامی ایران  يكم:

علــی رغــم اینکــه روســیه در حفــظ برجــام نقــش 
بــا  ایــن کشــور  امــا  کــرد،  بــازی  را  بســیار مهمــی 
بریتانیــا  )فرانســه،  اروپایــی  کشــور  ســه  اقــدام 
و آلمــان( مبنــی بــر فعــال کــردن مکانیســم حــل 
کشــور  ایــن  کــرد.  مخالفــت  برجــام،  در  اختــاف 
همچنیــن بــا تاشــهای ایــاالت متحــده بــرای تمدید 

کــرد.  ایــران مخالفــت  تســلیحاتی  تحریــم 

علــی رغــم اینکــه از نظــر روســیه، اقــدام ایــران 
بــه افزایــش درصــد غنــی ســازی نقــض تعهــدات 
برجــام محســوب مــی شــود، امــا ایــن کشــور بــاز 

ــران را گرفــت.  هــم جانــب ای

12

همکاری اقتصادی و مبادالت تجاری
دوم

و  تفاهمنامــه  چندیــن  ســاختن  اجرایــی 
توافقنامــه دو جانبــه، و توافــق در مــورد 
افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری بیــن دو 
دالر  میلیــارد   2 از  کنــون  تــا  کــه  کشــور 

تجــاوز نکــرده و نســبتا کــم اســت. 

بنــدر جدیــدی  یــک  دارد  نظــر  روســیه در 
احــداث کنــد کــه مبــادالت ایــن کشــور را 
بــا بنــادر فعــال ایــران، هنــد و قزاقســتان 

تأمیــن کنــد.

انعقــاد یــک قــرارداد راهبــردی 20 ســاله 
میــان دو کشــور. همچنیــن تمدیــد و بــه 
روز کــردن توافــق نامــه همــکاری کــه در 
ســال 2001 میــادی امضــا شــده بــود.   

ایــران بــرای ایجــاد منطقــه تجــاری آزاد بــا 
ــک  ــه اقتصــادی اوراســیا ی ســازمان اتحادی
رســانده  امضــا  بــه  موقــت  توافقنامــه 

اســت. 
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دفاعــی  و  نظامــی  همــکاری  برکــت  بــه 
مشــترک میــان دو کشــور، روســیه در مســائل 
ــران حمایــت  نظامــی – سیاســی از مواضــع ای

اســت.  کــرده 

چشم انداز آینده روابط ایران – روسیه در سال 2021 میالدی

چهارم

روابط نظامی ایران و روسیه
سوم

مخصوصــا  روســیه  تســلیحاتی  تجهیــزات 
سیســتم دفاعــی و جنگنــده هــای روســی، 
مهمتریــن بخــش تجهیــزات نظامــی ایــران را 

دهنــد.  مــی  تشــکیل 

انتظــار مــی رود بــا فراهــم شــدن پوشــش دفاعــی هوایــی بــرای نیروهــای ایــران در ســوریه، روابط 
ایران-روســیه در ارتبــاط بــا پرونــده ســوریه از هماهنگــی بیشــتری برخــوردار شــود. و دو کشــور در 
مــورد مناطــق نفــوذ و قراردادهــای بازســازی بــرای کســب بیشــترین دســتاورد اقتصــادی بیــش از 

گذشــته بــا یکدیگــر هماهنگ باشــند. 

نظــر بــه اینکــه ایــران بــرای جلوگیــری از هرگونــه تعــرض بــه مرزهــای شــمال غربــی اش، روســیه را 
مســئول تأمیــن امنیــت ایــن منطقــه مــی دانــد، بــه نظــر مــی رســد مســأله قفقــاز پتانســیل تنــش 

زایــی بــرای دو کشــور را داشــته باشــد. 

توســعه بنــدر چابهــار ایــران در ســاحل اقیانــوس هنــد، مــی توانــد بــرگ برنــده ای بــرای طــرح رونــد 
تجــارت شــمال – جنــوب بــرای ترانزیــت بیــن المللــی باشــد.

انتظــار مــی رود روســیا از اجرایــی کــردن قراردادهــای تســلیحاتی بــا ایــران خبــر دهــد که در راســتای 
توســعه تجهیــزات زرهــی ایــران، تجهیــز ایــران بــه ســامانه پدافنــد هوایــی، همــکاری بــا ایــران در 
توســعه تجهیــزات پهبــادی و کمــک بــه افزایــش تــوان نیروهــای دریایــی ایــران صــورت مــی گیــرد.  

انتظــار مــی رود کــه روســیه در مســأله توافــق هســته ای )برجــام( بیــش از پیــش از مواضــع ایــران 
ــه خواهــد  ــی فاصل ــا موضــع کشــورهای اروپای ــد کــه در اینصــورت موضــع روســیه ب ــت کن حمای

گرفــت. 
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ســال 2020 میــادی چندیــن شــاخصه را بــا خــود 
داشــت کــه مــی تــوان بــه مــواردی از آن اشــاره 
کرد از جمله پاندمی »کرونا« و انتخابات ریاســت 
جمهــوری امریــکا کــه بــه پیــروزی دموکــرات هــای 
ــر ســر مســأله هســته  ــران ب ــا ای طرفــدار گفتگــو ب

ای منجــر شــد. 

یکم: فشارهای اروپایی برای کنترل 
سرپیچی ایران

دوم: منافع مشترک اروپا – ایران
سوم: سناریوهای رویکردهای 

روابط اروپا – ایران در سال 2021 
میادی
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ایران و اروپا

یکم:  فشارهای اروپایی برای کنترل سرپیچی ایران

منافع مشترک اروپا – ایران 
دوم

پرونده موارد نقض حقوق بشر در ایران ممانعت از نقض برجام توسط ایران 

فعــال ســاختن مکانیســم »حــل اختــاف« در 
صورتیکــه ایــران تمامــی تعهــدات برجامــی را 

ــد. نقــض کن
انــرژی  المللــی  بیــن  آژانــس  هــای  قطعنامــه 
نقــض  محکومیــت  خصــوص  در  ای  هســته 

ایــران. برجامــی  تعهــدات 

حجــم زیــاد مــوارد نقــض حقــوق بشــر در ایــران 
از  اروپایــی  کشــورهای  خشــم  و  واکنــش 
جملــه »تروئیــکای اروپایــی« را بــر انگیخــت.

 طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران که »تروئیکای اروپایی« از رأی دادن به آن امتناع ورزید. 

وزرای امــور خارجــه کشــورهای »تروئیــکای اروپایــی« بــا صــدور بیانیــه ای بــا اقــدام ایــاالت متحده مبنی 
بــر فعــال ســاختن میکانیســم »اســنپ بک« مخالفــت کردند. 

دولــت هــای »تروئیــکای اروپایــی« بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، بســته هــای امــدادی به ایران ارســال 
کردنــد و بــه دنبــال آن ایــران اولیــن تراکنــش مالــی را توســط مکانیســم مالــی اروپایــی »اینســتکس« 

دریافــت کــرد. 

کشــورهای اروپایــی ناگهــان موضــع خــود را در مــورد برجــام تغییــر دادنــد و بــه دنبــال آن ایــران نیــز اقــدام 
بــه افزایــش درصــد غنــی ســازی اورانیــوم کــرد. 

میانگیــن مبــادالت تجــاری میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا در مقایســه بــا یکســال قبــل بــا کاهــش روبــرو 
بــود. 
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سناریوهای رویکردهای روابط اروپا – ایران در سال 2021 میالدی
سوم

بهبود روابط با استفاده از روند »تعهد در مقابل تعهد«1 
تمایــل شــدید دولــت امریــکا بــه گفتگــو و تفاهــم بــا ایــران احتمــال این ســناریو را قوت می بخشــد. 
و اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد، طرفهــای اروپایــی نیــز بــه اهــداف خــود مــی رســند کــه عبارتنــد از: حفــظ 
برجــام و اســتفاده از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و اجــرای قراردادهــای اقتصــادی امضــا شــده 

بــا ایــران. 

تیرگی روابط و احتمال به کارگیری گزینه های نظامی2 
اگــر از یــک طــرف ایرانیهــا و از طــرف دیگــر امریکا-اروپــا در مقابــل بازگشــت بــه برجــام سرســختی 
از خــود نشــان دهنــد و بــه بــرآورده شــدن شــرط هــای متناقــض خــود اصــرار ورزنــد، در ایــن صــورت 
ایــران همچنــان بــه نقــض تعهــدات هســته ای ادامــه خواهــد داد و در نتیجــه طــرف مقابــل نیــز بــه 

ناچــار اســتفاده از گزینــه نظامــی را روی میــز قــرار خواهــد داد. 

بهبودی روابط با کوتاه آمدن ایران 3 
ــر  ــه خواســت جامعــه بیــن الملــل مبنــی ب ــرای رهایــی از فشــار تحریمهــا، ب ــران ب در ایــن ســناریو، ای
گفتگــو در مــورد پرونــده هــای دیگــری همچــون رفتارهــای برهــم زننــده امنیــت و ثبــات منطقــه و 

نیــز برنامــه موشــکی بالســتیک ایــن کشــور، تــن در خواهــد داد.

باقی ماندن رابطه در حد گفتگو بدون برداشتن کامل تحریمها 4
ــه  ــران کــه ضمــن دامــن زدن ب ــر نهادهــای حکومتــی در داخــل ای ــاح اصولگــرا ب افزایــش تســلط جن
مســائل منطقــه ای، مذاکــره بــا غــرب را نیــز رد مــی کننــد، ســبب مــی شــود که کشــورهای اروپایی 

بــرای آرام نگهداشــتن اوضــاع بــه سیاســت »ســفت کــن شــل کــن« روی آورنــد. 

بهبود روابط با رفع بخشی از تحریمها 5

احتمــال تحقــق ایــن ســناریو بیشــتر اســت زیــرا هــم منافــع ســه طــرِف ایــران، امریــکا و اروپــا را تأمین 
مــی کنــد و هــم بــا اهــداف دو قــدرت بیــن المللــی دیگــر یعنــی روســیه و چیــن هــم تضــادی نــدارد. 
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ــران و چیــن در ســال 2020 میــادی، در  روابــط ای
ســطوح منطقــه ای و بیــن المللــی و همچنیــن 
در حــوزه هــای سیاســی، اقتصــادی و نظامــی 

بیشــتر بــه هــم نزدیــک شــد. 

یکم: تفاهمنامه همکاری جامع بین 
ایران و چین

دوم: تاشهای چین در مقابل 
فشارهای امریکا بر ایران

سوم: محور ایرانی – چینی و بازتاب 
های منطقه ای آن
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ایران و چین

تفاهمنامه همکاری جامع بین ایران و چین يكم:

چهارم: روابط ایران و چین و تأثیر آن 
بر آینده برجام

پنجم-دورنمای آینده روابط ایران – 
چین

اهداف1 

تشــویق شــرکت هــای چینــی بــه 
هــای  طــرح  در  گــذاری  ســرمایه 
بــرق، انــرژی، زیرســاختی و فنــاوری 

ارتباطــات

همکاری نظامی و 
استخباراتی

بــر  مبنــی  چیــن  آرزوی  تحقــق 
بیــن المللــی و  بــر نظــام  تســلط 

امریــکا. نفــوذ  بــا  رقابــت 

پیامدهای راهبردی این تفاهمنامه2 

در شرایطی که ایران تحت تحریمهای امریکا قرار 
دارد، این فرصت برای چین فراهم می شود که یوان 

چین را اعتبار بین المللی بخشد، البته این گزینه نیاز 
به میکانیسم های اجرایی دارد. 

با تاشهای چین در طرح توسعه دو بندر جاسک 
و چابهار، ایران در تاش است تا توجه ژئو 

استراتژیک خود را از خلیج عربی به خلیج عمان 
متمرکز کند.

چین قادر است نیازهای ایران را تأمین کند مخصوصا 
که چین تنها گزینه برای ایران است. 

ایران از این توافقنامه می تواند به عنوان 
قدرت چانه زنی در مذاکرات آینده در راستای 

کاهش تحریمها استفاده کند.

دوم: تالشهای چین در مقابل فشارهای امریکا بر ایران
موضع چین در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 1 

احتمــال دارد کــه کشــورهای چیــن، روســیه و کــره شــمالی ایــران را بــه سیســتم هــای تســلیحاتی مجهــز 
کننــد، البتــه امریــکا بــرای جلوگیــری از ایــن امــر از ابــزار فشــار اســتفاده خواهــد کــرد.

چیــن از فــروش مســتقیم اســلحه بــه ایــران خــودداری مــی کنــد تــا بدیــن وســیله تــوازن نســبی در روابــط خود 
بــا ایــران و کشــورهای خلیــج را حفــظ کند. 
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بازگرداندن تحریمهای بین المللی علیه ایران و موضع چین2 

ــم شــدن دو  ــران، پــس از تحری ــت در امــور ای ــر عــدم دخال ــن در طــول ســال 2020 میــادی دال ب موضــع چی
کشــور، تغییــر کــرد. 

ــن در نیمــه اول ســال 2020 میــادی  ــران و چی ــن ای ــادالت تجــاری بی ــکا ســبب شــد کــه مب تحریمهــای امری
ــود. ــان دو کشــور ب ــادالت نفتــی می ــد. امــا نیمــه دوم ســال شــاهد افزایــش مب کاهــش یاب

محور ایرانی – چینی و بازتاب های منطقه ای آن
سوم

هــر  بــه  بنــدر،  چندیــن  توســعه 
دهــد  مــی  امــکان  کشــور  دو 
دریایــی  منافــذ  کنتــرل  در  کــه 
نقــش داشــته باشــند. همچنیــن 
ایــن امــر ضریــب تهدیــد امنیــت 
بــاال  را  ایــران  توســط  منطقــه 

بــرد.  مــی 

بــه  چیــن  کمــک هــای نظامــی 
ایــران تهدیــدی بــرای نیروهــای 
در  مســتقر  امریکایــی  دریایــی 
ایــران  همســایه  کشــورهای 
بــرای  تهدیــدی  همچنیــن  و 
کشــورهای منطقــه محســوب 

شــود.  مــی 

صــدد  در  چیــن  اینکــه  بــه  نظــر 
منابــع  از  را  خــود  نفــت  اســت 
متعــددی تأمیــن کنــد، بــه ایــران 
روی خواهــد آورد. امــا همچنــان 
از  آن  نیازهــای  اعظــم  بخــش 
مــی  تأمیــن  خلیــج  کشــورهای 

شــود.   

روابط ایران و چین و تأثیر آن بر آینده برجام  چهارم:
بــا توجــه بــه احتمــال پیــروزی جریــان اصولگــرا در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران، انتظــار مــی رود روابــط 

دو جانبــه ایــران و چیــن بیشــتر بــه هــم نزدیــک شــود. 

تحریمهایــی کــه ترامــپ بــر ایــران و چیــن وضــع کــرد، کار بایــدن بــرای تعامــل بــا ایــن دو کشــور را دشــوار 
ســاخته اســت.

دورنمای آینده روابط ایران – چین 
پنجم

سیاست خارجی ایران و چین در چندین مورد با 
یکدیگر نزدیک خواهد بود. 

موضع چین در شورای امنیت در قبال ایران، از 
افزایش روابط میان این دو کشور حکایت دارد.

چین در تاش است تا نفوذ بین المللی خود را 
گسترش دهد، در حالیکه ایران در صدد تقویت نفوذ 

منطقه ای خود است. 

قرار است مسأله انرژی در تعیین روابط آینده دو 
کشور نقش به سزایی داشته باشد. 
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در بحــث روابــط بیــن دو کشــور ترکیــه و ایــران 
ــد گفــت کــه هــر دو  در ســال 2020 میــادی، بای
کشــور در تــاش بــرای دفــاع از منافــع ملــی و 
منطقــه ای خــود بودنــد. علــی رغــم اینکــه دو 
کشــور بــه خاطــر حــوزه هایــی کــه در آن بــا هــم 
دارنــد،  یکدیگــر  بــا  اختافاتــی  هســتند،  درگیــر 
امــا انگیــزه هــای پنهــان، ایــن دو را بــه توافقــات 
ــا  ــه ب ــرای مقابل سیاســی، نظامــی و اقتصــادی ب
تهدیدات مشــترک و شــرایط منطقه ســوق داد. 

یکم: حوزه های درگیری و سرانجام 
آن

دوم: اشتراک منافع و توافقات دو 
جانبه

سوم: رویکردهای آینده روابط ایران 
– ترکیه

49

ایران و ترکیه

حوزه های درگیری و 
سرانجام آن

يكم

نیروهــای ترکیــه در تافــی خســارت هایــی کــه – 
در ادلــب متحمــل شــدند، بــا حمایــت از نیروهــای 
مخالــف ســوری خســارتهای زیــادی بــه حــزب اللــه و 
نیروهــای ســوری مــورد حمایــت ایــران وارد کردنــد. 

کــه دســتاوردهای نظامــی، –  ترکیــه  بــا  روســیه 
امنیتــی و اقتصــادی کســب کــرد، آتــش بــس اعــام 

کــرد.
هــر دو طــرف مــی داننــد کــه در مســائل منطقــه – 

ای و اقتصــادی بــه همراهــی یکدیگــر نیــاز دارنــد و 
بنابرایــن نبایــد بــه صــورت مســتقیم بــا یکدیگــر وارد 

جنــگ نظامــی شــوند. 
و –  ســوریه  در  موجــود  وضعیــت  حفــظ  بــرای 

بهبــود روابــط بیــن دو کشــور دیدارهــای مســئولین 
مرتبــه  چندیــن  کشــور  دو  دیپلماســی  دســتگاه 

گرفــت.  صــورت 

ایــن –  را در  خــود  کــه  کــرد  تــاش  تهــران  هرچنــد 
درگیــری بیطــرف نشــان دهــد، امــا مخالفــت ایــن 
کشــور بــا آذربایجــان بــه خوبــی مشــخص بــود. ایــن در 
حالیســت کــه ترکیــه در ایــن جنــگ جانــب آذربایجــان 

را گرفــت. 
از –  کشــور  ایــن  نگرانــی  آثــار  ایــران،  راهبــرد  در 

ــد  ــن کشــور را تهدی ــی کــه مناطــق مــرزی ای خطرات
مــی کنــد و بــه اختافــات قومــی در داخــل کشــور 
ــران  ــد، دیــده مــی شــود. همچنیــن ای دامــن مــی زن
از مشــارکت شــبه نظامیــان مســلح در درگیریهــا، و 
حضــور نظامــی روســیه و ترکیــه در مرزهــای خــود بــا 

آذربایجــان بــه شــدت نگــران اســت. 
گرایــش –  تهــران  دیــد  از  کــه  اردوغــان  اظهــارات 

هــای جدایــی طلبانــه را تحریــک مــی کنــد، هرچنــد 
ــن تنــش  ــان دو کشــور شــد، امــا ای ســبب تنــش می

هــم مهــار شــد. 

درگیری میان آذربایجان و ارمنستانبحران سوریه

دوم: اشتراک منافع و توافقات دو جانبه
روابط اقتصادیتوافقات سیاسی و نظامی

 ایــران و ترکیــه در حــوزه امنیــت مــرزی و منافــع – 
ژئوپلیتیــک، بــرای مقابلــه بــا جدایــی طلبــان کــرد 

همــکاری مــی کننــد. 
هــر دو کشــور در چهارچــوب موازنــه، علیه عوامل – 

و فشــارهای منطقــه ای و بیــن المللــی اتفــاق نظر 
دارند. 

مبــادرت ترکیــه - همزمــان بــا  ســایر کشــورها- – 
ــا  ــرای مقابلــه ب ــران ب ــا ای ــه بســتن مرزهــای خــود ب ب
انتشــار »کویــد- 19«، بــه بحــران اقتصــادی ایــران 

دامــن زد. 
هــای –  فرصــت  ژئوپلیتیــک  قــدرت  فاکتورهــای 

کنــد.  مــی  را محــدود  ترکیــه  بازارهــای  در  ایــران 
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رویکردهای آینده روابط ایران – ترکیه
سوم

پیچیده شدن رابطه

افزایش دامنه همکاری 

حفظ رابطه در محدوده تنش و همکاری 

پیچیــده شــدن رابطــه میــان ایــران و ترکیــه همچنــان بــه عنوان عاملی محســوب می شــود که سیاســت 
انــرژی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهد. 

افزایــش نگرانیهــای ایــران از حضــور نظامــی ترکیــه در خــاک آذربایجــان، مخالفــت و یــا شــاید هــم مقابلــه 
ایــران را بــه دنبــال داشــته باشــد. 

از آنجــا کــه دموکــرات هــا بــا سیاســت هــای رئیــس جمهــور ترکیــه اردوغــان مخالــف هســتند، فاکتــور 
سیاســت خارجــی دولــت جدیــد امریــکا-در ایــن مورد-بــرای ایــران یــک امتیــاز بــه حســاب مــی آیــد.

اگــر اوضــاع در ســوریه و اقلیــم قــره بــاغ آرام 
شــود، هــر دو کشــور ایــران و ترکیــه بــه بهبــود 
روابــط و افزایــش دامنــه همــکاری بــا یکدیگــر 

تمایــل دارنــد.

اگــر ایــاالت متحــده بــاب مذاکــره بــا ایــران را بــاز 
کنــد، ایــن امــر بــر مبــادالت تجــاری میــان ایــران 

و ترکیــه نیــز تأثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت.

دولــت بایــدن در مســأله گفتگــو بــا ایــران بــا چالشــهای زیــادی مواجــه اســت کــه مهمترین آنها 
ســیطره اصولگرایــان بــر نهادهــای تصمیــم گیرنــده در ایــران اســت و ایــن امــر ســبب می شــود 
کــه ایــاالت متحــده بــرای اجبــار ایــران بــه توافقنامــه ای کــه نگرانیهــای کشــورهای منطقــه را 

هــم در نظــر گرفتــه باشــد، از اهــرم تحریمهــا اســتفاده کنــد. 

دیپلماســی امریــکا در حــل مســأله برجــام، حتــی اگــر بــه وضعیــت دوران اوبامــا بازگــردد امــا بــاز 
هــم بســیار زمــان َبــر بــوده و شــاید بیــش از یکســال طــول بکشــد، مخصوصــا اینکــه بایــدن بــا 
پرونــده هــای پیچیــده داخلــی روبــرو اســت کــه در صــدر اولویــت هــای ملــت امریــکا قــرار دارد. 

ــران و  ــر ترکیــه، موجــب مــی شــود کــه ای ــر کــردن عرصــه ب ــر تنــگ ت عــزم اداره بایــدن مبنــی ب
ــد.  ــه هــم اتخــاذ کنن ترکیــه سیاســت هــای نزدیــک ب

نظــر بــه اینکــه هــر دو کشــور ایــران و ترکیــه بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد، احتمــال مــی رود رابطــه 
ایــن دو در طــی ســال 2021 میــادی در چارچــوب موازنــه بیــن تنــش و همــکاری باقــی بمانــد. 

 1

 2

 3
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ــوازن  ــر اســاس ت ــد و پاکســتان ب ــا هن ــران ب ــط ای رواب
میــان دو همســایه متخاصــم بنــا شــده اســت و ایــن 
ــر  ــات وســیعتری اســت کــه ب ــوازن بخشــی از توازن ت
روابــط بیــن المللــی در منطقــه جنــوب آســیا حاکــم 

اســت. 

یکم: روابط سیاسی ایران -پاکستان 
دوم: درگیریهای مرزی بین ایران و 

پاکستان
سوم: پیامدهای انتشار ویروس 

»کرونا«
چهارم: تعامات اقتصادی دو جانبه 

ایران – پاکستان
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پنجم: روابط سیاسی بین هند و ایران، هند و پاکستان
ایران

ششم: روابط اقتصادی ایران – هند
هفتم: دور نمای آینده روابط ایران 

با پاکستان و هند در سال 2021 
میادی

 1
نفوذ پاکستان در افغانستان

مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان 
سفرهای مهمی به پاکستان داشته 

اند. 

دوم: درگیریهای مرزی بین ایران و پاکستان

اسام آباد همزمان با تحکیم روابط دو جانبه 
خود با کابل، تاش کرده است تا در روابط خود با 

عربستان سعودی و ایران موازنه ایجاد کند.

 2
دیدارهای دوجانبه و برگزاری نشست هایی از طریق ویدئو کنفرانس

برای اهداف راهبردی، سیاسی و اقتصادی 

 1
افزایش موارد شورش و تنش های مرزی در سال 2020 میالدی

تاشــهای  پاکســتان  و  ایــران 
اوضــاع  کنتــرل  بــرای  زیــادی 
مــرزی  مناطــق  در  امنیتــی 
انــد.  داده  انجــام  مشــترک 

مرتبــط  مهــم  پــروژه  چندیــن 
 – چیــن  اقتصــادی  کریــدور  بــا 
پاکســتان بــا مشــکات امنیتــی 
انــد.  شــده  مواجــه  روزافــزون 

تهــران بــرای مقابلــه بــا فعالیــت 
اســتان  در  مســلح  مخالفیــن 
سیســتان و بلوچســتان تحــركات 
انجــام  را  نظامــی گســترده ای 

اســت.  داده 

روابط سیاسی ایران -پاکستان  يكم: 
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در  کرونــا  بــه  ابتــا  مــوارد 
زائــران  بازگشــت  بــا  پاکســتان 
دو  ایــران  از  پاکســتانی  شــیعه 

شــد.  برابــر 

رفــت و آمــد هــای مــرزی بــه 
گســترش ویــروس کرونــا در 

پاکســتان دامــن زد. 

هــای  توصیــه  رعایــت  عــدم 
ایــران،  مرزهــای  در  بهداشــتی 
در  کرونــا  بــه  ابتــا  مــوارد 

داد.  افزایــش  را  پاکســتان 

پیامدهای انتشار ویروس »کرونا«
سوم

تعامالت اقتصادی دو جانبه ایران – پاکستان 

چهارم

حجــم  افزایــش  بــرای  تاشــها  ســرگیری  از 
تجــارت بیــن دو کشــور بــا از میــان برداشــتن 
موانــع و افزایــش ســطح تعامــات اقتصــادی 

بــا پاکســتان.

ایــران،  علیــه  امریــکا  تحریمهــای  دلیــل  بــه 
ثبــات  از  پاکســتان   – ایــران  تجــاری  روابــط 

نبــود.  برخــوردار  چندانــی 

روابط سیاسی بین هند و ایران 
پنجم

 واکنش ها در قبال تحوالت سیاسی داخلی و منطقه ای1 

مــوج  ســلیمانی  قاســم  شــدن  کشــته  بــا   
اعتراضــات در مناطــق شــیعه نشــین هنــد بــه 

افتــاد.  راه 

قانــون  تعدیــل  بــا  مخالفــت  در  تظاهــرات 
شــخصیه  احــوال  قانــون  و  شــهروندی 
شــهروندان و تغییــر قانــون اساســی »جامــو« 

برانگیخــت. را  ایــران  خشــم  »کشــمیر«،  و 

هر چند سال 2020 میالدی شاهد دیدارهای مسئولین عالی رتبه هند و 2 
ایران بوده ولی این دیدارها محدود بود.
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روابط اقتصادی ایران – هند
ششم

 دور نمای آینده روابط ایران با پاکستان و هند در 
سال 2021 میالدی

هفتم

تحریمهــای امریــکا مانــع از آن شــد 
بــا  تجــاری خــود  روابــط  کــه هنــد 

ایــران را گســترش دهــد. 

جامــع  دوجانبــه  تجــاری  روابــط 
میــان ایــران و هنــد در ســال 2020 
ــر  ــان تحــت تأثی میــادی نیــز همچن

فشــارها قــرار داشــت. 

 ادامــه تحریمهــای امریــکا بــر ایــران مــی توانــد تــا اواســط ســال 
بــا  ایــن کشــور  راه گســترش تعامــات  2021 میــادی، ســد 

همســایگان خــود در جنــوب آســیا باشــد. 

بــروز فاکتورهــای تأثیــر گــذار بــر روابــط ایــران بــا هنــد و پاکســتان 
بایــدن و فاکتورهــای فعــال  جــو  خارجــی  هــای  بــه سیاســت 

منطقــه ای بســتگی دارد. 

1

2
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ایــران در طــی ســال 2020 میــادی، روابط دو جانبه 
بــا افغانســتان را در ســطح باالیــی حفــظ کــرد. ایــران 
ضمــن اینکــه بــا دولــت کابــل تعامــل کــرد، روابــط 
خــود را بــا احــزاب سیاســی مطــرِح پشــتون، تاجیک و 
هــزاره – کــه اخیــرا بــا در اختیــار گرفتــن کرســی هــای 
بیشــتر در پارلمــان در حــال قــدرت گرفتــن اســت- 
تحکیــم نمــود. در حالیکــه گفتگوهــای صلــح بیــن 
حکومــت افغانســتان و ایــاالت متحــده و طالبــان 
مــی  تشــکیل  را  افغانســتان  تحــوالت  مهمتریــن 
بــر محــور  بــا کابــل غالبــا  دهنــد، تعامــات تهــران 

ــد.   ــن تحــوالت مــی چرخی همی

یکم: روابط سیاسی میان ایران و 
افغانستان

دوم: تأثیر نیروهای بین المللی بر 
روابط ایران – افغانستان

سوم: پیامدهای پاندمی »کرونا« بر 
روابط ایران – افغانستان

چهارم: مسائل مرزی میان ایران و 
افغانستان
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ایران و افغانستان
پنجم: دورنمای روابط ایران – 

افغانستان در سال 2021 میادی

 نیروهای محرکه سیاست داخلی افغانستان1 

روابط سیاسی میان ایران و افغانستان يكم: 

 سیاست داخلی افغانستان عمیقا به سمت قطب بندی قومی رفته است. 

افزایش خشونت ها روند پروسه صلح و ثبات داخلی را با مشکل روبرو کرده است.

منافع ایران در افغانستان2 
ایران در تعامل با حکومت افغانستان 
همیشه جانب احتیاط را گرفته است. 

تهــران بــا اســتفاده از وضعیــت بــی ثباتــی در 
افغانســتان بــه حمایــت هــای خــود از اقلیــت 
هــزاره شــیعه در افغانســتان ادامــه مــی دهــد. 

ایران شبه نظامیان شیعه افغان که به 
»لشکر فاطمیون« معروف است را برای 

جنگ به سوریه اعزام کرد. 

را  خــود  قدرتمنــد  نفــوذ  و  رابطــه  تهــران 
زبــان  فــارس  کــه  افغانســتان  تاجیکهــای  بــا 

کــرد حفــظ  هســتند، 

روند موازنه قدرت ایران در افغانستان3 

نظــر بــه اینکــه ایــران و »طالبــان« هــر دو، موضــع خصمانــه ای در قبــال ایــاالت متحــده دارنــد، ایــران بــا 
ایــن گــروه ارتبــاط برقــرار کــرد. 

ایــران بــرای جلوگیــری از تهدیــدات احتمالــی بــه خاکــش، بــا حکومــت افغانســتان کــه از حمایــت امریــکا 
برخــوردار اســت نیــز روابــط خوبــی دارد. 

تعامــات ایــران بــا »طالبــان« نشــان از ایــن امــر دارد کــه تهــران از هــر گروهــی کــه منافــع امریــکا را 
ــد.  ــد، حمایــت مــی کن ــد کن تهدی

برخــی گزارشــها حاکــی از آن اســت کــه ایــران بــه صــورت مخفیانــه نیروهــای »طالبــان« را آمــوزش داده 
کمــک هــای مالــی و تجهیــزات جنگــی بــه آنهــا مــی دهــد. ایــن در حالیســت کــه در طــول ســال 2020 

میــادی، از حکومــت افغانســتان و از گفتگوهــای بیــن االفغانــی نیــز حمایــت کــرد.  
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تأثیر نیروهای بین المللی بر روابط ایران – افغانستان

دوم

4
دیدارهای مسئولین

مسئولین افغانی و ایرانی، چندین مرتبه 
دیدارهای رسمی و دیپلماتیک داشتند.

این دو کشور در مورد برخی مسائل دو جانبه 
پیشرفت های چشمگیری داشتند. 

امریکا

روسیه

چین 

قطــب بنــدی عمیــق قومــی، ســبب شــده اســت کــه هــر اقلیــت قومــی دســت مــدد 
ــران در  ــن امــر موجــب تقویــت نفــوذ ای ــد و ای ــه ســوی کشــورهای خارجــی دراز کن ب

افغانســتان شــده اســت. 
خــروج نیروهــای نظامــی امریــکا، ســبب شــده اســت کــه روســیه بــرای افزایــش نفــوذ 

خــود، بــه تقویــت روابــط خــود بــا حکومــت افغانســتان و »طالبــان« بپــردازد. 

تحوالت افغانستان نشان داد که چین نفوذ گسترده ای در این کشور دارد. 
احتمــال دارد کــه چیــن طــرح »یــک کمــر بنــد، یــک جــاده« را بــا »کریدور اقتصــادی چین 

– پاکســتان« پیونــد بزنــد تــا نفــوذ خــود در آســیای میانــه را عمیــق تر کند. 

پیامدهای پاندمی »کرونا« بر روابط ایران – افغانستان
سوم

در پی مسدود شدن مرزها از سوی کشورهای 
همسایه، پاندمی »کرونا« بر فعالیت بخش 

خصوصی و نیز بر تبادالت تجاری در افغانستان 
تأثیر منفی برجای گذاشت.

روابط تجاری با ایران ادامه یافت و در 
مقایسه با روابط تجاری افغانستان با سایر 

کشورها، از ثبات خوبی برخوردار بود. 

 1 2
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3
تأثیر کرونا بر مهاجرین و پناهندگان افغان

در پــی انتشــار ســریع ویــروس کرونــا در ایــران، تعــداد زیــادی از مهاجریــن و پناهنــدگان 
افغــان بــه کشورشــان بازگشــتند و بازگشــت روزانــه چندیــن هــزار نفــر، وضعیــت انتشــار 

ویــروس کرونــا در افغانســتان را وخیــم تــر ســاخت. 

شکل )1(: میانگین روزانه ابتا به کرونا در استان هرات

Source: Humanitarian Data Exchange, https://cutt.us/SYfO5.

شکل )2(: میانگین روزانه ابتا به ویروس کرونا در افغانستان

منبع: پایگاه ورلد میتر-افغانستان

 https://cutt.us/SYfO5
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4
روابط تجاری دو جانبه 

مسائل مرزی میان ایران و افغانستان

چهارم

دو کشــور بــر ســر مســائل مــرزی 
اختــاف دارنــد.

در دیدارهــای دو جانبــه کــه 
صــورت  عالــی  ســطوح  در 
گرفــت، دربــاره تحــوالت اخیــر 
مشــترک بین دو کشــور بحث 
و تبــادل نظــر صــورت گرفــت. 

مســائل مربــوط بــه تقســیم آب، 
بــی  فضــای  خلــق  در  همچنــان 
اعتمــادی بیــن دو کشــور نقــش 

دارد. 

دورنمای روابط ایران – افغانستان در سال 2021 میالدی
پنجم

بــه احتمــال قــوی، تهــران نفــوذ سیاســی خــود در 
کابــل را حفــظ مــی کنــد. 

بــه  ایــران – افغانســتان  آینــده روابــط  تحــوالت 
عواملــی چــون نفــوذ ایــران در منطقه و سیاســت 

ــکا بســتگی دارد.  هــای امری

1

2
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نظــر بــه اهمیــت سیاســی و اقتصــادی زیــادی کــه 
کشــورهای آســیای میانــه در تفکــر راهبــردی ایــران 
دارنــد، روابــط ایــران بــا پنــج کشــور آســیای میانــه 
در ســال 2020 میــادی از ثبــات نســبی و شــیوه 

همــکاری برخــوردار بــود. 

يكم: مروری بر روابط ایران با 
کشورهای آسیای میانه

دوم: چالشهای فراروی ایران در 
منطقه آسیای میانه
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ایران و کشورهای آسیای 
میانه

سوم: فرصت های اقتصادی و سیاسی 
ایران در کشورهای آسیای میانه

چهارم: چشم انداز آینده

روابط سیاسی و اقتصادی

مروری بر روابط ایران با کشورهای آسیای میانه يكم:

 روابــط سیاســی ایــران و ازبکســتان بعــد از اینکــه یــک دوره تنــش را تجربــه کــرد، در پــی بــروز برخــی تحــوالت 
سیاســی، بهبــود یافــت. 

هرچند روابط اقتصادی این دو کشــور دچار نوســان اســت، اما هر دو کشــور نگرانیهای امنیتی مشــترکی 
دارند. 

کشــور قزاقســتان به دلیل دارا بودن زرادخانه هســته ای، و شــراکت در پروژه های نفت و گاز و موقعیت 
ایــن کشــور بــه عنــوان حلقــه وصــل میــان ایــران و چین در احیای پروژه راه ابریشــم، برای ایــران اهمیت دارد.  

هرچنــد کــه برخــی مســائل سیاســی و امنیتــی روابــط ايــران بــا تاجيكســتان را دســتخوش تغییراتــی كــرده 
بــود، امــا ایــن دو کشــور توانســتند بــا اولویــت بخشــیدن بــه منافــع و انگیــزه هــای لجســتیک، بهبــود نســبی 

در روابــط ایجــاد کننــد. 

ایــران بــه خاطــر اســتفاده از مرزهــای مشــترک میــان جمهوریهــای آســیای میانــه و چیــن، روابــط اقتصــادی 
خــود را بــا قرقیزســتان تقویــت کــرده اســت. 

چالشهای فراروی ایران در منطقه آسیای میانه دوم:
 ایــن منطقــه بــا توجــه بــه ویژگیهــای سیاســی، اســتراتژیک و اقتصــادی کــه دارد، بــرای قدرتهایــی 

چــون روســیه، ایــاالت متحــده و چیــن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. 

احتمــال دارد تحریمهــای امریــکا علیــه ایــران، روابــط ایــن کشــور را بــا کشــورهای آســیای میانــه بــه 
میــزان قابــل توجهــی در حــوزه هــای انــرژی و بخــش بانکــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

حضــور قدرتمنــد و فعــال روســیه در خــاک کشــورهای آســیای میانــه مانــع از تقویــت نفــوذ ایــران 
در ایــن کشــورها خواهــد شــد. 

 حضور ترکیه در خاک کشورهای آسیای میانه، سد راه گسترش نفوذ ایران است. 

ایــران بــه روابــط اســرائیل بــا کشــورهای آســیای میانــه در ایــن منطقــه سرنوشــت ســاز، بــه دیــده 
تهدیــد مــی نگــرد.
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فرصت های اقتصادی و سیاسی ایران در کشورهای آسیای میانه
سوم

ــه مخصوصــا قزاقســتان  جمهوریهــای آســیای میان
و ازبکســتان بــرای رســیدن بــه یــک توافــق نســبتا بــا 
ثبات در حوزه های سیاســی و امنیتی و اقتصادی 

در مرحلــه سرنوشــت ســازی قــرار دارنــد. 

2

میانــه؛  آســیای  اهمیــت موقعیــت جغرافیایــی 
کــه در قلــب حــوزه ژئوپلیتیــک اوراســیا و بیــن ســه 

تمــدن چیــن، روســیه و هنــد واقــع اســت. 

1

چشم انداز آینده

چهارم

ایــن  بــا  ایــران  اقتصــادی  مشــارکت  افزایــش 
از طریــق طرحهــای ســرمایه گــذاری،  کشــورها 
و دســت کشــیدن ایــران از فعالیــت هایــی کــه 
امنیــت و ثبــات ایــن کشــورها را بــه خطــر انــدازد. 

بــا حضــور اقتصــادی ترکیــه در ایــن کشــورها، 
ــرو  ــادی روب ــا چالشــها و دشــواریهای زی ــران ب ای

خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه گشــایش اقتصــادى پیــش بینــی شــده بــراى ایــران، ایــران توجــه خــود را از تحکیــم روابــط بــا 
ــه دنبــال  ــه خــود را در منطقــه خاورمیان کشــورهای آســیای میانــه کاســته و بیشــتر سیاســت هــای خصمان

ــز خواهــد رســید. ــه نی ــه آســیای میان ــر آن ب ــن ترتیــب تأثی خواهــد کــرد و بدی
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پایان

نخست: تحوالت داخلی ایران 

تمسک ایران به سیاست » صبر راهبردی« 

ایــران مــوارد بیشــتری از تعهــدات هســته ای را نقــض کــرد. انتظــار ایران برای روشــن شــدن نتیجه 
انتخابــات امریــکا در حــوزه هــای مختلف منعکس شــد از جمله: 

در حوزه عقیدتی: ایران تاش کرد که درگیر شدن با جبهه نجف را نیز به تأخیر اندازد.
در حــوزه سیاســی: رهبــر ایــران ضمــن اینکــه بــرای دوره چیرگــی جریــان محافظــه کار بــر تمامــی 

کرســی هــای قــدرت مقدمــه چینــی مــی کنــد، ســعی در کاهــش تنــش هــای سیاســی دارد. 
در حــوزه اقتصــادی: شــاخص هــای کلــی حکایــت از وخامــت اوضــاع اقتصــادی دارد کــه انتشــار 

ویــروس کرونــا نیــز مزیــد بــر علــت شــد.  
در حــوزه اجتماعــی: در نتیجــه وخامــت اوضــاع اقتصــادی و پســرفت در زمینــه آزادی هــای 

ــر شــد.  ــز عمیــق ت فــردی و سیاســی، مشــکات اجتماعــی نی
در حوزه نظامی: ایران در ُبعد نظامی ناكامی های کانی متحمل شد. 
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دوم: مساله ایران در سطح جهان عرب 

کشــورهای خلیــج بــر تاشــهای خــود بــرای معرفــی خطــر ایــران بــرای امنیــت و صلــح جهانــی، 
ــد.  افزودن

ایــران توســط بازوهــای نیابتــی خــود یعنــی حوثــی هــا حمــات موشــکی خــود را از خــاک یمــن بــه 
ســمت عربســتان شــدت بخشــیدند. 

ــه حضــور امریکایــی در  ــه ب اقدامــات حکومــت عــراق در حــوزه سیاســی و امنیتــی جلــوی حمل
عــراق توســط شــبه نظامیــان را گرفــت. و مانــع از آن شــد کــه امریــکا در عــراق در باتــاق فرقــه 

گرایــی و ســهمیه بنــدی سیاســی گرفتــار شــود.

ایــران موفــق شــد جــای پــای خــود را در ســوریه بیــش از پیــش محکــم کنــد و در پارلمــان ســوریه 
نفــوذ کــرد. ایــران همچنیــن توانســت امتیــاز کشــف میادیــن نفتــی ســوریه را نیــز بــه دســت آورد. 

پــس از حادثــه انفجــار بنــدر بیــروت، ایــران سیاســت تنــش زدایــی را در پیــش گرفــت امــا همچنــان 
بــه ســنگ اندازیهــای خــود در مقابــل تشــکیل دولــت جدیــد لبنــان ادامــه داد. 
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سوم: تحوالت بین المللی مرتبط با مسأله ایران

ایــران توانســت فعالیــت گروههــای نیابتــی خــود را علیه سیاســت هــای ایاالت متحــده افزایش 
دهــد. همچنیــن ایــران موفــق شــد بــا جلــب حمایــت کشــورهای اروپایــی و روســیه و چیــن، 
تاشــهای امریــکا بــرای تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران را خنثــی کنــد و میکانیســم » اســنپ 

بــک« یــا ماشــه را بــه تعویــق انــدازد. 

1
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روســیه بــه همــکاری اقتصــادی و ائتــاف نظامــی بــا ایــران توجــه نشــان داد امــا دربــاره ورود به 
پرونــده هســته ای ایــران جانــب احتیــاط را گرفت. 

کشــورهای اروپایــی همچنــان در برجــام باقــی ماندنــد و آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته ای را 
متقاعــد كردنــد نقــض تعهــدات برجامــی ایــران را محکــوم کنــد. 

ایــران، چیــن را بــه عنــوان شــریک اقتصــادی دراز مــدت خــود انتخــاب کــرد و در مقابــل چیــن نیــز 
همصــدا بــا روســیه بــا تمدیــد تحریــم تســلیحاتی ایــران و فعــال شــدن میکانیزم ماشــه مخالفت 

کرد. 

جنگ میان آذربایجان و ارمنستان صحنه تازه ای از منازعه ميان ایران و ترکیه را ايجاد کرد. 

ــران- پاکســتان را  ــران- هنــد و همچنیــن ای ــادالت تجــاری ای ــران، مب ــکا علیــه ای تحریمهــای امری
تحــت تأثیــر قــرار داد. موضــع مشــترک میــان ایــران و پاکســتان در خصــوص آینــده افغانســتان، 

موجــب تقویــت روابــط ایــن دو کشــور شــد. 
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چهارم: پیش بینی روندهای سال 2021 میالدی 

ایران در ســال 2021 میادی، شــاهد وخیم تر شــدن بحرانهای داخلی در حوزه های اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی خواهد بود. 

 افزایــش تنــش بــا دولــت جديــد امریــکا بــر اســاس ســناریوهای محتمــل بــراى روندهــای تعامــل 
در برجــام. 

 فاصله گیری بیشتر اروپا از ایران و نزدیکی بیشتر به امریکا

ایــران بخــش اعظمــی از نفــوذ خــود در چندیــن کشــور منطقــه از جملــه عــراق و ســوریه را از 
دســت خواهــد داد. 

بــه احتمــال زیــاد روابــط ایــران و کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج، بهبــودی چندانــی را 
تجربــه نخواهــد کــرد و بخــش اعظــم تــاش هایــی کــه بــرای میانجیگــری صــورت مــی گیــرد، راه 

بــه جایــی نمــی بــرد. 

از کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج انتظــار مــی رود بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای احتمالــی 
ایــران ضمــن در پیــش گرفتــن راهکارهــای سیاســی، از تــوان دفاعــی مشــترک کار گرفتــه و 
همــکاری و هماهنگــی خــود بــا هــم پیمانــان اســتراتژیک خــود در سراســر جهــان را بیــش از پیــش 

قــوت بخشــند. 
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