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از وقتــی کــه امریــکا در ســال 8102 میــادی از توافــق برجــام خــارج شــد، 
مســأله تعدیــل رفتــار منطقــه ای ایــران بــه عنــوان یــک خواســت اساســی بــرای 
ــس  ــوده اســت. رئی ــرح ب ــواره مط ــران هم ــا ای ــزون ب ــش روزاف ــه تن ــان دادن ب پای
ــی در  ــای علن ــه اش در حبثه ــر وزرای کابین ــن دیگ ــدن و همچنی ــو بای ــور ج جمه
کاخ ســفید و نیــز بــا هــم پیمانــان اروپایــی و منطقــه ای شــان در مــورد پرونــده 
ایــران ایــن مطلــب را بیــان کــرده انــد. در مقابــل، ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه 
اینگونــه مســائل قابــل گفتگــو نیســت و نــی تــوان آن را در برجــام گنجانــد. 
خامنــه ای نیــز در بیــان ایــن رویکــرد کشــورش بــر » تعهــد تهــران بــه حمایــت 
از هــم پیمانــان خــود در خاورمیانــه« تأکیــد کــرد و » حضــور منطقــه ای اش را 
یــک ضــرورت« خوانــد کــه بایــد ادامــه یابــد. بــه گفتــه خامنــه ای، کشــورش 
از برنامــه هــای موشــکی اش اصــا کوتــاه نــی آیــد چــرا کــه همیــن دســتاوردها 
ــه بازنگــری سیاســت هایشــان مجبــور  ــران را ب ــوده اســت کــه » دشــمنان ای ب
ســاخته اســت«. ایــن موضــع گیریهــای متن�اقــض، ســؤاالت چنــدی را دربــاره 
ــه ای  ــار منطق ــل رفت ــا معض ــل ب ــدن در تعام ــهای اداره بای ــا و چالش ــت ه فرص
ــه  ــای ادام ــه ه ــدام از گزین ــر ک ــی ه ــای احتمال ــوین و پیامده ــان کن ــران در زم ای

فشــارها و یــا کنــار آمــدن بــا رفتــار منطقــه ای ایــران مطــرح یم کنــد.
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نخست: اداره بایدن و رفتار منطقه ای ایران
بایــدن از جملــه افــرادی بــود کــه گمــان یم کردنــد رفتــار منطقــه ای ایــران بعــد 
ــت  ــار یم رف ــه انتظ ــرا ک ــرد. چ ــد ک ــر خواه ــام تغیی ــق برج ــه تواف ــتیایب ب از دس
ایــران، فرصتــی را کــه بعــد از دهــه هــا انــزوا و حتریــم، بــه دســت آورده کــه فــردی 
ــاری را در  ــران رفت ــا ای ــمرد. ام ــد ش ــم خواه ــود، مغتن ــى بش ــن امللل ــه بی از جامع
پیــش گرفــت کــه بــا روح برجــام در تضــاد بــود. ایــران سیاســت هــای خصمانــه 
ــرد را در  ــمه یم گی ــوژی اش سرچش ــرد ایدئول ــم و رویک ــت رژی ــه از سرش ای ک
ــزب هللا  ــود از ح ــای خ ــت ه ــه حمای ــرد؛ ب ــ�ال ک ــری دنب ــدرت بیش ــا ق ــه ب منطق
ادامــه داد، آزمایشــات موشــک هــای بالســتیک و دیگــر رفتارهــای خصمانــه 
ــراق و  ــوریه، ع ــورهای س ــی در کش ــر دولت ــران غی ــرد، از بازیگ ــ�ال ک اش را دنب
ــده را در  ــاالت متح ــا ای ــل ب ــه تعام ــه گزین ــای اینک ــه ج ــرد و ب ــت ک ــن حمای یم
پیــش گیــرد، بــه تهدیــد منافــع امریــکا و هــم پیمانانــش در منطقــه کمــر همــت 
ــود  ــتور کار خ ــه را در دس ــی از منطق ــای امریکای ــراج نیروه ــرد اخ ــت و راه بس

قــرار داد.
ــپ  ــیدن ترام ــدرت رس ــه ق ــل از ب ــی قب ــده حت ــاالت متح ــدگاه ای ــن، دی بن�ابرای
دربــاره ایــران بــه کلــی تغییــر کــرد. اگــر ترامــپ رفتــار منطقــه ای ایــران را بــه 
عنــوان یکــی از مهمریــن تهدیــدات ایــران، بــا ابزارهــای مقابلــه و بازدارندگــی 
مهــار کــرد، اکنــون بایــدن بــا همــان چالــش روبروســت و ایــن یــک مســأله 
اساســی بــرای ایــاالت متحــده اســت کــه چگونــه و بــا اســتفاده از کــدام ابزارها 

بــا تهدیــد ایــران مقابلــه کنــد.
قبــل از اینکــه بایــدن قــدرت را در اختیــار بگیــرد، بــا در نظرداشــت تهدیــدات 
ایــران، در ســپت�امر 0202 میــادی در مقالــه ای در وبســایت ســی ان ان برنامــه 
هــای خــود را بــرای مهــار ایــن چالشــها اینگونــه بیــان کــرد: اوال، تعهــد قاطــع 
بــه اینکــه مانــع از دسرســی ایــران بــه ســاح هســته ای شــود. ثانیــا، ارائــه یــک 
رونــد مــورد اعتمــاد بــرای بازگشــت بــه دیپلماســی؛ بــه گونــه ای کــه هــرگاه 
ایــران بــه طــور کامــل بــه تعهــدات برجــایم بازگــردد، آنــگاه ایــاالت متحــده 
ــدی.  ــرات بع ــرای مذاک ــد ب ــازی باش ــه آغ ــا نقط ــردد ت ــاز یم گ ــام ب ــه برج ــز ب نی
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ثالثــا، ادامــه مهــار فعالیــت هــای یب ثبــ�ات کننــ�ده ایــران، بــه عــاوه اســتفاده 
از اهــرم حتریمهــا در مــوارد نقــض حقــوق بشــر، حمایــت از تروریســم و توســعه 

برنامــه موشــک هــای بالســتیک)1).
در ابتــ�دا ایــن رویکردهــا بســیار خــوش بینانــه بــه نظــر یم رســید امــا بــه زودی 
معلــوم شــد کــه اینهــا صرفــا شــعارهای انتخابایت و ناشــی از خصومت شــخیص 
ــه ای  ــار منطق ــاره رفت ــرد درب ــن رویک ــه در ای ــا ک ــت و از آجن ــوده اس ــپ ب ــا ترام ب
ــایت  ــع حی ــه مناف ــت ک ــود، هویداس ــده ب ــه نش ــی ارائ ــفا خبش ــخه ش ــران نس ای
ایــاالت متحــده نیــز در ایــن رویکــرد در نظــر گرفتــه نشــده اســت. بــا در نظــر 
ــنی  ــه روش ــورها ب ــن کش ــط بی ــر رواب ــذاری ب ــر گ ــدرت در تأثی ــش ق ــت نق داش
ــه  ــر راه حــل دیپلماتیــک و بازگشــت ب معلــوم یم شــود کــه میــان پافشــاری ب
برجــام بــا مهــار تهدیدهــای ایــران یــک پارادوکــس وجــود دارد. زیــرا طبــق ایــن 
رویکــرد، درســت در زمــاین کــه دشــمن در وضعیــت بســیار ضعیفــی قــرار دارد، 
از تمــام فاکتورهــای تأثیرگــذار و کارتهــای امتیــاز صــرف نظــر یم شــود و 

ــود. ــک داده یم ش ــل دیپلماتی ــه راه ح ــت ب اولوی
ــدن بایــدن، ادبیــات ریاســت جمهــوری امریــکا و دیگــر  ــا بعــد از روی کار آم ام
ــوی  ــگ و ب ــران، رن ــته ای ای ــده هس ــورد پرون ــور در م ــن کش ــت ای ــات دول مقام
ــام  ــه برج ــت ب ــرای بازگش ــی ب ــات امریکای ــت و مقام ــود گرف ــه خ ــری ب دیگ
شــروطی را مطــرح کردنــد؛ بــه گونــه ای کــه هرگونــه پیشــرفت در رونــد 
گفتگوهــا منــوط بــه حــل مســائلی همچــون رفتــار منطقــه ای ایــران و برنامــه 
موشــک هــای بالســتیک ایــن کشــور شــد)2). و ایــن سیاســتی مبتنــی بــر عــرت 

ــت. ــده اس ــام ش ــتب�اهات اجن ــران اش ــرای ج ــاش ب ــته و ت از گذش
ــش  ــه چال ــا س ــا ب ــران عم ــه ای ای ــار منطق ــورد رفت ــکا در م ــد امری ــت جدی دول
جــدی مواجــه اســت کــه عبارتنــ�د از: چالــش اول، برنامــه هســته ای اســت کــه 
ایــران بــرای تثبیــت برتــری خــود و همچنیــن بــه عنــوان ســاح بازدارنــده مــدرن 

)1( Joe Biden, there’s a smarter way to be tough on Iran, CNN, (Sep 13, 2020),  Accessed: Feb. 01 
2020, https://cnn.it/32sP85g
(2) U.S. Department of State, Department Press Briefing, (Feb 02, 2021), Accessed: Feb. 11 2021, 
http://bit.ly/3tXPX1M
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در مقابــل دشــمنانش روی آن حســاب بــاز کــرده اســت. بن�ابرایــن، برنامــه 
ــکا در  ــت امری ــراروی سیاس ــی ف ــش اصل ــک چال ــوان ی ــه عن ــران ب ــته ای ای هس
ــد و در  ــی یم کن ــود نمای ــته ای، خ ــاح هس ــرش س ــری از گس ــه جلوگی زمین
نتیجــه رســیدگی بــه ایــن مشــکل یکــی از اولویــت هــای ایــاالت متحــده اســت 
و در ایــن راه قــدرت هــای مهــم جهــاین و منطقــه ای بــا ایــاالت متحــده همراهــی 
یم کنــد؛ چــرا کــه دســتیایب ایــران بــه ســاح هســته ای موازنــه فعلــی منطقــه 
را برهــم یم زنــد و منطقــه را بــه ســوی مســابقه هســته ای ســوق یم دهــد کــه 

قطعــا ســراجنام خــویب خنواهــد داشــت.
چالــش دوم، برنامــه موشــک هــای بالســتیک ایــران اســت کــه دیگــر صرفــا 
جنبــ�ه دفاعــی نــدارد بلکــه ابــزاری اســت کــه منافــع قــدرت هــای منطقــه ای و 
جهــاین در منطقــه را در تیــر رس خــود دارد و حتــی حضــور امریــکا در منطقــه را 
نیــز تهدیــد یم کنــد. بــه همیــن ســبب ایــن مســأله بــرای ایــاالت متحــده و هــم 
پیمانــان منطقــه ای اش و حتــی بــرای کشــورهای اروپایــی کــه ســرزمین شــان 
در تیــر رس ایــن موشــک هــا قــرار دارد، مایــه نگــراین بــوده و رســیدگی بــه آن 

از اولویــت هاســت.
چالــش ســوم، دخالــت هــای ایــران در برخــی از کشــورهای منطقــه اســت. 
ایــران بــا ایجــاد هــرج و مــرج، برافروخــن جنگهــای فرقــه ای و اســتفاده از شــبه 
ــا نفــوذ و منافــع خــود را در  ــر ضــد دولــت هــا، تــاش دارد ت نظامیــان مســلح ب
کشــورهای منطقــه تقویــت نمایــد و از آجنــا کــه ایــن رفتــار ایــران منجــر بــه نفــوذ 
گســرده ایــران و در نتیجــه تغییــر موازنــه کنــوین در منطقــه یم شــود، نگــراین 
ایــاالت متحــده و قــدرت هــای منطقــه را برانگیختــه اســت چــرا کــه اگــر ایــن 
رونــد ادامــه یابــد، ممکــن اســت ایــران را از یــک قــدرت منطقــه ای متوســط بــه 

یــک قــدرت موازنــه گــر تأثیــر گــذار در منطقــه تب�دیــل کنــد.
ــه ای  ــار منطق ــرل رفت ــرای کن ــت وی ب ــدن و دول ــه بای ــی ک ــه راه حل ــه ب ــا توج ب
ــوان  ــر، یم ت ــوالت اخی ــت حت ــر داش ــا در نظ ــز ب ــد و نی ــرده ان ــنهاد ک ــران پیش ای

ــرد: ــان ک ــر را بی ــوارد زی م
1- ایــاالت متحــده حتــت رهــری اداره بایــدن بــه خــویب دریافتــه اســت کــه 
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تهدیدهــای ایــران بایــد بــه صــورت یکجــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد)1) و 
قــدرت هــای اروپایــی و منطقــه ای نیــز در ایــن مــورد بــا امریــکا هــم رأی و همــراه 
هســتن�د. بن�ابرایــن، بازگشــت بــه برجــام و رســیدگی بــه تهدیدهای هســته ای 
ایــران بــدون در نظــر داشــت مســائل مهــم منطقــه ای بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه 
ثبــ�ات  بازگردانــدن  خاورمیانــه،  کنــوین  ثبــ�ات  یب  وضعیــت  در  نیســت)2). 
ــه را  ــازه ای را یم طلبــد کــه دخالــت هــای ایــران در منطقــه خاورمیان راهــکار ت
ــ�دا  ــه ابت ــت ک ــن اس ــده ای ــاالت متح ــت ای ــتا، خواس ــن راس ــد))). در ای ــار کن مه
ایــران بــه تعهــدات برجــایم خــود بازگــردد تــا زمینــه گفتگوهــا بــرای توافــق 

ــری فراهــم گــردد. ــرده ت گس
2-ایــران برنامــه موشــکی را یــک مســأله داخلــی یم دانــد کــه بــه عنــوان یــک 
نیــروی بازدارنــده بــرای صیانــت از امنیــت و دفــاع از رژیــم جمهــوری اســایم 
برنامــه  از  ایــران  بن�ابرایــن  نــدارد.  و تهاجــی  حیــایت اســت و جنبــ�ه تهدیــد 
موشــکی اش کوتــاه نــی آیــد. همچنیــن ایــران دخالــت قدرتهــای جهــاین در 
گفتگوهــای منطقــه ای را نــی پذیــرد و بــر ایــن بــاور اســت کــه آچنــه بــه 
کشــورهای منطقــه مربــوط یم شــود بایــد در چهارچــوب منطقــه ای در مــورد 

آن گفتگــو و توافــق شــود)4).
)- اگــر ایــاالت متحــده از تهدیدهــای منطقــه ای ایــران چشــم پوشــی کنــد، 
منطقــه خاورمیانــه بــه ســمت یــک جنــگ آشــکار پیــش یم رود و قــدرت هــای 
منطقــه ای توانمندیهــا و امکانــات و حتــی همکاریهــای خــود را بــرای مقابلــه بــا 
خطــر ایــران بســیج خواهنــد کــرد و احتمــال ورود عربســتان ســعودی بــه ایــن 
جنــگ آشــکار همچنــان وجــود دارد. و احتمــال یم رود اســرائیل بــرای حملــه بــه 

ایــران دســت بــه اقــدام بزنــد.

(1) Asharq Al-Awsat, Sullivan: Priority is Dealing with Iran’s Growing Fissile Material Stockpile, (30 
January, 2021), Accessed: Feb 15, 2021, http://bit.ly/3am1ArC
)2) اســپوتنیک عربــی، علــی رغــم مخالفت ایــران؛ چرا عربســتان ســعودی خواســتار حضــور در مذاکرات برجام اســت؟، )10 فوریه 

https://bit.ly/(tZzoCw ،2021میادی)، تاريخ دسترسی: 12 فوریه 2021میادی
))) خبرگزاری ايسنا، یک کارشناس مسائل آمریکا: بایدن نمی خواهد ایران را از دست بدهد، )۳۰ دی ۱۳۹۹هـ ش)، تاريخ دسترسی: 11 

https://bit.ly/(nVKgNq ،فوریه 2021م
)4) ميــدل ايســت آن اليــن، تا ایران به تعهدات هســته ای خود بازنگــردد، از لغو تحریمها خبری نیســت، )07 فوریــه 2021م)، تاريخ 

http://bit.ly/(rVr44R ،دسترسی: 12 فوریه 2021م
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هایشــان  خواســته  تمــام  بــه  مذاکــرات  در  طرفیــن  از  کــدام  هــر  4-اینکــه 
برســند، مســأله ســختی اســت. زیــرا هــر کــدام از طرفیــن کارت هــای متعــددی 
ــران  ــار ای ــزار فش ــال اب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــار دارن ــه زین در اختی ــار و چان ــرای فش ب
در ایــن معادلــه همــان ســرعت خبشــیدن بــه برنامــه هســته ای اســت کــه بــرای 
ــت  ــه روی دس ــن زمین ــایت را در ای ــا اقدام ــدن عم ــت بای ــر دول ــار ب ــال فش اعم
گرفتــه اســت. ایــران همچنیــن ابزارهــای فشــار منطقــه ای خــود را نیــز عمــا 
بــه میــان آورده اســت بــه عنــوان مثــال از زمــان روی کار آمــدن بایــدن، حــویث هــا 
بــه حمــات خــود بــه عربســتان ســعودی افــزوده انــد و نیروهــای امریکایــی در 
عــراق مــورد حمــات شــبه نظامیــان قــرار گرفتــه اســت و مانورهــای نظــایم 
ایــران در خلیــج از نمونــه ابزارهــای فشــاری اســت کــه ایــران در اختیــار دارد. در 
ــه  ــار دارد و آن ادام ــری در اختی ــار و مؤث ــزار فش ــک اب ــده ی ــاالت متح ــل، ای مقاب
ــا ایــن کشــور را وادار ســازد  ــر ایــران اســت ت و افزایــش فشــارهای اقتصــادی ب
بــه شــرایط ایــاالت متحــده و هــم پیمانانــش تــن در دهــد)1). و ایــن ســناریو بــا 
ــق را از  ــه تواف ــیدن ب ــه، رس ــران در منطق ــار ای ــرم فش ــودن اه ــال ب ــه فع ــه ب توج

حلــاظ زمــاین بــه تأخیــر یم انــدازد.
دوم: چالش های تأثیر اداره بایدن بر رفتار منطقه ای ایران، 

و فرصت های پیش رو
ــک  ــایت از ی ــای حی ــه ه ــران در عرص ــم ای ــه رژی ــعه طلبان ــرد توس ــو رویک در پرت
ســو، و انتقــال پــروژه منطقــه ای ایــران بــه فــاز نظــایم گــری در مناطــق نفــوذ از 
دیگــر ســو، و همچنیــن بــا در نظــر داشــت سیاســت هــای دولــت هــای امریــکا 
-یکــی پــس از دیگــری- در مــورد منطقــه خاورمیانــه، یم تــوان چالــش هــای 
اساســی اداره بایــدن در مقابلــه بــا رفتارهــای منطقــه ای ایــران و همچنیــن 

فرصــت هایــی کــه در ایــن زمینــه دارد را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
1 – دشمنی دیرینه امریکا – ایران و منافع ژئو سیاسی مشرتک در منطقه:

ــتون  ــکا را س ــا امری ــمنی ب ــأله دش ــادی، مس ــال 9791 می ــان س ــی از هم  خمین

)1) حســن فحص، برنامه هســته ای، بازی ایران در ســرکوب داخلی و دلجویی خارجــی، ایندپن�دنت عربی، )12 فوریــه 2021م)، تاريخ 
http://bit.ly/(jR9Vq1 ،دسترسی: 12 فوریه 2021م
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ایــران تعریــف کــرد و رویکردهــای  اصلــی والیــت فقیــه در داخــل و خــارج 
ــر  ــکا س ــه امری ــبت ب ــری نس ــع گی ــن موض ــران از دل همی ــی ای ــت خارج سیاس

ــرآورد. ب
 مسأله دشمنی با امریکا رویکردهای سیاست خارجی ایران را تعیین کرد.

ایــن رویکردهــا بــر اصولــی همچــون عــدم پذیــرش ســلطه اســتکبار و مقابلــه بــا 
ــژاد فــارس اســتوار اســت کــه  ــه ن آن، اســتقال و خودکفایــی، اصالــت دادن ب
بــر سیاســت ایــران در قبــال نظــام منطقــه ای و بیــن املللــی از یــک ســو، و نظــام 
بیــن امللــل و جهــان اســام از ســوی دیگــر، ســایه افکنــده اســت. و ایــن اصــول 
کــه رفتــار منطقــه ای ایــران را بــه ســمت دخالــت و نفــوذ در منطقــه ســوق داده 
ــی آن،  ــه عین ــن نمون ــان دارد و اولی ــادات ایرانی ــخ و اعتق ــه در تاری ــت، ریش اس
تــاش بــرای صــدور انقــاب بــا ایجــاد بازوهــای نظــایم وفــادار بــه والیــت فقیــه 
اســت تــا باشــد کــه شــرایط منطقــه را طبــق اندیشــه توســعه طلبانــه خمینــی 

کــه از دل نظریــه والیــت فقیــه بیــرون آمــده اســت، تغییــر دهــد))1)).
ــر  ــده ب ــاالت متح ــه ای ــایم ک ــا نظ ــایب ب ــم انق ــوع رژی ــن ن ــه ای ــت ک ــح اس واض
اســاس اســتانداردهای معیــن و ســازگار بــا نظــام بیــن امللــل پــرورش داده 
اســت، در تقابــل قــرار دارد. در نظــام بیــن امللــل رفتــار کشــورها قواعــد و اصــول 
پذیرفتــه شــده ای دارد و هــر کشــور و یــا نهــادی کــه از ایــن اصول ســرپییچ کند، 
ــد از  ــران بع ــه ای ــا ک ــود. و از آجن ــناخته یم ش ــرکش« ش ــور »س ــوان کش ــه عن ب
انقــاب بــا گنجانــدن مســائل عقیــدیت در سیاســت خارجــی، در پیــش گرفــن 
سیاســت یب طرفــی، طــرح شــعارهای دشــمنی بــا امریــکا و تهدیــد منافــع امریکا 
اصــول حاکــم بــر نظــم بیــن امللــل را زیــر پــا گذاشــت، در نتیجــه رژیــم ایــران از 

دیــد ایــاالت متحــده بــه عنــوان یــک خطــر و تهدیــد شــناخته شــد.
رویدادهایــی بــه وقــوع پیوســت کــه منجــر بــه شــکل گیــری دیــد منفــی نســبت 
بــه یکدیگــر شــد و در نتیجــه فضــای یب اعتمــادی میــان ایــن دو کشــور بیشــر 

(1) -Abdullah Al-marzouq, An Exploration of the Security Dilemma in the Middle East: The Impact 
of the Transformative Power of Iran’s Foreign Policy,(Ph.D. Thesis, School of Politics, International 
Relations and Philosophy, Keele University 2016), p 57.
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ــی  ــت خارج ــاب و سیاس ــول انق ــایه اص ــه در س ــه ای ک ــه گون ــد ب ــر ش و بیش
ایــران، یافــن راهــی بــرای آشــتی میــان دو کشــور دشــوار شــد. و چهــره ایــاالت 
ــه  ــد ب ــه ش ــزرگ- نهادین ــیطان ب ــوان ش ــه عن ــی - ب ــگ سیاس ــده در فرهن متح
گونــه ای کــه تغییــر آن بــه آســاین ممکــن نبــود. خنبــگان حاکــم نیــز حتــت تأثیــر 
همیــن دیــد هرگونــه عــادی ســازی روابــط بــا امریــکا را یب فایــده یم دانســتن�د 
ــایه  ــد، در س ــرح یم ش ــکا مط ــا امری ــره ب ــورد مذاک ــنهادی در م ــم پیش ــر ه و اگ
تبلیغــات منفــی محکــوم بــه شکســت بــود. البتــ�ه ایــن دشــمنی نــه تنهــا از 
ســوی برخــی جریانهــا در داخــل ایــران تقویــت یم شــد، بلکــه جریــان هایــی در 

ایــاالت متحــده نیــز بــه آن دامــن یم زدنــد))1)).
ــمنی دیرینــه کــه در اندیشــه ایــران نهادینــه شــده اســت،  ــن دش در ســایه ای
ــتن�د،  ــار داش ــده را در اختی ــم گیرن ــای تصمی ــه نهاده ــه کار ک ــگان محافظ خنب
هرگونــه راهــکار بهبــودی روابــط بــا امریــکا را مــورد تردیــد قــرار داده و آن 
ــه  ــتن�د. ب ــران یم دانس ــع ای ــاب و مناف ــم و انق ــدازی رژی ــرای بران ــه ای ب را زمین
همیــن ســبب علــی رغــم اینکــه ایــران برجــام را امضــاء کــرد امــا راهــکار تقابلــی 
ــرای  ــاش ب ــه ت ــه ای و بلک ــوذ منطق ــت و نف ــت سیاس ــکا و تقوی ــا امری ــود ب خ

پایــان دادن بــه حضــور امریــکا در منطقــه را ادامــه داد))2)).
البتــ�ه قضیــه بــه همیــن جــا خاصه نــی شــود بلکه ایــن رویکــرد ضــد امریکایی 
ایــران ســبب شــد کــه برخــی قــدرت هــای جهــاین همچــون روســیه و چیــن بــرای 
بــاال بــردن قــدرت خــود در ســطح بیــن املللــی بــا ایــران هــم پیمان شــوند. کــه این 
ــر توازنــات  ــر تقویــت روابــط راهــردی در حــوزه هــای مختلــف، ب امــر عــاوه ب
منطقــه و همچنیــن آینــده نقــش امریــکا در منطقــه و نفــوذ ایــران تأثیــر بــه 
ســزایی دارد؛ زیــرا ایــران کــه حضــور امریــکا در منطقــه را مانــع اصلــی در مقابــل 
ــرای  ــی ب ــچ تاش ــد، از هی ــود یم بین ــی خ ــعه طلب ــه ای و توس ــای منطق طرحه

پایــان دادن بــه حضــور امریــکا در منطقــه دریــغ نــی کنــد.

(1) Arshi Saleem Hashmi, Iranian Synthesis of Ideology & Pragmatism: Its Role in Regional Politics, 
Focus on Regional Issues, (Institute of Regional Studies, Vol xxvi, No 1. 2008), p 3.
(2) Gülriz ŞEN, After the Nuclear Deal: Opportunities and Challenges of Iran’s Reintegration, Journal 
of Iranian Studies,( İranoloji Derneği Yayınları, Vol 2, Issue 1, 2017), p 96-97.
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2- تغییرات سیاست امریکا در قبال منطقه خاورمیانه
اساســا رفتــار منطقــه ای ایــران متن�اســب بــا راهکارهایــی کــه ایــاالت متحــده 
ــتخوش  ــوده، دس ــاذ نم ــه اخت ــه خاورمیان ــورد منطق ــی در م ــع تاری ــر مقط در ه
تغییــر بــوده اســت. قبــل از پایــان جنــگ ســرد، توازنــات بیــن املللــی جهــان دو 
قطبــی خطــوط نفــوذ میــان قــدرت هــای جهــاین را ترســیم یم کــرد. بن�ابرایــن، 
ــریب در  ــورهای ع ــا کش ــ�اف ب ــج و ائت ــه خلی ــکا در منطق ــرده امری ــور گس حض
دهــه هشــتاد، انقــاب ایــران را در درون مرزهایــش محاصــره نمــود. و حتــی بــا 
حمایــت همــه جانبــ�ه از همســایگان ایــران، رژیــم ایــران را در درون مرزهایــش 
نیــز در معــرض تهدیــد قــرار داد. حضــور امریــکا بعــد از پایــان جنــگ ســرد و در 
دهــه نــود کــه ایــاالت متحــده رهــری دنیــای تــک قطبــی را در اختیــار داشــت 
نیــز ادامــه یافــت و امریــکا بــرای حمایــت از امنیــت و ثبــ�ات منطقــه خلیــج 
عــریب، حضــور نظــایم گســرده خــود را حفــظ کــرد. امــا حضــور امریــکا ضمــن 
اینکــه موازنــه موجــود در منطقــه را حفــظ کــرد، ایــران را بــه خاطــر ایدئولــوژی 

ــزوا قــرار داد. ــه اش در ان خصمان
 بــا آغــاز دهــه خنســت هــزاره ســوم میــادی کــه حــوادیث همچــون 11 ســپت�امر و 
حملــه امریــکا بــه افغانســتان و عــراق رخ داد، ایــاالت متحــده راهــرد منطقه ای 
و بیــن املللــی خــود را تغییــر داد و موازنــه موجــود در منطقــه خاورمیانــه دچــار 
ــارج از  ــه خ ــود را ب ــوذ خ ــا نف ــت ت ــاز گذاش ــران ب ــرای ای ــد. و راه را ب ــال ش اخت
مرزهایــش گســرش دهــد. همچنیــن تصمیــم دولــت اوبامــا مبنــی بــر خــروج 
نیروهــای امریکایــی از خاورمیانــه و کنــرل اوضــاع از راه دور، یــک خــأ را در 
ــأ وارد  ــن خ ــردن ای ــر ک ــرای پ ــران ب ــه ای ــد ک ــبب ش ــد آورد و س ــه پدی خاورمیان
عمــل شــود. همزمــان بــا ایــن عقــب نشــینی امریــکا از منطقــه، چندیــن نظــام 
ــای  ــر از نظامه ــکا، دیگ ــی امری ــر حمایت ــاب چ ــید و در غی ــرو پاش ــه ف در منطق
ــه  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــود. ش ــری نب ــم خ ــه ای ه ــی منطق ــته جمع ــی دس امنیت
راهــرد ترامــپ در مــورد بازگردانــدن ائتــ�اف هــا و موازنــه هــا و فعــال کــردن 
ــا  ــود. ام ــوردار ب ــزایی برخ ــه س ــت ب ــران از اهمی ــل ای ــی در مقاب ــوان بازدارندگ ت
آچنــه از حتــوالت منطقــه بــر یم آیــد ایــن اســت کــه ایــران بــرای تأثیــر گــذاری 
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در منطقــه بــه میــزان قابــل توجهــی ســرمایه گــذاری کــرده اســت و بــا عقــب 
ایــاالت متحــده و کاهــش اقدامــات امنیتــی و نظــایم در  نشــینی تدریــی 

منطقــه، ایــران از هــر فرصتــی بــه بهریــن وجــه اســتفاده کــرد.
توافقــات غیــر مســتقیم امریــکا بــا ایــران قبــل از حملــه امریــکا بــه افغانســتان و 
عــراق و چــراغ ســز تهــران، ســبب شــد کــه امریــکا بــرای ســرنگوین دو دشــمن 
مشــرک امریــکا و ایــران یعنــی طالبــان و القاعــده بــه خــاک افغانســتان حملــه 
ــود کنــد. ایــن اوضــاع  کنــد و بــا حملــه بــه عــراق نظــام صــدام حســین را ناب
شــرایط را بــرای ایــران مســاعد ســاخت تــا پــروژه توســعه طلبــی خــود را پیــش 
ــرای  ــا آغــاز اعراضــات مــردیم در برخــی کشــورهای عــریب، زمینــه ب بــرد کــه ب
فعالیــت هــای ایــران مســاعد تر شــد. و ایــن تغییــرات عمــده در موضــع امریکا، 
پیامدهــای قابــل توجهــی نیــز بدنبــ�ال داشــت کــه عبارتنــ�د از: فروپاشــی نظــام 
منطقــه ای و اختــال در توازنــات و ائت�افهــای موجــود، بــه وجــود آمــدن خــأ 
کــه قــدرت هــای توســعه طلــب منطقــه همچــون ایــران، ترکیــه و اســرائیل 
را بــرای پــر نمــودن خــأ و کســب موقعیــت پیشــتاز در منطقــه بــه تکاپــو 
واداشــت، حضــور قــدرت هــای بیــن املللــی همچــون روســیه و چیــن بــرای 

ــا قــدرت هــای جهــاین در منطقــه. رقابــت ب
ایــران از نفــوذ نظــایم، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی گســرده ای در عــراق 
و ســوریه و یمــن برخــوردار شــد. بــه عنــوان مثــال در مــورد نفــوذ گســرده 
نظــایم در عــراق و ســوریه، مشــاور نظــایم ارشــد رهــری ســردار رحیــم صفــوی 
در ژانویــه 1202 میــادی، اعــراف کــرد کــه فرمانــده اســبق ســپاه قــدس قاســم 
ســلیماین تعــداد 28 لشــکر در ســوریه و عــراق ایجــاد کــرد کــه جنگجویــاین از 
ملیــت هــای مختلــف را زیــر پرچــم دارد. بــه گفتــه صفــوی، ســردار ســلیماین 
ــیج  ــای بس ــو از نیروه ــزار جنگج ــه 07 ه ــرد ک ــاد ک ــوریه ایج ــکر در س 06 لش
ــور،  ــا منظ ــه در اینج ــود دارد ک ــم خ ــت پرچ ــر را حت ــای دیگ ــت ه ــردیم و ملی م
ــون  ــون و حیدری ــون، زینبی ــکر فاطمی ــون لش ــی همچ ــد ملیت ــان چن ــبه نظامی ش

اســت کــه زیــر پرچــم ســپاه قــدس یم جنگنــد))1)).
)1) الشــرق االوسط، مشــاور ارشد خامنه ای: سلیمانی 82 لشکر در سوریه و عراق ایجاد کرد، )12 ژانویه 2021م)، تاريخ دسترسی: 15 
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3-مقابلــه بــا پــروژه منطقــه ای ایــران، بعــد از فــاز نظــایم گــری بســیار هزینــه 
بــر اســت.

ــا مراحــل دیگــر  هزینــه مقابلــه بــا طــرح توســعه طلبــی ایــران در هــر مرحلــه ب
ــا  ــت. ام ــر اس ــل اولیــه تبلیــغ تشــیع ایــن هزینــه کم ــاوت اســت. در مراح متف
ــم،  ــت یم کنی ــری صحب ــایم گ ــه نظ ــران در مرحل ــوذ ای ــا نف ــه ب ــی از مقابل وقت
ایــن امــر هزینــه باالیــی یم طلبــد زیــرا اوال، ایــران هزینــه هــای مــادی و انســاین 
بیشــماری در ایــن راه متحمــل شــده و انتظــار دارد کــه نتیجــه آن را ببینیــد. 
ثانیــا، حضــور گســرده شــبه نظامیــان مســلح در کشــورهای عــریب ایــن امــکان 
ــی  ــوی نیابت ــای جنگج ــیله گروهه ــا بوس ــت ت ــم آورده اس ــران فراه ــرای ای را ب
خــود، کشــور مــورد نظــر را بــه آشــوب بکشــد. ثالثــا، شــبه نظامیــان نفــوذ خــود 
را گســرش داده و دســتاوردهای کاین بــرای خــود رقــم زده انــد کــه چشــم 

پوشــی از آنهــا غیــر ممکــن اســت.
مقابلــه بــا ایــران در مرحلــه نظــایم گــری بــه ایــن دلیــل بســیار هزینــه بــر اســت 
کــه در ایــن مرحلــه بایــد بــرای مقابلــه بــا شــبه نظامیــان شــیعه وفــادار بــه ایران، 
گروههــای شــبه نظــایم فرقــه گــرا تشــکیل داد و ایــن کاری بــه غایــت دشــوار 
اســت. زیــرا از یــک طــرف بســیج کــردن، مســلح کــردن و تأمیــن مالــی چنیــن 
دیگــر  ســویی  از  و  طلبــد  یم  هنگفتــی  بســیار  مالــی  بودجــه  گروههایــی 
ورود بــه جنــگ فرقــه ای در نهایــت تمــام کشــور را بــه نابــودی یم کشــاند. 
ــتفاده  ــغ و اس ــه تبلی ــران در مرحل ــر ای ــا خط ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــورهای منطق کش
ابــزاری از تشــیع، بــا چالشــهای کمــر و فرصــت هــای بیشــری روبــرو هســتن�د 
امــا در مرحلــه نظــایم گــری، تقریبــا یم تــوان گفــت کــه دیگــر فرصتــی بــرای 

مقابلــه نیســت.
همچنیــن نظــایم گــری تشــیع یکــی از مهمریــن عواملــی اســت کــه منطقــه را 
بــه ســوی مســابقه تســلیحایت ســوق یم دهــد و ســبب یم شــود کــه کشــورهای 
عــریب و خلیــی بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای خارجــی مخصوصــا ایــران، انب�ارهای 
»تســلیحایت  سیســتمهای  خریــد  از  و  دهنــد.  توســعه  را  خــود  تســلیحایت 
ــن  ــد و ای ــی« روی آورن ــلیحایت تهاج ــای »تس ــتم ه ــد سیس ــه خری ــی« ب دفاع
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ــه  ــت. ب ــه اس ــش یافت ــران افزای ــا ای ــه ب ــای مقابل ــه ه ــه هزین ــد ک ــان یم ده نش
عنــوان نمونــه گزارشــهای مربــوط بــه خریــد تســلیحایت خاورمیانــه حاکیســت 
ــال  ــاه س ــول پنج ــج در ط ــورهای خلی ــلیحایت کش ــای تس ــرار داده ــه ق ــه هزین ک
بــا ایــاالت متحــده حــدود 2.09 میليــارد دالر بــوده اســت در حالیکــه قــرار 
دادهــای تســلیحایت ایــن کشــورها بــا ایــاالت متحــده در طــی دو دهــه خنســت 

هــزاره ســوم میــادی، حــدود 451 میليــارد دالر بــوده اســت))1)).
ایــن نکتــه را نیــز بایــد یــاد آور شــد کــه ایــاالت متحــده در ســال 0202 میــادی 
ــود در  ــایم خ ــای نظ ــک و پایگاهه ــن دیپلماتی ــع و اماک ــت از مناف ــرای حفاظ ب
ــایم  ــور نظ ــار حض ــه ناچ ــران، ب ــه ای ــته ب ــان وابس ــبه نظامی ــات ش ــل حم مقاب
خــود در عــراق را افزایــش داد و بــرای آمادگــی در مقابــل حمــات انتقامجویانــه 
ایــران بــه خاطــر کشــن ســلیماین، بــر حضــور نظــایم خــود در برخــی کشــورهای 
حتریمهــای  بــه  پاســخ  در  ایــران  زمانیکــه  و  افــزود.  کویــت  جملــه  از  خلیــج 
اقتصــادی امریــکا و بــا هــدف اعمــال فشــار بــر کشــورهای صــادر کننــ�ده و نیــز 
ــود  ــات یپ در یپ خ ــدف حم ــج ه ــا را در خلی ــش ه ــت، نفتک ــ�دگان نف وارد کنن
ــت  ــه فعالی ــی ب ــن امللل ــای بی ــتیراین در آبه ــت کش ــرای حمای ــکا ب ــرار داد، امری ق
ــن  ــید. همچنی ــدت خبش ــرب ش ــج ع ــز و خلی ــه هرم ــود در تنگ ــایم خ ــای نظ ه
ــراق در  ــی در ع ــداف امریکای ــه اه ــران، ب ــه ای ــادار ب ــان وف ــبه نظامی ــات ش حم
طــی ســال 0202 میــادی ادامــه یافــت و در ســال 1202 میــادی نیــز ادامــه 
ــه  ــه در روز 61 فوری ــرد ک ــام ک ــکا اع ــاع امری ــورد، وزارت دف ــن م دارد. در آخری
ســال 1202 میــادی پایــگاه نظــایم امریــکا در اربیــل هــدف 41 موشــک 
قــرار گرفــت کــه یــک پیمانــکار غیــر نظــایم جــان خــود را از دســت داد و پنــج 

آمریکایــی کــه یکــی از آنهــا نظــایم بــود، مجــروح شــدند.
4-هرن ایران در پاسخگویی به راهکارهای تعاملی ایاالت متحده

ایاالت متحده به این امید که رفتار تعاملی با ایران، رژیم این کشور را نیز به 

(1) Anthony H. Cordesman, The Arab Gulf States and Iran: Military Spending, Modernization, and 
the Shifting Military Balance,) Dec 12, 2018(, Accessed: Feb,18, 2021, https://bit.ly/2XT0H3A

https://www.csis.org/people/anthony-h-cordesman
https://bit.ly/2XT0H3A
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رفتار تعاملی و تغییر رفتار از جمله تغییر رفتار منطقه ای اش سوق دهد))1))، 
چندین  انزوای  از  ایران  که  کرد  تاش  کشور،  این  حتریمهای  از  برخی  لغو  ضمن 
بین  فشارهای  شدت  کاهش  اما  گردد.  سازنده  تعامل  یک  وارد  و  خارج  ساله 
املللی بر ایران و برداشن حتریمهای اقتصادی، و آزاد سازی صدها میلیارد دالر از 
دارایی های بلوکه شده ایران در خارج، این فرصت را برای ایران فراهم ساخت تا 
به تقویت نفوذ منطقه ای خود برپدازد مخصوصا اینکه همزمان با گفتگوهایی 
که به برجام منتهی شد، ایران دایره دخالت ها و حوزه نفوذ نیروهای نظایم و شبه 
نظامیان خود را در چندین کشور عریب گسرش داد و به یک قدرت منطقه ای 
را  خود  نیروهای  تا  آمد  بر  صدد  در  متحده  ایاالت  زمانیکه  و  شد.  تب�دیل  مطرح 
برای مقابله با ایران گرد آورد، دید که ایران در مرحله تعامل چنان به تقویت و 
گسرش نفوذ خود در منطقه پرداخته است که بازگرداندن آن به وضعیت قبلی 

غیر ممکن به نظر یم رسد))2)).
های  چالش  با  ایران  ای  منطقه  رفتار  کنرل  برای  بایدن  دولت  اینکه  رغم  علی 
بزرگی مواجه است، اما در این مورد فرصت هایی نیز در اختیار دارد که به برخی 

از آنها اشاره یم کنیم:
الف-ادامه سیاست فشارهای حداکرثی که دونالد ترامپ بر ایران وضع کرد. در 
واقع اریث که ترامپ برای بایدن جبا گذاشت، ترکیبی از اهرمهای فشار، حتریم، 
به کارگیری از نیروهای بازدارنده و ایجاد ائت�افهایی برای مقابله با دخالت ها و 
تهدیدهای منطقه ای ایران بود. و این امکان برای بایدن فراهم است که از همین 
حتریمها  سیاست  خبشد.  شدت  را  ایران  علیه  فشارها  و  کرده  حمایت  راهرد 
است.  بوده  مؤثر  منطقه  در  ایران  خصمانه  رویکرد  کاهش  در  عما  فشارها  و 
حتریمها رژیم ایران را از درآمدهایی که ممکن بود برای پروژه توسعه طلبی در خارج 
از مرزهای خود هزینه کند، محروم ساخت. و این مسأله در طی دو دهه بعد از 
انقاب و همچنین در دوره ریاست جمهوری ترامپ که ایاالت متحده فشارهای 

گسرده ای بر ایران اعمال کرده است، به روشنی خود را نشان داده است.

)1)  مصطفى اللباد: رخنه احتمالی، شــرط بن�دی امریکا بر توافقنامه هســته ای، نشــریه رؤی مصریة، القاهرة: مؤسســه األهرام، شماره 
ماه می 2015، ص 12.

)2) )منبع پیشین.
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ب-اکنون این فرصت وجود دارد که ایاالت متحده برای مقابله با نفوذ منطقه 
ای ایران با هم پیمانان خود هماهنگی های همه جانب�ه ای را اجنام دهد و عما 
اداره بایدن با هم پیمانان اروپایی و شرکای منطقه ای و همچنین اعضای گنگره 

امریکا، در این خصوص رایزین هایی را اجنام داده است)1).
نارضایتی روزافزون  ایران است و همچنین  اینک گریبانگیر  ج-حبراین که هم 
با  ایران  ملت  مخالفت  عاوه  به  اقتصادی  نابسامان  اوضاع  از  ناشی  مردیم 
دخالت های منطقه ای ایران برای امریکا یک فرصت به حساب یم آید. از نظر 
ملت ایران، وخیم تر شدن حبران داخلی از آجنا ناشی یم شود که پولهایی که باید 
در داخل کشور به مصرف برسد، صرف پروژه توسعه طلبی ایران در منطقه یم 

شود.
د-وجود قدرت های بین املللی و منطقه ای که با نفوذ منطقه ای ایران به شدت 
مخالفت یم کنن�د. در نتیجه نادیده گرفن خطوط قرمز منافع قدرت های بین 
املللی و منطقه ای از سوی ایران، نزدیک بود جنگی درگیرد که تمام منطقه را به 
نابودی بکشاند. به عنوان نمونه روسیه با نفوذ و توسعه طلبی ایران در خاورمیانه 
اختافات  و  است.  مخالف  شدت  به  سوریه  خاک  از  مناطقی  در  مخصوصا  و 
روسیه و ایران در خاک سوریه در چندین مورد از جمله بر سر مناطق نفوذ به حدی 
باالگرفته است که نیروهای طرفدار روسیه با شبه نظامیان مسلح وفادار به ایران 
عما وارد درگیری مسلحانه شده اند. مسأله قابل توجه دیگر، درگیریهای ایران 
و اسرائیل در خاک سوریه است و از آجنا که ایران با ایجاد پایگاههای نظایم در 
نزدیکی مرز اسرائیل و انتقال جتهیزات جنگی به شبه نظامیان در سوریه و لبن�ان، 
نظایم  پایگاههای  نیز  اسرائیل  است،  گرفته  نادیده  را  اسرائیل  قرمز  خطوط 
ایران و شبه نظامیان وابسته به ایران را هدف حمات سنگین و پیایپ خود قرار 

یم دهد.
سوم: آینده رفتار منطقه ای ایران در پرتو گزینه های بایدن

آیــا دولــت بایــدن بــدون اینکــه مشــکل رفتــار منطقــه ای ایــران را حــل کنــد، بــه 

(1) Kelsey Davenport, Julia Masterson, Biden Officials Express Support for Rejoining Iran Nuclear 
Deal, Arms Control Association, (January 28, 2021), Accessed : 10 Feb 2021, http://bit.ly/3p8d8mr
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احیــای برجــام روی خواهــد آورد؟ و یــا اینکــه ترجیــح یم دهــد ابتــ�دا ایــن مســأله 
چالــش برانگیــز را حــل کنــد؟ ســناریوهای احتمالــی و پیامدهــای آن بــر رفتــار 
ایــران چیســت؟ بــرای یافــن پاســی بــه ایــن ســؤاالت کــه بــه آینــده مربــوط 
یم شــود، یم تــوان بــه گزینــه هــای موجــود و پیامدهــای احتمالــی آن در پرتــو 
فرصــت هــا و چالشــهای هــر کــدام از طرفیــن، پرداخــت کــه بــه قــرار ذیــل یم 

باشــد:
1 – گزینه ادامه فشارها و امکان بازداشنت ایران و مهار نفوذ این کشور

اگــر اداره بایــدن قصــد رســیدگی بــه تهدیدهــای منطقــه ای ایــران را داشــته 
باشــد، شــاید بتــوان گفــت کــه وقــت و امکانــات بیشــری نســبت بــه ســلف 
خــود در اختیــار دارد امــا بــرای ایــن منظــور بایــد سیاســت هــای ترامــپ را کــه 
ــن  ــا و همچنی ــارها و حتریمه ــش فش ــه ای، افزای ــی منطق ــی از بازدارندگ ترکیب
احتمــال گزینــه تغییــر رژیــم و پیشــرد رونــد تغییــر اســت را اســاس سیاســت 
هــای جدیــد خــود قــرار دهــد. زیــرا جتربــه نشــان داده اســت کــه هــرگاه رژیــم 
بقــای خــود را در خطــر ببینــد، در مقابــل فشــارها کوتــاه یم آیــد زیــرا کــه بقــای 
رژیــم مســأله اصلــی رژیــم اســت. و اکنــون در نتیجــه راهــرد فشــار حداکــرثی 
رژیــم ایــران بســیار ضعیــف شــده اســت. و بــه خاطــر کمبــود منابــع مالــی 
و همچنیــن غیــاب مهنــدس پــروژه منطقــه ای یعنــی قاســلم ســلیماین، در 

ــت. ــدی روبروس ــکات ج ــا مش ــه ای اش ب ــوذ منطق ــرش نف گس
ــت  ــدن، فرص ــو بای ــری ج ــت ره ــده حت ــاالت متح ــه ای ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
ــر ایــران در اختیــار دارد. زیــرا طرفهــای اروپایــی  بیشــری بــرای اعمــال فشــار ب
ــا در  ــی ه ــع اروپای ــه موض ــود ک ــبب یم ش ــک س ــوی آتانتی ــات دو س و تفاهم
قبــال ایــران بــه موضــع امریــکا نزدیــک تــر شــود؛ مخصوصــا اینکــه کشــورهای 
اروپایــی نیــز بــر اهمیــت رســیدگی بــه مســأله دخالــت هــای منطقــه ای ایــران 
و برنامــه موشــکی ایــن کشــور همزمــان بــا گفتگوهــای هســته ای تأکیــد کــرده 
انــد. و در همیــن زمینــه یم تــوان گفــت روســیه و چیــن نیــز -اگــر اختافــات 
خــود بــا ایــاالت متحــده را حــل کننــ�د- بــا سیاســت هــای امریــکا در قبــال ایــران 
همــراه خواهنــد شــد. همچنیــن ایــن نکتــه را بایــد در نظــر داشــت کــه امریــکا 
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ــا  ــت ت ــدد اس ــد، در ص ــاذ یم کن ــه اخت ــتی ک ــدگاری سیاس ــن مان ــرای تضمی ب
قــدرت هــای منطقــه ای را نیــز در گفتگوهــا بــا ایــران شــریک ســازد.

در طــول ســالهایی کــه ایــران حتت فشــارهای بیــن املللــی و حتریمهــای اقتصادی 
قــرار داشــت، رژیــم بــه ســختی توانســت به سیاســت هــای برهــم زننــ�ده امنیت 
ــر  ــرم تأثی ــارها اه ــه فش ــت ک ــوان گف ــرپدازد. یم ت ــود ب ــه ای خ ــ�ات منطق و ثب
ــرا  ــت. زی ــران اس ــوذ ای ــاخن نف ــف س ــل متوق ــا حداق ــرل و ی ــرای کن ــذاری ب گ
ــای  ــت ه ــرد سیاس ــرای پیش ــای الزم ب ــه ه ــن هزین ــم از تأمی ــرم، رژی ــن اه ــا ای ب
ــایم  ــی، نظ ــای سیاس ــوزه ه ــه در ح ــی ک ــبکه های ــد و ش ــاز یم مان ــه ای ب منطق
و اقتصــادی بــرای پیشــرد سیاســت هــای نامشــروع ایــران همــکاری یم کننــ�د 

نیــز حتــت تعقیــب قــرار یم گیرنــد.
اگــر جتربــه عقــب نشــینی امریــکا از منطقــه کــه در یپ دســتیایب بــه توافقنامــه 
ای ناقــص در ســالهای گذشــته اتفــاق افتــاد، بــار دیگــر تکــرار شــود، آنــگاه 
وضعیــت پیــش آمــده نــه تنهــا بــه مثابــه چراغ ســزی بــرای طــرح توســعه طلبی 
ایــران خواهــد بــود بلكــه بــا بســیج شــیعیان و ورود بــه مرحلــه نظــایم گــری، راه 
را بــرای قــدرت هــای جهــاین ضــد امریکایــی در منطقــه همــوار خواهــد ســاخت. 
و ایــن وضعیــت هــم بــه جنــگ ســرد منجــر یم شــود کــه دود آن بــه چشــم تمــام 

کشــورهای منطقــه یم رود.
2- گزینه تعامل و تداوم طرح منطقه ای ایران

از  و  بــه برجــام باشــد  بــدون شــرط  بایــدن در صــدد بازگشــت  اداره  اگــر 
پرداخــن بــه دیگــر مســائل صــرف نظــر کنــد، در ایــن صــورت یم تــوان گفــت 
کــه امریــکا گرفتــار یــک اشــتب�اه راهــردی خواهد شــد کــه پیامدهــای ناگواری 
بــه دنبــ�ال دارد و همانطــور کــه در ســال 002) میــادی و هــم بعــد از امضــای 
ــر  ــدد تغیی ــا در ص ــردد ت ــوار یم گ ــران هم ــرای ای ــال ب ــاد، مج ــاق افت ــام اتف برج
ــر آیــد. شــاید ایــاالت متحــده چنیــن  ریشــه ای معــادالت قــدرت در منطقــه ب
امــری را خنواهــد امــا احتمــاال در صــدد اســت کــه تــا حــدی تــوازن مذهبــی 
ــت  ــا مدیری ــه را ب ــک در منطق ــع ژئوپلیتی ــد و مناف ــظ کن ــنی را حف ــیعی – س ش
ــش  ــه را در تن ــت منطق ــن وضعی ــا ای ــد. ام ــت نمای ــوین محافظ ــای کن ــگ ه جن
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ــاید  ــت و ش ــوی رقاب ــه س ــه را ب ــای منطق ــدرت ه ــه یم دارد و ق ــری نگ و درگی
هــم ائت�افــات و در نهایــت جنــگ ســرد ســوق دهــد کــه در ایــن صــورت حبــران 
هــای منطقــه اعــم از هــرج و مــرج، جنــگ هــای نیابتــی و گســرش خشــونت و 
تروریســم هــم همچنــان ادامــه یم یابــد. و دیگــر اینکــه اهــداف امریکایــی در 
تیــر رس نیروهــا و شــبه نظامیــان ایــران قــرار یم گیرنــد و ایــران تــاش یم کنــد 
ــد  امریــکا را از مناطقــی کــه ســد راه گســرش نفــوذ ايــران اســت، بیــرون بران

کــه نمونــه ایــن رفتــار را امــروز در عــراق شــاهد هســتیم.
احتمــال یم رود هرگونــه سیاســت نــرم بــا ایــران جنــگ منطقــه ای دراز مــدیت 
را بــه دنبــ�ال داشــته باشــد. زیــرا اگــر چــر حمایــت امریــکا از منطقــه برداشــته 
ــپاه  ــدس و س ــپاه ق ــتقیم س ــور مس ــا حض ــه ب ــد چ ــاش یم کن ــران ت ــود، ای ش
پاســداران و یــا از طریــق شــبه نظامیــان و حکومــت هــای متحــد، دامنــه دخالــت 
هــای خــود را گســرش دهــد. مخصوصــا اینکــه بازگشــت امریــکا بــه برجــام، 
ــون  ــه همچ ــت ک ــد داش ــراه خواه ــه هم ــادی ب ــتاوردهای اقتص ــران دس ــرای ای ب
ســال 5102 میــادی، ایــن درآمدهــای اقتصــادی را بــرای تقویــت نفــوذ منطقه 
ای و توســعه زرادخانــه موشــکی هزینــه خواهــد کــرد و شــبه نظامیــان مســتقر 
در کشــورهای منطقــه را بــه جنــگ افزارهــا و فنــاوری ســاخت تســلیحات 

مجهــز خواهــد کــرد تــا خــاری در چشــم دشــمنان ایــران باشــند.
در پایــان یم تــوان گفــت کــه اگــر دولــت جــو بایــدن بــا ایــن تصــور کــه 
ــود،  ــکا یم ش ــه امری ــن متوج ــیه و چی ــب روس ــی از جان ــهای کان امنیت چالش
اولویــت هــای خــود را از خاورمیانــه بــه آســیا تغییــر دهــد، آنــگاه خــأ موجــود 
در منطقــه، فضــا و شــرایط گســرش نفــوذ ایــران را فراهــم یم ســازد. و قدرت 
هــای رقیــب ایــاالت متحــده نیــز بــرای ایجــاد موازنــه جدیــد در صدد جســتجوی 
جــای پایــی بــرای خــود در خاورمیانــه بــر یم آینــد. گفتنــی اســت بایــدن و تیــم 
وی بــر ایــن باورنــد کــه بزرگریــن چالشــهای امنیتــی از رقابــت بــا قــدرت هــای 
بزرگــی همچــون چیــن و روســیه بــا ایــاالت متحــده ناشــی یم شــود. دیــدگاه 
ــتوار  ــور اس ــن تص ــر همی ــز ب ــکا نی ــی امری ــت مل ــین امنی ــی و پیش ــات فعل مقام

اســت.
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اگــر دولــت امریــکا بــار دیگــر روی تعامــل بــا ایــران حســاب کنــد، همــان 
سیاســت هــای منطقــه ای کــه قبــا شــاهد آن بودیــم، بــار دیگــر تکــرار خواهــد 
شــد. چــرا کــه رژیــم ایــران همچنــان ماهیــت عقیــدیت خــود را حفــظ کــرده 
اســت و همچنــان تن�دروهــا نهادهــای تصمیــم گیــری در سیاســت خارجــی را در 
اختیــار دارنــد. بن�ابرایــن، سیاســت هــای خارجــی رژیــم کــه رویکردهــای منطقــه 
ای آن را ســمت و ســو یم دهــد بــه جــای اینکــه بــر اصــل همکاری اســتوار باشــد، 
ــران  ــم ای ــن، رژی ــرد. بن�ابرای ــأت یم گی ــتقال نش ــت و اس ــل خصوم از دو اص
بــه جــای اینکــه از فرصــت تعامــل غــرب بــرای همراهــی ایــران بــا جامعــه بیــن 
املللــی و تأمیــن کانالــی بــرای همــکاری منطقــه ای اســتفاده کنــد، طــرح منطقــه 
ای خــود را از منظــر عقیــدیت و نــژادی پیــش یم بــرد و بــا ادامــه سیاســت هــای 
توســعه طلبانــه بــرای تأمیــن امنیــت کشــورش ســعی یم کنــد خطــوط مقــدم 
ــداف  ــه اه ــتیایب ب ــدف دس ــا ه ــاند. و ب ــه بکش ــف منطق ــورهای مختل ــه کش را ب
ــام، و  ــان اس ــه و جه ــری منطق ــن ره ــه دســت گرف ــی ب ــود یعن ــر خ مــورد نظ
نیــز بــا هــدف اعمــال فشــار بــر نیروهــای امریکایــی در منطقــه بــه عنــوان مانــع 
اصلــی در برابــر اهــداف و طــرح هــای بــرون مــرزی اش، اقدامــات نظــایم گــری 

را شــدت خبشــد.
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