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مقدمه

ابراهیــم رئیســی در حالــی اولیــن دوره ریاســت جمهــوری خــود را آغــاز یم کنــد 
کــه ايــران بــا حبرانهــا و چالــش هــای داخلــی و خارجــی دســت بــه گریبــان اســت 
کــه از زمــان انقــالب در ســال ١979 میــالدی تــا کنــون ســابقه نداشــته اســت. 
رئیــس جمهــور تــازه نفــس، میــراث دار حبرانهــای متعــددی در حــوزه هــای 
اقتصــاد و دیپلماســی و همچنیــن مشــکالت اجتماعــی اســت کــه ثمــره کارکــرد 
رژیــم اســت. کشــورهای منطقــه و مخصوصــا کشــورهای خلیــج امیدوارند که 
رئیــس جمهــور تــازه ایــران بــرای ثبــ�ات و امنیــت و منافــع اقتصادی ایــن منطقه 
حیــایت، فصــل تــازه ای از روابــط منطقــه ای مبتنــی بــر همــکاری و اعتمادســازی 
را آغــاز کنــد. امــا اوضــاع چنــدان خوشــبینانه بــه نظــر نــی رســد زیــرا شــواهد 
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حاکــی از ایــن اســت کــه سیاســت هــای آینــده ایــران در همــه ســطوح نــه تنهــا 
در زمینــه داخلــی بلکــه در موضــع گیــری نســبت بــه منطقــه و جهــان، بــه 
ســمت »تنــ�دروی« و تنــش آفرینــی پیــش یم رود. رئیســی بــا سیاســت هــای 
ــداران«،  ــپاه پاس ــه »س ــی اش ب ــر نزدیک ــالوه ب ــت. ع ــو اس ــال همس ــر کام ره
ــت وی در  ــه عضوی ــر دارد ک ــوق بش ــض حق ــوارد نق ــیاهی در م ــته س او گذش
»کمیتــه مــرگ« کــه زیــر نظــر روح هللا خميــى حکــم مــرگ دههــا هــزار تــن از 
مخالفــان رژیــم آخونــدی را امضــا کــرد، تنهــا مشــتی از خــروار اســت. بن�ابرایــن، 
بــه قــدرت رســیدن او نــه تنهــا نگــراین طرفهــای خارجــی را برانگیخــت بلکــه 
ــه  ــد. ب ــاب یم آم ــه حس ــوک ب ــک ش ــز ی ــران نی ــل ای ــنفکر داخ ــر روش ــرای قش ب
ــرده  ــرادی س ــه اف ــی ب ــای دولت ــئولیت ه ــات، مس ــروزی او در انتخاب ــ�ال پی دنب
شــد کــه پایبنــ�دی آنهــا بــه خــط انقــالب مســلم بــوده و اکــر آنهــا از فرماندهــان 
»ســپاه پاســداران« و یــا افــرادی هســتن�د کــه بــا رئیســی روابــط نزدیکــی دارنــد.
ــت:  ــد. خنس ــرار یم ده ــی ق ــورد بررس ــی را م ــور اصل ــار مح ــش چه ــن پژوه ای
نشــانه هــای قــدرت گرفــن یب ســابقه جریــان انقــالب در کشــور، دوم: حالــت 
بدبینــی کــه بــر احیــای برجــام ســایه افکنــده اســت. ســوم: تنــش افزایــی متقابل 
میــان ایــران و اســرائیل کــه بــه نــاآرایم در منطقــه دامــن یم زنــد. چهــارم: علــی 
رغــم اظهــارات دو طــرف ایــراین و ســعودى مبنــی بــر تمایــل بــه بهبــود روابــط، 
ــواری در  ــر، راه دش ــتی فراگی ــی و آش ــم سیاس ــک تفاه ــه ی ــیدن ب ــراى رس ــا ب ام

پیــش اســت. 
ایــده اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه از زمــاین کــه رئیســی در رأس دولــت 
ــران در  ــه ای ــود ک ــی ش ــده ن ــ�ده ای دی ــدوار کنن ــانه امی ــچ نش ــه هی ــرار گرفت ق
آینــده از سیاســت هــای فرقــه گرایانــه و طرحهــای منطقــه ای در جنــگ هــای 
ــکی  ــه موش ــته ای و برنام ــده هس ــورد پرون ــه در م ــا اینک ــد و ی ــی اش بکاه نیابت
اش بــا جامعــه جهــاین وارد یــک گفتگــوی ســازنده شــود یــا اینکــه از حتــرکات 
در زمینــه دزدی دریایــی، حمــالت ســایری، حمــالت موشــکی و پهبــادی خــود 
دســت بــردارد. و ایــن یعنــی اینکــه تــا زمانیکــه از داخــل جامعــه حبــران زده ایراین 
ــن  ــه بی ــه جامع ــا اینک ــد، و ی ــم راه نیفت ــه رژی ــی علی ــن مل ــان ک ــزش بنی ــک خی ی
امللــل در مقابــل خودکامگــی رژیــم ایــران و نقــض موازیــن بیــن املللــی بــا اختــاذ 
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یــک گزینــه راهــردی ایــن کشــور را وادار بــه تغییــر سیاســت هــای راهــردی 
ــو و  ــت گفتگ ــن سیاس ــش گرف ــه و در پی ــای خصمان ــت ه ــف سیاس و توق
ــردی در  ــع راه ــک مان ــوان ی ــه عن ــان ب ــران همچن ــد ای ــد، یب تردی ــارکت نکن مش

مقابــل هــر نــوع ثبــ�ات و آرامــش در خاورمیانــه قــد علــم خواهــد کــرد.

نخست: نشانه های سیطره »خط انقالب« بر حکومت

اینکــه خامنــه ای توانســت تمــام نهادهــای حکومتــی را در اختیــار »تن�دروها« و 
نیروهــای ســابق »ســپاه پاســداران« وفــادار بــه خــط انقــالب و مواضــع رهــری 
قــرار دهــد، یــک آغــاز نگــران کننــ�ده ای اســت کــه نشــان از افزایش سرســختی 
ــه  ــن از  معادل ــخن گف ــان س ــر زم ــروز دیگ ــده دارد. ام ــالهای آین ــران در س ای
جنــاح »اطــالح طلبــان« در مصــاف بــا جنــاح »محافظــه کاران« گذشــته 
اســت. پیــش از ایــن نیــز رئیســی اعــالم کــرده بــود کــه دولــت او ارزشــهای 
»انقــالب اســالیم« و راه بنیانگــذار آن روح هللا خمینــی را ادامــه خواهــد داد. 
ایــن نشــان یم دهــد کــه رئیســی مطیــع و گــوش بــه فرمــان رهــر خواهــد بــود و 
برخــالف رؤســای جمهــور دولــت هــای پیــش از خــود، او از همراهــی خامنــه ای 
دریــغ خنواهــد کــرد. مأموریــت او ایــن اســت کــه بــار دیگــر ارزشــهای انقــالب را 

در جامعــه احیــاء کــرده و ایــران را بــه یــک جامعــه ارزشــی تب�دیــل کنــد.  

امــروز شــاهدیم کــه مجلــس و دولــت یــک رنــگ و یــک صــدا آمــاده هســتن�د تــا 

فرمــان رهــری و دســتگاههای تصمیــم ســاز نزدیــک بــه وی را بــه اجــرا درآورند. 

و ایــن بــه معنــای نمایــان شــدن دورنمــای مرحلــه ای دشــوار در ســطح منطقــه 

ــف در  ــم حتلی ــی در مراس ــه رئیس ــت ک ــخناین اس ــا، س ــن مدع ــاهد ای ــت. ش اس

مجلــس گفــت: » مــا در کنــار مظلومیــن در فلســطین، ســوریه، اروپــا، افریقــا 

و امریــکا خواهیــم ایســتاد و صــدای مســتضعفان خواهیــم شــد. و بــه اصــول و 

ارزشــهای انقــالب پایبنــ�د خواهیــم بــود.« )١( . گویــی کــه او مأموریــت خــود را 

علنــا بیــان یم کنــد کــه آمــده اســت تــا بــا زنــده کــردن روحیــه و شــور انقــالب، 

))(  تارنمــای »NRT«، رئیســی در اولیــن ســخنرانی خــود بعــد از تصــدی ریاســت جمهــوری ایــران: جنگــی علیــه کشــور مــا 
.https://bit.ly/3CUelpr ،ــد: 5) اوت )202م ــخ بازدی ــود، )05 اوت )202م(، تاري ــی ش ــل م تحمی

https://bit.ly/3CUelpr
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بــه گفتمــان انقــالیب و پایبنــ�دی بــه اصــول و ارزشــهای ایدئولوژیــک انقــالب 

جامــه عمــل بپوشــاند. 

فراتــر از ایــن مطلــب، فرآینــد مهندســی شــده انتخابــات كــه ســایر رقبــای 

ــه  ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــی دالل ــد، همگ ــن کن ــروزی او را تضمی ــا پی ــار زد ت او را کن

ــاند و آن  ــام برس ــه اجن ــری را ب ــاس ت ــر و حس ــت مهم ــا مأموری ــت ت ــده اس او آم

فراهــم ســاخن فضــای امــن و آرام بــرای انتقــال قــدرت در مرحلــه پســا خامنــه 

ای اســت تــا اســتمرار والیــت فقیــه در رأس حکومــت ایــران را تضمیــن کنــد. و 

مشــخص اســت کــه او حتــی اگــر بــه مرتبــ�ه آیــت اللهــی نرســیده باشــد، بــاز 

هــم مطــرح تریــن گزینــه بــرای منصــب رهــری بعــد از خامنــه ای اســت. زیــرا 

زمانیکــه علــی خامنــه ای بــه جانشــینی آیــت هللا خمینــی انتخــاب شــد، هنــوز 

از حلــاظ مرتبــ�ه علــی حــوزوی بــه درجــه علــی »آیــت هللا« کــه الزمــه »ولــی 

فقیــه« اســت، نرســیده بــود. بلکــه در مرتبــ�ه ای پاییــن تــر بــود کــه بــر اســاس 

القــاب رایــج در حــوزه علمیــه تشــیع، بــه آن »حجــت االســالم« یم گوینــد. 

بن�ابرایــن یم تــوان گفــت کــه همانطــور کــه در مــورد خامنــه ای اتفــاق افتــاد، 

از طریــق البیگــری در میــان خنبــگان سیاســی، دینــی و نظــایم در مــورد رهــر 

شــدن او توافــق حاصــل خواهــد شــد؛ بویــژه اینکــه رئیســی از همــان ابتــ�دا 

تأییــد و حمایــت رهــری و بــه تبــع آن، حمایــت همــه قــوا و نهادهــای حکومتــی و 

رســانه هــا را بــا خــود دارد. رهــری در مراســم تنفیــذ، در حمایــت از وی گفــت: 

»ابراهیــم رئیســی یــک شــخصیت مــردیم و دارای ســوابق درخشــان مدیریتــی 

اســت«.

گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز در راســتای ســیطره »جریــان انقــالب« بــر 
٢٠ میــالدی محمــد باقــر قالیبــاف یکــی  تمــام نهادهــای حکومتــی، در مــاه یم ٢٠
از چهــره هــای »محافظــه کار« و افســر ســابق »ســپاه پاســداران« بــه ریاســت 
مجلــس ایــران رســید. پیــش از او، علــی الریجــاین کــه طرفــدار حســن روحــاین 
رئیــس جمهــور ســابق و از موافقــان برجــام بــود، ریاســت مجلــس را بــر عهــده 
داشــت. برخــالف الریجــاین، قالیبــاف از منتقدیــن سرســخت دولــت روحــاین 
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ــد  ــت. و بای ــوم و یب معناس ــده »ش ــاالت متح ــا ای ــو ب ــر او گفتگ ــت. از نظ اس
ــدار  ــرد و اقت ــل ک ــلیماین را تکمی ــون س ــام خ ــتای انتق ــات در راس ــله اقدام سلس
ــت  ــس سیاس ــاف مجل ــالش قالیب ــا ت ــود«)١(. ب ــت نم ــت را تقوی ــور مقاوم مح

تن�دروانــه در خصــوص مســأله هســته ای را در پیــش گرفــت. 
ســیطره جریــان انقــالب بــر اکــر نهادهــای کشــور تنهــا بــه مقدمــه چینــی 
بــرای رئیــس جمهــور شــدن رئیســی و قبــل از آن، ریاســت قالیبــاف در مجلــس 
محــدود نمانــد بلکــه دســتگاه قضــا نیــز حتــت ســیطره ایــن جریــان قــرار 
گرفــت. علــی خامنــه ای رهــر انقــالب، طــی حکــی غــالم حســین محســنی 
اژه ای را کــه ســابقه فعالیــت در قــوه قضائیــه و وزارت اطالعــات را در کارنامــه 
خــود دارد، بــه عنــوان رئیــس قــوه قضائیــه بعــد از رئیســی منصــوب کــرد. ایــن 
امــر نگرانیهــای دیدبــان حقــوق بشــر را در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در دوره 
ــت  ــئولینی اس ــه مس ــه او از جمل ــرا ک ــت زی ــه اس ــران برانگیخت ــش رو در ای پی
کــه در دوره مســئولیت هــای خــود در قــوه قضائیــه و همچنیــن بــه عنــوان وزیــر 
اطالعــات در دوره اول دولــت احمــدی نــژاد، نقــش عمــده ای در ســرکوب 

ــت. ــته اس ــی داش ــگران سیاس ــرد کنش ــه و پیگ ــاب اندیش اصح
همچنیــن ابراهیــم رئیســی یکــی از فعــاالن سیاســی بــه نــام محمــد مخــر 
دزفولــی کــه از فرماندهــان ســابق »ســپاه پاســدران« و رئیــس »ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام خمینــی« اســت را بــه عنــوان معــاون اول ریاســت جمهــوری 
منصــوب کــرده اســت. او از جملــه افــرادی اســت کــه در ابتــ�دای ســال جــاری 

ــت.  ــرار گرف ــیاه ق ــت س ــده در لیس ــاالت متح ــط ای توس
ــا از  ــر آنه ــه اک ــی ک ــم رئیس ــنهادی ابراهی ــر پیش ــان ١9 وزی ــران از می ــس ای مجل
جریــان »محافظــه کار« بودنــد، بــه ١8 تــن آنهــا رأی اعتمــاد داد. رئیســی اکــر 
افــراد کابینــه خــود را از شــخصیت هــای جریــان »محافظــه کار« انتخــاب 
کــرده اســت و تعــدادی از آنهــا در دولــت محمــود احمــدی نــژاد رئیــس جمهــور 
ــچ  ــام هی ــی ن ــری رئیس ــه ١9 نف ــه در کابین ــد. اینک ــته ان ــور داش ــز حض ــبق نی اس
زین بــه چشــم نــی خــورد، ایــن نگــراین را بــه وجــود آورده اســت کــه مبــادا او در 

ــران اینترنشــنال«، رئیــس مجلــس تــازه ایــران دولــت روحانــی را بــه »بــی کفایتــی« متهــم کــرده و بــر  ))(  وبســایت »ای
.https://bit.ly/2W0Lbnw ،بازدیــد: 3) اوت )202م تاريــخ  از واشــنگتن اصــرار دارد، ))3 مــی 2020م(،  »انتقــام« 

https://bit.ly/2W0Lbnw
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راســتای محــروم ســاخن زنــان از حقــوق شــان گام بــردارد. و اینکــه در کابینــه 
او حتــی یــک نفــر از اهــل ســنت هــم دیــده نــی شــود، گویــای ایــن واقعیــت 
اســت کــه مقامــات فعلــی رژیــم، بــا اعمــال تبعیــض میــان فرزنــدان یــک 

ــد.  ــن یم زن ــه دام ــار جامع ــن اقش ــکاف بی ــه ش ــور، ب کش
در میــان وزرای پیشــنهادی دولــت ابراهیــم رئیســی، اســم هایــی بــه چشــم یم 
خورنــد کــه برخــی بــه تروریســت متهــم هســتن�د و برخــی دیگر بــه فســاد و عده 
ای هــم در مســئولیت هــای کلیــدی کــه در »ســپاه پاســداران« و در دولــت هــای 
ــن  ــد. در ای ــته ان ــت داش ــکوک دس ــای مش ــت ه ــتن�د، در فعالی ــته داش گذش
میــان، ســهم »ســپاه پاســداران« بیــش از بقیــه بــوده اســت. یکــی از ایــن وزرای 
پیشــنهادی، امیــر عبــد اللهیــان دیپلمــات ســابق و از اعضای »ســپاه قــدس«)١( 
ــی  ــای نیابت ــا گروهه ــود. او ب ــده ب ــنهاد ش ــه پیش ــرای وزارت خارج ــه ب ــت ک اس
ــا  ــا ب ــت؛ مخصوص ــوم اس ــت« موس ــور مقاوم ــه »مح ــه ب ــه ک ــران در منطق ای
شــبه نظامیــان عــراق و »حــزب هللا« لبنــ�ان رابطــه بســیار خــویب دارد. امیر عبد 
ــایه  ــورهای همس ــت، در کش ــروف اس ــر مع ــرباز ره ــوان س ــه عن ــه ب ــان ک اللهی
مأموریــت هــای دیپلماتیــک داشــته اســت. او عضــو برجســته هیــأیت بــود که در 
ســال ٢٠٠7 میــالدی بــا مقامــات امریکایــی در بغــداد در مــورد اوضــاع امنیتــی 
عــراق بعــد از حملــه امریــکا مذاکــره کــرد. همچنیــن او در فاصلــه ســالهای 
ــه او  ــوده اســت)٢( یعنــی اینک ــا ٢٠١٠ میــالدی ســفیر ایــران در حبریــن ب ٢٠٠7 ت
فــردی آگاه بــه امــور منطقــه اســت. از آچنــه کــه در مــورد پیشــینه وزیــر خارجــه 
گفتیــم، چنیــن بــر یم آیــد کــه احتمــاال سیاســت خارجــی در دوره او، آن مقــدار 
از گشــایش و مــدارا کــه مــورد انتظــار کشــورهای منطقــه اســت، را نداشــته 

باشــد. 
ــور  ــرای وزارت کش ــه ب ــت ک ــدی اس ــد وحی ــه رأی آورد، احم ــی ک ــر وزرای از دیگ
پیشــنهاد شــده بــود. او کــه فرمانــده ســابق »ســپاه پاســداران« اســت و در 
دولــت دوم احمــدی نــژاد در فاصلــه ســالهای )٢٠٠9 تــا ٢٠١3 میــالدی( وزارت 

))(  روزنامــه »الشــرق األوســط«، »ســپاه پاســدران« مهمتریــن وزارت در دولــت رئیســی را از آِن خــود مــی کنــد، )2) اوت 
.https://bit.ly/3h4Ippb ،202م(، تاريــخ بازدیــد: 05 ســپت�امبر )202م(

ــه  ــد، ب ــه کار بودن ــان محافظ ــب از جری ــه در غال ــود را ک ــنهادی خ ــی وزرای پیش ــایت »FRANCE 24«، ايــران: رئیس )2(  وبس
.https://bit.ly/3gprUU9 ،مجلــس معرفــی کــرد ))) اوت )202م(، تاريــخ بازدیــد: 20 اوت )202م

https://bit.ly/3h4Ippb
https://bit.ly/3gprUU9
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ــار  ــور را در اختی ــدی کش ــن وزارت کلی ــون دومی ــار داشــت، اکن ــاع را در اختی دف
دارد. او یکــی از مقامــات ایــراین اســت کــه بــه اتهــام دســت داشــن در حادثــه 
انفجــار یــک مرکــز یهــودی در بوینــس آیــرس، از ســوی اینترپــل حتــت تعقیــب 
اســت. بــا انتخــاب احمــد وحیــدی بــه عنــوان وزیــر کشــور، »ســپاه پاســدران« 
یکــی از کلیــدی تریــن وزارتخانــه هــا را در قبضــه خــود گرفتــه اســت و از ایــن 
طریــق یم توانــد بــر نهادهــای مربــوط بــه نیروهــای امنیــت ملــی اشــراف کامــل 
داشــته باشــد. گفتنــی اســت کــه عملیــات حفــظ امنیــت و حتمیــل اراده رژیــم 
ــت  ــه ماهی ــه ب ــا توج ــت. ب ــن نهادهاس ــف ای ــه وظای ــردم، در حیط ــه م ــر عام ب
منــش »تن�دروانــه« رئیســی، انتظــار یم رود کــه وزارت کشــور نیــز در ســالهای 
پیــش رو، در برخــورد بــا حرکــت هــای اعــرایض کــه هــر از چندگاهــی کشــور را 

درگیــر یم کنــد، اقدامــات قاطعانــه ای روی دســت گیــرد. 
ــا  ــد رض ــرتیپ محم ــه س ــز ب ــلح نی ــای مس ــتیباین نیروه ــاع و پش ــا وزارت دف ام
٢٠ میــالدی از ســوی ایــاالت  آشــتیاین رســید. او کســی اســت کــه در ژانویــه ٢٠
ــال  ــتیاین از س ــرار گرفــت. آش ــوندگان ق ــم ش ــکا در لیســت حتری ــده امری متح
ــا کنــون در منصــب قائــم مقــام ســتاد نیروهــای مســلح بــوده  ٢٠١9 میــالدی ت
اســت. برنامــه ای کــه او بــه عنــوان برنامــه وزارت دفــاع دولــت آینده بــه مجلس 
ارائــه داد، بــر چندیــن محــور اساســی اســتوار اســت و بــر موضوعــات داخلــی و 
خارجــی و نیــز طرحهــای آینــده نگــر در حمایــت از سیاســت هــای آینــده ایــران 
ــده  ــز دی ــران نی ــم ای ــت رژی ــی سیاس ــل اساس ــک اص ــه او ی ــه دارد. در برنام تکی
ــای  ــی گروهه ــایم و سیاس ــت نظ ــه حمای ــت از ادام ــارت اس ــود و آن عب یم ش
تروریســتی در کشــورهای جهــان و منطقــه، و قانــوین کــردن دخالــت هــای ایــران 
در کشــورهایی کــه حضــور دارد. همچنیــن ایــن برنامــه، بــه طــرح توســعه 
ــزار بازدارندگــی و ادامــه  برنامــه موشــکی و بالســتیک بــه عنــوان مهمریــن اب
برنامــه هــای توســعه موشــکی و همچنیــن بــاال بــردن تــوان تســلیحایت نیروهــای 
ــج  ــه خلی ــوین در منطق ــای کن ــا و درگیریه ــت ه ــدید رقاب ــایه تش ــی در س دریای

عــریب و تنگــه هرمــز، چنــگ زده اســت)١(. 

))(  خبرگــزاری تســنیم، امیــر آشــتیانی:  افزایــش تــوان موشــکی از برنامه هــای آتــی وزارت دفــاع اســت، ))0 شــهریور 
.https://bit.ly/3ktAF0C )202م،  اوت   26 بازدیــد:  تاريــخ  400)هـــ.ش(، 

https://bit.ly/3ktAF0C
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از دیگــر وزرای پیشــنهادی کــه از مجلــس رأی گرفــت، اســماعیل خطیــب 
بــود کــه ســکان دار وزارت اطالعــات شــد. او از ســال ١99١ میــالدی و بــه مــدت 
١٢ ســال متوالــی، مدیــر کل دفــر اطالعــات قــم بــود و بعــد هــم بــه مــدت هفــت 
ــد. او  ــده دار ش ــه را عه ــوه قضائی ــات ق ــت اطالع ــر حفاظ ــت دف ــال مدیری س
بعــد از اینکــه در دوران احمــدی نــژاد از ســمتش برکنــار شــد، بــه عنــوان رئیــس 
دفــر علــی خامنــه ای در قــم گماشــته شــد و از اینجــا یم تــوان فهمیــد کــه او 
ــماعیل  ــت. اس ــت آورده اس ــه دس ــری ب ــا ره ــی ب ــت نزدیک ــن وزارت را از برک ای
ــان  ــام زم ــام ام ــربازان گمن ــود: »س ــه ب ــود گفت ــه خ ــاع از برنام ــب در دف خطی
بــرای برقــراری امنیــت در ایــن کشــور از هیــچ تالشــی فروگــذار نکردنــد. 
ــتکبار و  ــه اس ــزدوران جبه ــا و م ــ�ه ه ــا و فتن ــه ه ــمنان و دسیس ــل دش و در مقاب
گروههــای مســلح و اجیــران جاســوس، جــان خــود را فــدا کردنــد. و مــا بایــد یــاد 

ــم«)١(.  ــده نگهداری ــان را زن ــره آن و خاط
ایــن نــوع دســت چیــن کــردن چهــره هــای »تنــ�درو« بــرای کابینــه دولــت 
ــردیم  ــروعیت م ــد مش ــاس یم کن ــه احس ــم ک ــه رژی ــد ک ــان یم ده ــد، نش جدی
خــود را از دســت داده اســت، بــرای جلوگیــری از فروپاشــی و حفــظ قــدرت و 
پاســداری از خــط انقــالب از هیــچ تالشــی دریــغ نــی کنــد. امــا ایــن اقدامــات 
واپــس گرایانــه بــا آرمــان هــای جامعــه ایــراین کــه اغلــب آن را جوانــان تشــکیل 
یم دهنــد، همخــواین نــدارد. جامعــه امــروز ایــران کــه نســبت بــه گذشــته 
ــت  ــور از وضعی ــات کش ــرای جن ــت، ب ــده اس ــود دی ــه خ ــده ای را ب ــرات عم تغیی
بــه نوگرایــی و تغییــر دوختــه اســت و خواهــان  نابســامان کنــوین، چشــم 
رســیدگی بــه نیــاز روز افــزون کشــور بــه منابــع مالــی و نقدینگــی بــرای حــل 
ــه  ــوان ن ــچ عن ــه هی ــه ب ــکالیت ک ــت؛ مش ــردم اس ــی م ــده و اساس ــکالت عم مش

ــرکوب.  ــل س ــه قاب ــتن�د و ن ــه زین هس ــل چان قاب

))(  خطیــب: وزارت اطالعــات بایــد در چهارچــوب بیانیــه گام دوم حرکــت کنــد، ))3 مــرداد 400)هـــ.ش(، تاریــخ بازدیــد: 
.https://bit.ly/3sSDvA3 )202م،  اوت   26

https://bit.ly/3sSDvA3
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دوم: رژیم ایران و نشانه های اراده سیاسی مبنی بر داشتن سالح هسته ای

دومیــن و مهمریــن شــاخیص کــه نشــان یم دهــد رژیــم ایــران منــش تنــ�دروی و 
تنــش آفرینــی را در پیــش خواهــد گرفــت، نگــراین و ناامیــدی جامعه بیــن امللل 
نســبت بــه نافرجــایم گفتگوهــای برجــایم اســت کــه بــا توقــف گفتگوهــا 
شــی و ادامــه غنــی ســازی بــا درصــد بــاال بــرای تولیــد بمــب 

ُ
تهــران در یپ وقــت ک

هســته ای اســت. تب�دیــل شــدن ایــران بــه یــک قــدرت هســته ای، یــک اعتبــ�ار 
مهــم بــرای رژیــم خواهــد بــود کــه بــه پشــتوانه آن قــدرت خــود را بیــش از پیــش 
ــران را  ــاد ای ــه و اقتص ــردن« جامع ــزه ک ــرای »لیرالی ــها ب ــرده و تالش ــت ک تثبی
ــق  ــای حتق ــه معن ــته ای، ب ــالح هس ــه س ــران ب ــتیایب ای ــرد. دس ــد ک ــی خواه خنث
آرزوی دیرینــه رهــران ایــن کشــور مبنــی بــر تب�دیــل شــدن بــه یــک قــدرت برتــر 

در جهــان اســالم و یــک »قــدرت ســلطه گــر در منطقــه« اســت.
بــه نظــر یم رســد رهــران ایــران بــر ایــن باورنــد کــه بــا دســتیایب ایــران بــه ســالح 
هســته ای دیگــر امریــکا در امــور داخلــی و سیاســت هــای خارجــی کشــور 
ــا کــره  مداخلــه خنواهــد کــرد. از نظــر ایرانیهــا، همانطــور کــه ایــاالت متحــده ب
شــمالی کــه ســالح هســته ای دارد، درگیــر نــی شــود، اگــر ایــران نیــز بــه 
ــته ای  ــالح هس ــه س ــلح ب ــران مس ــا ای ــکا ب ــد، امری ــت یاب ــته ای دس ــالح هس س
درگیــر خنواهــد شــد. در مــورد مســأله هســته ای، رژیــم ایــران توانســته اســت 
بــا مهــارت حمایــت داخلــی را بــرای دنبــ�ال کــردن برنامــه هســته ای غیــر نظــایم 
بســیار پرهزینــه کــه نشــانه غــرور ملــی و پیشــرفت نظــایم اســت، کســب کند. 
علــی رغــم اینکــه ابراهیم رئیســی رئیــس جمهــور ایــران؛ در 5 اوت ٢٠٢١ میالدی 
ــل  ــر راه ح ــا از ه ــود و م ــته ش ــران برداش ــای ای ــد حتریمه ــه »بای ــرد ک ــح ک تصری
دیپلماتیــک کــه بــه ایــن هــدف کمــک کنــد، حمایــت یم کنیــم«)١(  امــا شــواهد 
حکایــت از آن دارد کــه ایــران بــرای طــرایح کالهــک هــای هســته ای تــالش یم 
کنــد. و اســناد و مــدارک آن در آرشــیو هســته ای کــه توســط اســرائیل از تهــران 
بــه ســرقت رفــت و روحــاین نیــز بــه آن اعــراف کــرد، موجــود اســت. این مســأله 

نشــان از عــزم جــدی تهــران بــرای تولیــد ســالح هســته ای دارد. 

))(  وبســایت »الوفــد«، رئيســي: از هــر ابتــکار دیپلماتیــک بــرای لغــو تحریمهــای ایــران حمایــت مــی کنــم، )05 اوت )202م(، 
.https://bit.ly/3iUFMrm ،تاريــخ بازدید: 4) اوت )202م

https://bit.ly/3iUFMrm
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علــی رغــم اینکــه ایــران اصــرار دارد کــه ایــن کشــور ســاخت ســالح هســته ای 
را در برنامــه خــود نــدارد، امــا بــاور ایــن مطلــب ســخت اســت زیــرا اگــر ایــران 
ــای  ــه ه ــت گزین ــود، یم توانس ــته ای نب ــالح هس ــاخت س ــدد س ــا در ص واقع
ــوان  ــه عن ــرد. ب ــت گی ــازی روی دس ــی س ــرای غن ــری را ب ــیار ارزان ت ــل بس بدی
ــتفاده از  ــا اس ــرق ب ــد ب ــرای تولی ــایم ب ــر نظ ــته ای غی ــت هس ــاد صنع ــال ایج مث
ســوخت هســته ای واردایت همیشــه یکــی از گزینــه هــای در دســرس بــوده 

ــت.  ــرده اس ــه را رد ک ــن گزین ــا ای ــا و باره ــران باره ــه ای ــت ک اس
ايــران از تالشــهای جامعــه بیــن امللــل مبنــی بــر ممانعــت از توســعه توان هســته 
ای ایــن کشــور پیشــی گرفــت؛ در طــی ایــن ســه ســالی کــه واشــنگن از 
برجــام خــارج شــد، ایــران ملــزم بــه اجــرای مفــاد برجــام نبــوده و توانســته اســت 
ــن از آن  ــب نشس ــه عق ــد ک ــت یاب ــرفتهایی دس ــه پیش ــته ای ب ــه هس در عرص
ــس  ــر کل آژان ــی مدی ــل گروس ــبب رافائی ــن س ــه همی ــت. ب ــوار اس ــیار دش بس
بیــن املللــی انــرژی هســته ای ضمــن ابــراز نگــراین از برنامــه هســته ای ایــران یم 
گویــد: »مــا بــا یــک کشــوری روبــرو هســتیم کــه برنامــه هســته ای پیشــرفته و 
بلندپروازانــه ای دارد، اورانیــوم را بــا درصــد بســیار بــاال غنــی ســازی یم کنــد و 

تــا ســاخت ســالح هســته ای هــم فاصلــه چنــداین نــدارد«)١(.
بــه دنبــ�ال خــروج امریــکا از برجــام، دولــت ایــران نیــز برنامــه خــود را بــرای 
ــی  ــود کــه درصــد غن ــه ب ــرد و اینگون ــود اعــالم ک ــایم خ ــدات برج ــش تعه کاه
ســازی اورانیــوم کــه بــر اســاس برجــام حداکــر 3.67 درصــد تعییــن شــده 
ــرم  ــرز 3٠٠ کیلوگ ــم از م ــوم ه ــره اورانی ــرد و ذخی ــور ک ــقف عب ــن س ــود، از ای ب
ــته  ــات هس ــانریفیوژها در تأسیس ــر س ــرفته ت ــد و پیش ــل جدی ــت. نس گذش
ای مخصوصــا در تأسیســات »نطــز« کــه چنــدی قبــل در آن انفجــار روی داد، 
بــه کار گذاشــته شــد. آژانــس بیــن املللــی انــرژی هســته ای گفتــه اســت کــه 
ــران از  ــه  ای ــوده ک ــل نم ــالع حاص ــالدی، اط ــس در ٢4 اوت ٢٠٢١ می ــن آژان »ای
257 گــرم از اورانیــوم غنــی شــده U– 235  بیســت درصــدی در قالــب UF4 )ترا 

))(  وبــگاه »FRANCE 24«، مدیــر آژانــس بیــن المللــی انــرژی هســته ای نســبت بــه »مشــکالت فــراوان« تمدیــد توافقنامــه 
https://bit. ،ــد: 5) اوت )202م ــراز نگرانــی کــرد، )07 ژوئــن )202م(، تاريــخ بازدی ــا ایــران، اب ــت فعالیــت بازرســان ب موق

.ly/3AFZ7T4

https://bit.ly/3AFZ7T4
https://bit.ly/3AFZ7T4
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 U -235 فلورایــد اورانیــوم( بــرای تولیــد 200 گــرم اورانیــوم فلــزی غنــی شــده
بیســت درصــدی اســتفاده کــرده اســت)١(. امــا دولــت ایــران حتــی از ایــن حــد 
نیــز فراتــر رفتــه اســت. در اواســط مــاه ژوئــن گذشــته بــود کــه ایــران از تولیــد 
6.5 کیلوگــرم اورانیــوم غنــی شــده بــا درجــه خلــوص 6٠ درصــدی خــر داد)٢(. 
ــرای تولیــد بمــب هســته ای  ــه دانــش و مــاده مــورد نیــاز ب و ایــن یعنــی ایــران ب
دســت یافتــه اســت و بــه آســاین یم توانــد ســطح غنــی ســازی را تــا 9٠ درصــد 

کــه بــرای ســاخت بمــب هســته ای الزم اســت، نیــز افزایــش دهــد. 
گــزارش فصلــی آژانــس بیــن املللــی انــرژی هســته ای کــه در اواخــر فوریــه 
گذشــته منتشــر شــد، بــا در نظــر داشــت اینکــه ذخایــر اورانیــوم ایــران در 
ــه  ــخ ١6 فوری ــا تاری ــدار را ت ــن مق ــت، ای ــرده اس ــور ک ــن عب ــر از ٢.4 ت ــاه نوام م
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــت. ای ــن زده اس ــن ختمی ــدود 3 ت ــزی ح ــالدی چی ٢٠٢١ می
ــه امضــا رســید، ســقف مجــاز  ــر اســاس برجــام کــه در ســال ٢٠١5 میــالدی ب ب
ذخایــر اورانیــوم ایــران ٢٠٢.8 کیلوگــرم تعییــن شــده اســت)3(. و بــا گذشــت 
ــوم در  ــن اورانی ــدود 4 ت ــران ح ــاال ای ــون احتم ــزارش، اکن ــن گ ــاه از ای ــش م ش
ــرای ســاخت بمــب هســته ای کفایــت  اختیــار داشــته باشــد کــه ایــن میــزان ب
یم کنــد. از ایــن رو اســت کــه نهادهــای امریکایــی در گزارشــات خــود آورده انــد 
کــه اگــر ایــران بــا همیــن ســرعت بــه توســعه ســانریفیوژها و افزایــش میــزان 
غنــی ســازی ادامــه دهــد، بــرای ســاخت اولیــن بمــب هســته ای بــه کمــر از یــک 
ــای  ــران در ماهه ــایپ ای ــای پی ــالن ه ــه اع ــم اینک ــی رغ ــاز دارد. عل ــان نی ــال زم س
گذشــته مبنــی بــر دســتیایب بــه پيشــرفتهای هســته ای ایــن احتمــال را مطــرح 
ســاخته اســت کــه ایــن بزرگنمایــی هــای ایــران صرفــا بــا ایــن هــدف صــورت 
یم گیــرد کــه بــر اداره جــو بایــدن رئیــس جمهــور امریــکا فشــار آورد تــا در مقابل 
توقــف فعالیــت هــای هســته ای ایــران حتریمهــا را کاهــش دهــد، امــا برخــی از 
کارشناســان نیــز بــر ایــن عقیــده هســتن�د کــه احتمــال دارد آمــار و ارقــام واقعــی 

))(  روزنامــه »الشــرق األوســط«، بــا وجــود هشــدارهای غــرب، ایــران همچنــان بــه تولیــد معــدن اورانیــوم اقــدام مــی کنــد، 
.https://bit.ly/2W3NN3V ،7) اوت )202م(، تاريــخ بازدیــد: 8) اوت )202م(

)2(  وبســایت »ایندیپن�دنــت عربــی«، ایــران 6.5 کیلوگــرم اورانیــوم غنــی شــده 60 درصــد تولیــد مــی کنــد، )5) ژوئــن 
.https://bit.ly/37OEdoa )202م،  اوت   (8 بازدیــد:  تاريــخ  )202م(، 

)3(  وبســایت »روســيا اليــوم«: انــرژی هســته ای، ایــران تولیــد اورانیــوم غنــی شــده 20 درصــدی را از ســر گرفــت، )23 فوریــه 
.https://bit.ly/3g8iDQa ،202م(، تاريــخ بازدید: )) اوت )202م(

https://bit.ly/2W3NN3V
https://bit.ly/37OEdoa
https://bit.ly/3g8iDQa
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در مــورد غنــی ســازی اورانیــوم بیــش از آن چیــزی باشــد کــه تهــران رســما اعــالن 
کــرده اســت. 

بعیــد نیســت کــه ایــران خبواهــد بــرای دســتیایب بــه ســالح هســته ای یــک خیــز 
بــردارد؛ مخصوصــا اینکــه ایــران از ٢4 ژوئــن ٢٠٢١ میــالدی بدینســو فعالیــت 
ــته ای را محــدود کــرده اســت  ــرژی هس نظــاریت بازرســان آژانــس بیــن املللــی ان
ــط  ــده توس ــط ش ــوای ضب ــه محت ــد، ب ــه بع ــالدی ب ــه ٢٠٢١ می ــس از فوری و آژان
ــن  ــت. در ای ــته اس ــی نداش ــز دسرس ــته ای نی ــات هس ــا در تأسیس ــن ه دوربی
ــس  ــان آژان ــالدی از ورود بازرس ــوالی ٢٠٢١ می ــاه ج ــ�دای م ــران از ابت ــه، ای مرحل
بــه تأسیســات هســته ای »نطــز« ممانعــت كرده و تولیــد اورانیــوم فلــزی بــا 
خلــوص بیــش از ٢٠ درصــد را روی دســت گرفــت و ســانریفیوژهای بیشــری 
ــرای  ــردی ب ــدام راه ــون »اق ــرای قان ــورد اج ــز در م ــس نی ــرد. مجل ــب ک ــز نص نی
 ٢٠ لغــو حتریمهــا و صیانــت از منافــع ملــت ایــران« کــه در اواخــر ســال ٢٠
میــالدی بــه تصویــب رســید، قاطعیــت بــه خــرج داد. بــه موجــب ایــن قانــون، 
غنــی ســازی بایــد ســرعت گیــرد و دسرســی بازرســان آژانــس بــه تأسیســات 

ــود)١(.  ــدود ش ــران مح ــته ای ای هس
ــدی در  ــت تصاع ــن، سیاس ــرات وی ــده در مذاک ــاالت متح ــر، ای ــویی دیگ از س
پیــش گرفــت. یعنــی تمــام شــروط و خواســته هــای خــود را همــان اول و یــک 
ــای  ــته ه ــه خواس ــود بلک ــته ش ــرات بس ــاب مذاک ــادا ب ــا مب ــرد ت ــرح نک ــا مط ج
امریــکا تــا قبــل از دور ششــم مذاکــرات هنــوز کامــال واضــح نبــود. ایــران در ٢ 
اوت ٢٠٢١ میــالدی تمــام شــروطی را کــه امریکاییهــا در مذاکــرات مطــرح کــرده 
بودنــد، علنــی کــرد کــه مهمریــن آنهــا منــوط کــردن احیــای برجــام بــه گنجاندن 
ــأله  ــده مس ــه در آین ــر اینک ــی ب ــت مبن ــده اس ــرات آین ــورد مذاک ــ�د در م ــک بن ی
دخالــت هــا و فعالیــت هــای بــرون مــرزی ایــران ماننــ�د دخالــت در ســوریه، 
لبنــ�ان و یمــن و همچنیــن در خصــوص موشــک هــای بالســتیک ایــران و تمدیــد 
حتریــم تســلیحایت ایــران مذاکــره شــود و برخــی از بن�دهــای برجــام نیــز اصــالح 

))(  انســتیتو واشــنگتن بــرای سیاســت خــاور نزدیــک، روایــت تــازه ایــران: ایــران هیــچ عجلــه ای بــرای بازگشــت بــه برجــام 
https://bit. ،نــدارد امــا واشــنگتن بایــد در ایــن مــورد شــتاب کنــد، ))) فوریــه )202م(، تاريــخ بازدیــد )2 اوت )202م

 .ly/3sFzcrF

https://bit.ly/3sFzcrF
https://bit.ly/3sFzcrF
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شــود. معنــای همــه اینهــا یعنــی اینکــه یــک توافــق تــازه بایــد شــکل بگیــرد کــه 
البتــ�ه تهــران بــه کلــی بــا ایــن مســأله مخالــف اســت. 

ایــاالت متحــده بــه مــوازات اینکــه در مذاکــرات سیاســت تصاعــدی را دنبــ�ال 
یم کنــد، نــه تنهــا اهــرم فشــار حتریمهــا را کــه از دوران ترامــپ مانــده همچنــان 
حفــظ کــرده بلکــه حتریمهــای تــازه تــری نیــز وضــع کــرده اســت. عــالوه بــر آن، 
ایــاالت متحــده ایــن پیــام را بــه ایــران رســانده اســت کــه در برابــر حمــالت 
ــی،  ــای امریکای ــه نیروه ــوریه ب ــراق و س ــران در ع ــه ای ــته ب ــان وابس ــبه نظامی ش
قاطعانــه پاســخ خواهــد داد. ایــاالت متحــده همچنیــن تــالش یم کنــد کــه در 
میــان کشــورهای دو ســوی آتالنتیــک بــه شــمول برخــی از کشــورهای منطقــه 
ــن  ــرار گرف ــدف ق ــه آن را در یپ ه ــه نمون ــد ک ــل کن ــران حاص ــه ای ــی علی اجماع
کشــتی اســرائیلی »میرســر ســریت« در خلیــج عمــان، شــاهد بودیــم کــه 
آنتــوین بلینکــن وزیــر خارجــه امریــکا در اظهــارایت گفــت:» ایــن حملــه نشــان 
داد کــه ایــران بــه رفتارهــای غیــر مســئوالنه در تهدیــد کشــتیراین و حرکــت 
جتــارت و فعالیــت دریانــوردان غیــر نظــایم در آبهــای بیــن املللــی ادامــه یم 
دهــد«. او گفــت کــه ایــران مســئول ایــن حملــه اســت و پاســخ بــه ایــن اقــدام 

ــود)١(. ــد ب ــی خواه ــته جمع ــورت دس ــه ص ب
بــا ایــن وجــود، رســیدن ایــران و کشــورهای غــریب بــه یــک توافــق دربــاره برجــام 
بعــد از بــه قــدرت رســیدن ابراهیــم رئیســی، بیشــر در ابهــام رفتــه اســت. زیــرا 
ــته  ــر گذاش ــت س ــته ای را پش ــالح هس ــه س ــتیایب ب ــز دس ــط قرم ــه خ ــران ک ای
اســت، بــه هیــچ عنــوان حاضــر بــه توقــف کامــل برنامــه هــای هســته ای و 
مخصوصــا پیشــرفتهایی کــه بــا توقــف برجــام بــه آن دســت یافتــه اســت، 
خنواهــد شــد. از ســوی دیگــر ایــاالت متحــده شــرط ایــران مبنــی بــر رفــع فــوری 
همــه حتریمهــا را خنواهــد پذیرفــت و در نتیجــه بــرای هیچ یــک از توافقنامه های 
فعلــی ارزشــی قائــل نیســت. بــا ایــن همــه، گفتگوهــا بــر ســر برجــام همچنــان 
ادامــه خواهــد یافــت و ایــران همچنــان بــه سیاســت وقــت کشــی چنــگ خواهد 
ــا تولیــد اولیــن بمــب هســته ای خــود  زد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه دنیــا را ب

))(  »CNN« عربــی، »پاســخ بــه ایــران بــه صــورت دســته جمعــی خواهــد بــود«.. وزيــر خارجــه امریــکا در کســب اجمــاع علیــه 
.https://cnn.it/3sFeAQF ،ایــران، )03 اوت )202م(، تاريــخ بازدید: 8) اوت )202م

https://cnn.it/3sFeAQF
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غافلگیــر کنــد و اگــر هــم ایــن گفتگوهــا در نهایــت بــه توافقــی منجــر شــود، 
یــک توافقــی یب روح خواهــد بــود کــه فقــط وعــده انتخابــایت رئیــس جمهــوری 
امریــکا را عملــی خواهــد کــرد امــا نــی توانــد جلــوی بلنــد پروازیهــای ایــران در 
دســتیایب بــه ســالح هســته ای را بگیــرد و نــی توانــد مانــع توســعه برنامــه هــای 

موشــکی ایــران و سیاســت هــای توســعه طلبانــه ایــران در منطقــه شــود.
مســلما ایــران کــه بــرای عــدم احیــای برجــام از خــود سرســختی نشــان یم دهــد، 
ــد  ــرح خواه ــروطی مط ــه ش ــا اینک ــد و ی ــف یم کن ــایم متوق ــرات برج ــا مذاک ی
کــرد کــه مــورد قبــول جامعــه بیــن امللــل نب�اشــد. اگــر اظهــارات رهــران ایــران 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــم ک ــم در یم یابی ــرار دهی ــکافی ق ــورد موش ــر م را در دوره اخی
تــازه ایــران از آچنــه او »اقتصــاد مقاومتــی« و مقــاوم ســاخن اقتصــاد در برابــر 
آســیب هــا، خوانــده دفــاع کــرده اســت. معنــای ایــن نــوع موضــع گیــری ایــن 
اســت کــه کشــور نیــازی بــه جتــارت بــا دنیــا و گشــایش بــا جهــان خــارج نــدارد. 
و ایــن همــان مطلبــی اســت کــه علــی خامنــه ای رهــر ایــران در دیــدار بــا حســن 
روحــاین رئیــس جمهــور قبلــی و هیــأت دولــت او در مــورد جتربــه دولــت گذشــته 
مبنــی بــر نــگاه بــه غــرب مخصوصــا ایــاالت متحــده گفــت کــه »به غــرب نی 
تــوان اعتمــاد کــرد« در واقــع منظــور خامنــه ای ایــن بــود کــه بــا ایــن شــروطی 
ــره زده،  ــران گ ــکی ای ــه موش ــه برنام ــام را ب ــرده و برج ــرح ک ــا مط ــه امریکاییه ک
ــه ای  ــن خامن ــود. همچنی ــن ب ــوش بی ــدان خ ــام چن ــای برج ــه احی ــوان ب ــی ت ن
ــدت  ــه ش ــرب را ب ــه غ ــت او ب ــگاه دول ــره و ن ــر مذاک ــی ب ــاین مبن ــت روح سیاس
ــا  ــره ب ــه مذاک ــی هرگون ــان فعل ــه در زم ــرد ک ــد ک ــت و تأکی ــاد گرف ــاد انتق ــه ب ب

واشــنگن محــال اســت)١(. 
ــه  ــده اســت بلک ــه وجــود نیام ــی ب ــه طــور تصادف ــران ب ــی ای ــت فعل ایــن وضعی
رهــر ایــران، مرحلــه بــه مرحلــه بــرای چنیــن روزی برنامــه ریــزی کــرده اســت. 
تــا زمانیکــه سیاســت هــای کلــی ایــران در احنصــار رهــران فعلــی بــا رویکردهــای 
ســنتی و ایدئولوژیــک باشــد، نــی تــوان انتظار داشــت کــه »سرســختی« ایران 
در پافشــاری بــر ســر شــروط خــاص، بــرای بازگشــت بــه مذاکــرات تنهــا یــک 

))(  وبــگاه »RT«،  خامنــه ای از روحانــی و دولــت مــی خواهــد کــه دســت از برجــام بشــوید، )29 اوت 8)20م(، تاريــخ 
.https://bit.ly/2WgDABZ )202م،  اوت   24 بازدیــد: 

https://bit.ly/2WgDABZ
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مســأله ظاهــری باشــد. بلکــه ایــران بــرای احیــای برجــام و اســتفاده از مزایــای 
راهــردی آن سیاســت »بــازی بــر لبــه پرتــگاه« را بســیار بــا جدیــت دنبــ�ال یم 
ــا در  ــده ای مخصوص ــازات عم ــده امتی ــاالت متح ــروط ای ــل ش ــا در مقاب ــد ت کن

مــورد برنامــه موشــکی و یــا نفــوذ منطقــه ای واگــذار نکنــد. 
ایــران عمــال، نظــام سیاســی خــود را بــرای مرحلــه تــازه ای از مقابلــه و مقاومــت 
مهیــا ســاخته اســت و در ایــن راســتا راهــرد امریــکا کــه خاورمیانــه را از لیســت 
اولویــت خــود خــارج کــرده و انــدک انــدک نیروهــای خــود را از منطقــه خــارج 
یم کنــد، فرصتــی بــرای ایــران محســوب یم شــود. اکنــون بیــم آن یم رود 
کــه فرصــت موجــود ایــران را بــه طمــع انــدازد کــه بــرای تضمیــن بقــای رژیــم، 
برنامــه مخفیانــه هســته ای خــود را آنقــدر پیــش بــرد کــه از آســتانه هســته ای 

عبــور کنــد. 

سوم: گسترش »جنگ سایه« میان اسرائیل و ایران

ســومین شــاخیص کــه بــه تیرگــی مرحلــه پیــش روی ایــران گواهــی یم دهــد، 
شــدت یافــن آهنــگ »جنــگ ســایه« میــان ایــران و اســرائیل اســت. شــاخص 
»جنــگ ســایه« از منطــق درگیــری یب امــان، همچــون جنگــی کــه در تمــایم 
ــان  ــن می ــم در روی زمی ــی ه ــایری و گاه ــای س ــی، فض ــی، هوای ــات دریای جبه
ــش  ــت ک ــرائیل نف ــرد. اس ــأت یم گی ــت، نش ــان اس ــران در جری ــرائیل و ای اس
هایــی را کــه نفــت ایــران را بــه ســوریه قاچــاق یم کنــد و خبشــی از ســود آن بــه 
ــی  ــی خبش ــالت دریای ــن حم ــرار داد و ای ــدف ق ــزب هللا« یم رود، ه ــب »ح جی
از حمــالت بســیار گســرده اســرائیل اســت کــه در دهــه اخیــر صدهــا بــار 
ــر  ــزب هللا« و دیگ ــ�د »ح ــران مانن ــه ای ــته ب ــای وابس ــران و گروهه ــداف ای اه

ــت.  ــرار داده اس ــه ق ــورد حمل ــیعی را م ــان ش ــبه نظامی ش
ــته ای  ــمندان هس ــن از دانش ــج ت ــرور پن ــرائیل در ت ــه اس ــد ک ــیاری معتقدن بس
ایــران از ســال ٢٠١٠ میــالدی بدینســو دســت داشــته و چندیــن حملــه بــر 
تأسیســات هســته ای در داخــل خــاک ایــران اجنــام داده اســت. ایــران اســرائیل 
و ایــاالت متحــده را مســئول تــرور محســن فخــری زاده دانشــمند هســته ای یم 
دانــد کــه در مــاه اکتــر ســال گذشــته در کمینــی در اطــراف تهــران تــرور شــد. 
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رخــداد دیگــری کــه آوریــل امســال اتفــاق افتــاد، انفجــار در تأسیســات هســته 
ای »نطــز« بزرگریــن تأسیســات غنــی ســازی اورانیــوم در ایــران بــود کــه 
ــار نیــز اســرائیل  خســارت هــای جــدی بــه ســانریفیوژها وارد کــرد ایــران ایــن ب
ــاور اســت  ــر ایــن ب را بــه دســت داشــن در ایــن حادثــه متهــم کــرد. اســرائیل ب
کــه برنامــه هســته ای ایــران جنبــ�ه نظــایم دارد و در نهایــت بــه ســاخت بمــب 

هســته ای منجــر یم شــود کــه کیــان اســرائیل را تهدیــد یم کنــد. 
درگیــری میــان ایــران و اســرائیل بعــد از پیــروزی ابراهیــم رئیســی در انتخابــات 
ــوالی  ــاه ج ــر م ــت. در اواخ ــود گرف ــه خ ــری ب ــدت بیش ــوری، ش ــت جمه ریاس
٢٠٢١ میــالدی یــک نفــت کــش متعلــق بــه شــرکت اســرائیلی در ســواحل 
دریــای عمــان مــورد حملــه قــرار گرفــت و اســرائیل انگشــت اتهــام را بــه ســوی 
ــز  ــتان نی ــ�اع انگلس ــی از اتب ــه در آن یک ــه ک ــن حمل ــت. در یپ ای ــانه رف ــران نش ای
جــان خــود را از دســت داد، احتمــال درگیــر شــدن ایــن کشــور و ایــاالت متحــده 
در عملیــات انتقــایم قــوت گرفــت. گفتنــی اســت کــه امریــکا در ســال ٢٠١9 
ــک  ــه ی ــای خاورمیان ــه ه ــت آبراه ــظ امنی ــرای حف ــود ب ــرکای خ ــا ش ــالدی ب می

ائتــ�الف نظــایم تشــکیل داد. 
یــک هفتــه بعــد از ایــن حادثــه مســئولین دفــر خنســت وزیــری اســرائیل و دفــر 
وزیــر دفــاع بــا مقامــات عالــی رتبــ�ه اداره بایــدن بــرای بررســی ایــن حادثه جلســه 
تشــکیل دادنــد. در عیــن حــال، وزارت خارجــه اســرائیل ضمــن درخواســت 
ــران را  ــت، ای ــورای امنی ــو ش ــورهای عض ــایم کش ــه از تم ــن حمل ــت ای محکومی
ــد  ــی تهدی ــداق واقع ــه مص ــت ک ــاک دانس ــیار خطرن ــه بس ــن حمل ــئول ای مس

امنیــت کشــتیراین بیــن املللــی اســت.  
عــالوه بــر آن، یــک روز بعــد از اینکــه رئیســی بــه مقام ریاســت جمهوری رســید، 
نــرد نیابتــی ایــران و اســرائیل در جبهــه لبنــ�ان آغــاز شــد و میــان »حــزب هللا« و 
اســرائیل در جنــوب لبنــ�ان در منطقــه مــرزی درگیریهایــی رخ داد. پیــش از ایــن 
یکبــار در ســال ٢٠١9 میــان دو طــرف درگیریهایــی رخ داد کــه »حــزب هللا« از 
هــدف قــرار دادن پایگاههــای اســرائیل خــر داد و قبــل از آن هــم در ســال ٢٠١4 

میــالدی اســرائیل جنــوب لبنــ�ان را بمبــاران کــرد. 
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ــاع  ــر دف ــس وزی ــی گانت ــه بین ــود ک ــدی ب ــه ح ــرائیل ب ــران و اس ــان ای ــش می تن
ــار  ــرائیل ناچ ــه اس ــت ک ــد نیس ــت بعی ــت گف ــخناین در کنیس ــرائیل در س اس
ــود  ــورد »وج ــس در م ــد. گانت ــایم کن ــه نظ ــران حمل ــه ای ــه تنهایی-ب ــی ب -حت
ــدار داد  ــر هش ــورهای دیگ ــراق و کش ــن، ع ــران، یم ــراین در ای ــاد ای ــا پهب صده
ــای  ــه کشــتی ه ــران ب ــط ای ــال گذشــته پنــج مــورد حملــه توس و گفــت در س
بیــن املللــی رخ داده اســت کــه برخــی از ایــن حمــالت بــا اســتفاده از پهبادهــای 

ــت)١(. ــه اس ــورت گرفت ــران ص ــاخت ای س
بینــی گانتــس در اوایــل مــاه اوت در جلســه ای بــا حضــور ســفرای کشــورهای 
عضــو شــورای امنیــت، ادعــا کــرده بــود کــه ایــران بــرای دســتیایب بــه مــاده 
شــکافت پذیــر کــه در ســاخت بمــب هســته ای کاربــرد دارد، تنهــا ده هفته زمان 
ــه ایــاالت متحــده  الزم دارد. او بــه همــراه یائیــر الپیــد وزیــر خارجــه اســرائیل ب

ــا آســتانه هســته ای نــدارد)٢(.  هشــدار دادنــد کــه ایــران فاصلــه چنــداین ب
ــز مدیــر  ــا اوج گیــری ایــن تنــش میــان ایــران و اســرائیل، ویلیــام برن همزمــان ب
ــع یم  ــی مناب ــرد. برخ ــفر ک ــرائیل س ــه اس ــکا ب ــزی امری ــات مرک ــس اطالع آژان
گوینــد کــه او بــه عنــوان هــم پیمــان نزدیــک اســرائیل آمــده تــا منافــع و 
ــد  ــل کن ــان حاص ــد و اطمین ــزد کن ــرائیل گوش ــه اس ــکا را ب ــای امری ــت ه سیاس
کــه اســرائیل بــا درک درســت از شــرایط بــا امریــکا هماهنگــی کامــل دارد. بــا 
ــران،  ــا ای ــد ب ــه جدی ــورد توافقنام ــرائیل در م ــق اس ــای عمی ــه نگرانیه ــه ب توج
احتمــاال هــدف ســفر برنــز ایــن باشــد کــه از اســرائیل خبواهــد در گفتمــان 
عمــویم خویشــتن�داری بــه خــرج دهــد و حداقــل در زمــان فعلــی بــه نــرد دریایــی 

ــد)3(. ــن نزن ــران دام ــا ای ب
بــه دنبــ�ال افزایــش تنــش میــان ایــران و اســرائیل، نفتالــی بنــت خنســت وزیــر 
اســرائیل بــه واشــنگن ســفر کــرد و بــا رئیــس جمهــور بایــدن دیــدار کــرد. بنــت 

))(  وبســایت »روســيا اليــوم«، گانتــس در پاســخ بــه حملــه ایــران بــه کشــتی اســرائیلی در خلیــج عمــان، خواســتار اقداماتــی 
.https://bit.ly/37MWnqw ،علیــه ایران شــد، )02 اوت )202م(، تاريــخ بازدیــد: 6) اوت )202م

ــه دارد، )04 اوت  ــته ای فاصل ــب هس ــاخت بم ــا س ــه ب ــد هفت ــا چن ــران تنه ــس ای ــای گانت ــه ادع ــاد«، ب ــه »االتح )2(  روزنام
.https://bit.ly/3j9s5EP ،بازدیــد: 22 اوت )202م )202م(، تاريــخ 

)3(  »اوگاریــت پســت« بــه نقــل از روزنامــه »هاآرتــس«، ایــن مأموریــت حقیقــت یابــی نیســت: رئیــس ســیا آمــده 
https://bit. ،ــد: 23 اوت )202م ــخ بازدی ــاند، )7) اوت )202م(، تاري ــرائیل برس ــالع اس ــه اط ــدن را ب ــته بای ــا خواس ــت ت اس

.ly/2W9KLvL

https://bit.ly/37MWnqw
https://bit.ly/3j9s5EP
https://bit.ly/2W9KLvL
https://bit.ly/2W9KLvL


ابراهیم رئیسی.. آینده مبهم سیاست خارجی ایران 20

ــرا  ــه اخی ــژه اینک ــدار داد؛ بوی ــران هش ــا ای ــد ب ــه جدی ــات توافقنام ــورد تبع در م
ایــران در زمینــه توانمندیهــای هســته ای بــه پیشــرفتهایی دســت یافتــه اســت. 
بنــت در ایــن دیــدار گفت:»مــا دربــاره چندیــن مســأله و در رأس آنهــا مســأله 
ــا  ایــران مخصوصــا در خصــوص جهــش برنامــه هســته ای ایــران در طــی دو ی
ســه ســال گذشــته، صحبــت کردیــم. و مشــخصا در خصــوص راههــای مهــار 
ــرای حفــظ  برنامــه هســته ای ایــران گفتگــو کردیــم و اقدامــات ضــروری را ب

برتــری نظــایم اســرائیل نیــز بررســی خواهیــم کــرد)١(.
بــه نظــر یم رســد کــه واشــنگن بــرای حمایــت از اســرائیل آمادگــی دارد 
ــه  ــد ک ــز کن ــایم مجه ــای نظ ــه فناوریه ــرائیل را ب ــاال اس ــتا، احتم ــن راس و در ای
ــد و  ــنگین وارد کن ــی س ــارت های ــران خس ــته ای ای ــات هس ــه تأسیس ــد ب بتوان
یــا حداقــل مانــع بازگشــت ایــران بــه برجــام شــود. امــا آن خبــش از اظهــارات 
بایــدن کــه بیشــر جلــب توجــه کــرد ایــن بــود کــه گفــت: »مــا بــه دیپلماســی 
اولویــت یم دهیــم و صــر یم کنیــم تــا بنگریــم مــا را بــه کجــا یم بــرد. امــا 
اگــر راه حــل دیپلماســی موفــق نبــود، مــا بــرای اســتفاده از گزینــه هــای دیگــر 
آمــاده ایــم«)٢(. مقامــات ایــراین و در رأس آنهــا رهــر ایــران ایــن اظهــارات را 
بســیار ســخیف خواندنــد. رهــر از اداره بایــدن بــه عنــوان »گــرگ درنــده« یــاد 
کــرد کــه از حلــاظ وقاحــت و یب شــریم چیــزی از اداره ترامــپ کــم نــدارد. ایــن 
ــکا و  ــران و امری ــان ای ــراین« می ــای »حب ــه فض ــد ک ــان یم ده ــش نش ــش تن افزای
هــم پیمانــش اســرائیل شــدت بیشــری بــه خــود گرفتــه و احتمــال دارد کــه در 
ــرائیل  ــکا و اس ــایم، امری ــرات برج ــدن مذاک ــیده ش ــت کش ــن بس ــه ب ــورت ب ص
بــرای حملــه بــه تأسیســات هســته ای ایــران هماهنگــی هایــی داشــته باشــند. 
در ایــن زمینــه، دنیــس راس کــه در دوره جــورج بــوش پــدر و بیــل کلینتــون مــرد 
شــماره یــک رونــد صلــح خاورمیانــه بــه حســاب یم آمــد، در مقالــه ای یم 
ــد  ــدن بای ــره، اداره بای ــدگان کنگ ــی از نماین ــت برخ ــق خواس ــه طب ــد ک نویس
 GBU-57 Massive Ordnance« بــه فکــر جتهیــز اســرائیل بــه موشــک هــای

))(  پایــگاه خبــری »العيــن«، نخســت وزیــر اســرائیل بــه واشــنگتن ســفر کــرد، )25 اوت )202م(، تاريــخ بازدیــد: 25 اوت 
.https://bit.ly/2UOpabq )202م، 

)CNN«  )2 عربــی«، بايــدن بــه نخســت وزیــر اســرائیل گفــت: اگــر دیپلماســی بــا ایــران جــواب ندهــد، امریــکا گزینــه هــای 
.https://cnn.it/3yv2j2a ،دیگــری نیــز در اختیــار دارد، )27 اوت )202م(، تاريــخ بازدیــد: 30 اوت )202م

https://bit.ly/2UOpabq
https://cnn.it/3yv2j2a
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ــد وزن  ــزار پون ــه 3٠ ه ــکن ک ــزار سنگرش ــگ اف ــن جن ــد. ای Penetrator«، باش
دارد، یم توانــد از موانــع ســنگی نفــوذ کنــد. از ایــن جنــگ افــزار یم تــوان بــرای 
ختریــب تأسیســات غنــی ســازی زیــر زمینــی »فــوردو« و دیگــر تأسیســایت 
ــز  ــرای جتهی ــکا ب ــی امری ــد، اســتفاده کــرد. آمادگ کــه اســتحکامات زیــادی دارن
اســرائیل بــه ایــن جنــگ افــزار قدرتمنــد کــه بــرای حمــل آن از بمــب افکــن »یب 
٢« اســتفاده یم شــود، یــک پیــام بســیار واضــح بــرای ایرانیهــا دارد. در واقــع، 
ــر  ــته ای »پایدارت ــق هس ــک تواف ــه ی ــران را ب ــوان ای ــه بت ــی ک ــن راه ــاید بهری ش
و کارآمدتــر« متقاعــد کــرد، ایــن اســت کــه امریــکا اســرائیل را بــه موشــک 
ــم  ــکان دارد رژی ــه ام ــت ک ــورت اس ــن ص ــا در ای ــد. تنه ــز کن »GBU-57« مجه
ایــران ایــن واقعیــت را بپ�ذیــرد کــه ایــاالت متحــده مصمــم اســت جلــوی اولیــن 
گامهــای ایــران بــه ســوی آســتانه ســالح هســته ای را بگیــرد. و ایــران بــه ایــن 
واقعیــت خواهــد رســید کــه اگــر از یــک توافقــی کــه فعالیــت هســته ای ایــران 
ــب  ــت ختری ــه قیم ــت ب ــن اس ــر ممک ــن ام ــد، ای ــی کن ــانه خال ــد ش ــدود کن را مح
تمــام زیــر ســاخت هــای هســته ایــن کشــور تمــام شــود. تنهــا در ایــن شــرایط 
ــی را  ــه نهای ــه نتیج ــای اینک ــه ج ــد ب ــح یم دهن ــران ترجی ــران ای ــه ره ــت ک اس
ایــاالت متحــده و اســرائیل بــر ایــن کشــور حتمیــل کنــد، بهــر اســت کــه در 

ــ�د)١(.   ــب کنن ــز کس ــتاوردهایی نی ــروطی، دس ــرش ش ــل پذی مقاب
از آچنــه بیــان شــد یم تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه اگــر رهــر ایــران و 
دولــت رئیســی بــا هــدف رســیدن ایــران بــه آســتانه ســالح هســته ای، در 
مذاکــرات برجــایم ســنگ انــدازی کننــ�د، بعیــد نیســت امریــکا در مــورد حملــه 
ــد و  ــان ده ــز نش ــراغ س ــرائیل چ ــه اس ــوم ب ــازی اورانی ــی س ــات غن ــه تأسیس ب
ایــن حملــه کــه خســارت هــای جــران ناپذیــری در یپ دارد، ممکــن اســت یــک 
تأسیســات را بــرای ســالهای طــوالین از کار بینــدازد. ایــن وضعیــت یعنــی 
ماههــای آینــده شــاهد افزایــش تنــش میــان ایــران و اســرائیل خواهــد بــود بــه 
ــه  ــت ب ــن اس ــتب�اه ممک ــک اش ــود و ی ــارج ش ــرل خ ــاع از کن ــه اوض ــه ای ک گون
یــک فاجعــه منجــر شــود. ابتــ�دای دوران رئیســی کــه بــا تنــش آفرینــی شــروع 

ــوالی )202م(،  ــویم؟، )26 ج ــته ای ش ــالح هس ــه س ــران ب ــتیابی ای ــع از دس ــه مان ــط«، چگون ــرق األوس ــه »الش ))(  روزنام
.https://bit.ly/3kfGTkO ،تاريــخ بازدیــد: 23 اوت )202م

https://bit.ly/3kfGTkO
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شــده اســت، تنشــها و حبــران هــای بیشــری میــان تهــران و اســرائیل و هــم 
پیمانــان غــریب و ایــاالت متحــده را بــه دنبــ�ال خواهــد داشــت و بیــم آن یم رود 

ــد. ــوق ده ــایم س ــگ نظ ــک جن ــوی ی ــه س ــه را ب ــت منطق ــن وضعی ــه ای ک

چهارم: چالش های برقراری روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی

یکــی از بزرگریــن چالشــهای سیاســت خارجــی دولــت رئیســی در چنــد ســال 
آینــده، چگونگــی رابطــه بــا همســایه بزرگــش عربســتان ســعودی اســت. از 
حلــاظ تاریــی، اختالفــات بیــن دو کشــور مراحــل گوناگــون و پیــچ و خــم های 
زیــادی را پشــت ســر گذاشــته اســت تــا اینکــه از ســال ٢٠١6 میــالدی بــه بعــد، 
در یپ تعــرض بــه ســفارت عربســتان ســعودی در تهــران، روابــط دیپلماتیــک دو 
طــرف قطــع و طرحهــای گفتگــو و مذاکــره فیمــا بیــن، بــا بــن بســت مواجــه 
ــر  ــار دیگ ــه ب ــورهای منطق ــی کش ــاطت برخ ــا وس ــون ب ــا اکن ــت. ام ــده اس ش
امــکان حضــور طرفیــن بــر میــز مذاکــره بــا هــدف کاهــش تنــش فراهــم شــده 

اســت. 

ــه  ــعودی ب ــتان س ــا عربس ــنه ب ــه حس ــه رابط ــ�د ک ــوب یم دانن ــران خ ــالی ته عق
ایــران کمــک یم کنــد کــه بــا ســایر کشــورهای اســالیم و عــریب نیــز رابطــه برقرار 
ــن  ــاز بی ــم س ــز تصمی ــاض در مراک ــی ری ــوذ سیاس ــر و نف ــدد تأثی ــه م ــد. و ب کن
املللــی، مشــکالت خــود را بــا جامعــه بیــن امللــل آســانر بــر طــرف کنــد. چنــدی 
قبــل، شــاهزاده محمــد بــن ســلمان ولــی عهــد عربســتان ســعودی در یــک 
مصاحبــه تلویزیــوین گفتــه بــود کــه کشــورش آمــاده اســت فصــل تــازه ای بــا 
ایــران آغــاز کنــد، امــا اول بایــد یــک ســری مســائل میــان دو کشــور حــل شــود. 
ــزرگ و  ــن مســأله اشــاره کــرد کــه ایــران یــک کشــور ب ــه ای ایشــان همچنیــن ب
ــاز  ــر کارس ــائل دیگ ــی مس ــل برخ ــد در ح ــا آن یم توان ــکاری ب ــت و هم ــم اس مه

باشــد. 

ــم  ــی رغ ــد، عل ــده ان ــره ش ــن وارد مذاک ــراق طرفی ــری ع ــا میاجنیگ ــه ب ــون ک اکن
اینکــه طرفیــن بــه ایــن مذاکــرات تمایــل نشــان داده انــد، امــا بــه نظــر یم رســد 
ــل  ــرفت در آن -حداق ــکان پیش ــرو شــده و ام ــکالیت روب ــرات بــا مش کــه مذاک
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ــت  ــن اس ــعودی ای ــتان س ــرط عربس ــود. ش ــی ش ــده ن ــش رو-دی ــه پی در مرحل
کــه ایــران بــه حمایــت از جنگهــای نیابتــی در کشــورهای عــریب مخصوصــا بــه 
ــه  ــی ک ــا و پهبادهای ــک ه ــه موش ــا ب ــز آنه ــن و جتهی ــا در یم ــویث ه ــت از ح حمای
ــد،  ــرار یم دهن ــود ق ــزون خ ــالت روز اف ــورد حم ــعودی را م ــتان س ــاک عربس خ
ــای  ــه ه ــعه برنام ــایم از توس ــدات برج ــه تعه ــ�دی ب ــن پایبن ــد و ضم ــان ده پای
ــا در  ــران باره ــات ای ــه مقام ــم اینک ــی رغ ــرا عل ــردارد. زی ــت ب ــکی خــود دس موش
ــان  ــل نش ــاض تمای ــا ری ــنه ب ــط حس ــراری رواب ــه برق ــود ب ــی خ ــارات سیاس اظه
داده انــد امــا از نظــر عربســتان ســعودی برنامــه موشــکی ایــران، بزرگریــن 
تهدیــد خارجــی اســت کــه امنیــت ملــی کشورشــان را بــه مخاطــره یم انــدازد. 

اخیــرا روحــاین نیــز بــه ایــن واقعیــت اعــراف کــرده اســت کــه کشــورش تمایــل 
دارد بــا عربســتان ســعودی رابطــه داشــته باشــد. او برخــی جریانهــای داخلــی را 
مســئول تیرگــی روابــط بــا ریــاض خوانــد و گفــت: »مــا بایــد بــا همســایگان 
ــه  ــده ای ک ــر ع ــذرد از تقصی ــدا نگ ــیم. خ ــته باش ــل داش ــک تعام ــود از نزدی خ
ــته  ــنه ای داش ــط حس ــه رواب ــورهای منطق ــی از کش ــا برخ ــران ب ــتن�د ای نگذاش
باشــد و بــا یــورش بــه اماکــن دیپلماتیــک عربســتان ســعودی بــه اقدامــات 
احمقانــه و چبــه گانــه ای دســت زدنــد و اگــر ایــن مســائل اتفــاق نــی افتــاد، 
وضــع مــا امــروز بهــر از ایــن بــود«)١( ابراهیــم رئیســی نیــز کــه بــر همیــن نظــر 
اســت گفتــه اســت کــه :» ایجــاد و تقویــت روابــط همــه جانبــ�ه بــا کشــورهای 
همســایه از اولویــت هــای دولــت مــا اســت. اینگونــه روابــط هــم بــه نفــع مــا و 

هــم بــه نفــع همســایگان مــا اســت«)٢(.

امــا مشــکل اینجاســت کــه عربســتان ســعودی از همــه رؤســای جمهــور در 
دولــت هــای قبلــی ایــران چنیــن اظهــارایت را شــنیده اســت بــدون اینکــه دولــت 
هــا و یــا رهــر ایــران اراده ای بــرای عملــی کــردن شــعارهای خــود داشــته باشــند و 
ضمــن رعایــت حقــوق همجــواری در صــدد ثبــ�ات پایــدار منطقــه باشــند. علــی 

))(  ســایت »ایندیپن�دنــت عربــی«، راهــی کــه رئیــس جمهــور تــازه ایــران در پیــش گرفتــه آینــده خوبــی را نویــد نمــی دهــد، 
.https://bit.ly/38(qQBt ،8) ژوئــن )202م(، تاريــخ بازدیــد: 20 اوت )202م(

)2(  وبســایت »اســپوتنیک عربــی«، رئیســی: تقویــت روابــط بــا کشــورهای همســایه از اولویــت هــای دولــت جدیــد ایــران 
.https://bit.ly/3sGIFzg ،ــد: 20 اوت )202م ــخ بازدی ــوالی )202م(، تاري ــت، )6) ج اس

https://bit.ly/381qQBt
https://bit.ly/3sGIFzg
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رغــم اینکــه مســأله اصلــی مــورد مذاکــره میــان ایــران و عربســتان، مســأله 
یمــن اســت، امــا مســائل بســیار گســرده تــری در موفقیــت ایــن گفتگوهــا 
و بهبــود روابــط آینــده دو کشــور نقــش دارد. بایــد دیــد آیــا ایــران همــان موضــع 
ــع آن  ــری در موض ــه تغیی ــا اینک ــرد ی ــد ک ــ�ال خواه ــته را دنب ــای گذش ــت ه دول

ایجــاد خواهــد شــد؟

در واقــع، ایــن بــار نیــز همچــون گذشــته گفتگوهــای تهــران نــه برای دســتیایب 
بــه راه حلهــای راهــردی و بــه منظــور حــل نهایــی مشــکالت موجــود اســت 
ــو را  ــای گفتگ ــت ه ــواره فرص ــران هم ــی دارد. ته ــ�ه تاکتیک ــا جنب ــه صرف بلک
در فریبــکاری و وقــت کشــی هــدر داده اســت و هیچــگاه بــه نیــت یــک صلــح 
در  مخصوصــا  و  همــواره  ایــران  رژیــم  اســت.  نشــده  گفتگــو  وارد  پایــدار 
ــه  زمــان فعلــی کــه »تن�دروهــا« تمــام ارکان قــدرت را در اختیــار گرفتــه انــد ب
ارزشــهای انقــالب و اصــول قانــون اساســی وفــادار بــوده و دل در گــرو نقشــه 
ــر  ــر س ــت ب ــران رقاب ــری« دارد. حب ــرد »ام الق ــ�د راه ــردی کالن مانن ــای راه ه
جایــگاه دینــی میــان تهــران و ریــاض، یــک حبــران مزمــن اســت و ایــران تــالش 
دارد از ایــن رقابــت بــه عنــوان الگــوی جهــان اســالم ســربلند بیــرون آیــد. ایــران 
ــگاه  ــا جای ــت ت ــالش اس ــان آب، در ت ــالف جری ــر خ ــنای ب ــادت ش ــق ع ــر طب ب
از عربســتان ســعودی  ایــران  انتقــادات مــداوم  بربایــد و  از ریــاض  را  دینــی 
ــورت یم  ــتا ص ــن راس ــی در همی ــعائر دین ــردن ش ــی ک ــج و سیاس ــم ح در موس
گیــرد. مشــکل دیگــر، پــروژه ایدئولوژیــک ایــران در منطقــه و در رأس آن 
ــال  ــرای اعم ــیع ب ــده تش ــیعیان و عقی ــتفاده از ش ــالب و اس ــدور انق ــأله ص مس
فشــار اســت کــه بایــد در گفتگوهــای دو جانبــ�ه بررســی شــده و بــه آن پایــان 
داده شــود تــا ایجــاد ثبــ�ات واقعــی و برقــراری روابــط پایــدار تضمیــن گــردد. بــه 
همیــن ســبب یم تــوان گفــت کــه مذاکــرات بیــن دو کشــور بــه رهیافــت هــای 
فراگیــر و راه حــل هایــی کــه مشــکالت متعــدد و پیچیــده را همــوار کنــد، منجــر 

نــی شــود. 
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نتیجه گیری

تمــایم شــاخص هایــی کــه بر شــمردیم حاکــی از آن اســت که سیاســت خارجی 
ــه  ــس روش تن�دروان ــازه نف ــور ت ــس جمه ــی؛ رئی ــم رئیس ــت ابراهی ــران در دول ای
ــه  ــری ک ــد ره ــام ق ــت تم ــن راه از حمای ــت و در ای ــد گرف ــش خواه ای را در پی
بــر شــورای عالــی امنیــت ملــی یعنــی اصلــی تریــن نهــاد سیاســت گــذاری 
راهــردی در سیاســت هــای راهــردی دفاعــی و امنیتــی نظــارت دارد، برخــوردار 
اســت. در نتیجــه، جامعــه بیــن امللــل و کشــورهای منطقــه و کشــورهای خلیــج 
ــاال  ــه احتم ــی ک ــم رئیس ــل در دوره ابراهی ــتن�د، -حداق ــران هس ــوار ای ــه همج ک
شــامل دو دوره ریاســت جمهــوری خواهــد بــود- شــاهد آن خنواهــد بــود کــه 
ایــران بــا در پیــش گرفــن یــک رویکــرد اعتــدال گــرا در منــش سیاســی و 
امنیتــی، در روابــط دیپلماتیــک خارجــی خــود یــک رهیافــت ســازنده و عملگــرا 
را در پیــش گیــرد. بن�ابرایــن، ســالهای پیــش رو، ســالهای ســختی خواهــد بــود و 
بیــش از اینکــه دوران گفتگــو و احــرام متقابــل باشــد، دوران مدیریــت حبــران 
خواهــد بــود. ایــن واقعیــت ایجــاب یم کنــد کــه جهــان عــرب و مخصوصــا 
کشــورهای خلیــج بــا تغییــر روش قبلــی خــود، در برخــورد بــا هژمــوین ایــران 
ابتــکار و خالقیــت بــه خــرج داده و در ایــن راســتا از تمــایم امکانــات اســتفاده 
کننــ�د و رهیافــت هایــی را روی دســت گیرنــد کــه شــعور سیاســی ایرانیــان را 
بیــدار ســاخته و افــکار عمــویم ایــران را نســبت بــه ایــن مســأله آگاه کنــد کــه 
چــه هزینــه هایــی یم توانــد بــرای کشــور و مــردم ایــران بــه دنبــ�ال داشــته باشــد 
ــایم و  ــش زای نظ ــرد تن ــالب و رویک ــدور انق ــه ص ــان ب ــران همچن ــم ای ــر رژی اگ
ــاز  ــى س ــن امللل ــه بی ــا جامع ــردازد و ب ــرا ب ــه گ ــدار فرق ــای والیتم ــیج نیروه بس

مخالــف بزنــد. 
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