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در ســایه پیشــرفت رقابــت راهبــردی میــان قدرتهــای بــزرگ بــه 
مرحلــه مواجهــه و درگیــری، جهــان تحــوالت بســیار ســریعی را 
تجربــه مــی کنــد. از ایــن رو، ایــاالت متحــده بــه تالشــهای خــود 
بــرای حفــظ جایــگاه و ســلطه خــود بــر نظــام بیــن الملــل ادامــه 
مــی دهــد کــه اخیــرا ایــن رقابــت بــا روســیه و چیــن کــه در حــال 
بازپــس گرفتــن جایــگاه در عرصــه بیــن الملل هســتند، بســیار شــدید 
شــده اســت. و طرفیــن رقابــت، در صــدد احیــای ائتالفهــای قدیــم 
ــه  ــن وضعیــت ب ــد. ای ــری برآمــده ان ــازه ت ــز ایجــاد ائتالفهــای ت و نی
قدرتهــای کوچــک و متوســط میــدان داد تــا در صــدد تقویــت 
منافــع، پیشــبرد سیاســتها و تنــوع بخشــیدن بــه شــراکتهای خــود 
برآینــد. ایــران کــه بــه خاطــر تحریمهــای امریــکا تحــت فشــار بــود، از 
جملــه کشــورهایی بــود کــه فضــای رقابتــی موجــود را فرصتــی 
جهــت تقویــت منافــع خــود دیــد تا ســلطه امریکا را کــه تحریمهای 
ــه چالــش بکشــد. از ایــن  ــر ایــن کشــور وضــع نمــوده، ب شــدیدی ب
منظــر، پژوهــش حاضــر در صــدد یافتــن پاســخی بــرای ســؤال اصلی 
ایــن پژوهــش اســت مبنــی بــر اینکــه تــا چــه میزانــی تحــوالت بیــن 

ــران تأثیرگذارنــد؟ ــر سیاســت خارجــی ای الملــل ب
 بــرای یافتــن پاســخ ســؤال مــورد نظــر، بــه ســه محــور پرداختــه 
مــی شــود کــه عبارتنــد از نخســت: رقابــت میــان قدرتهــای بــزرگ 
و تحــوالت جهانــی، دوم: سیاســت خارجــی ایــران در ســایه دولــت 
رئیســی. ســوم: تأثیــر شــدت یافتــن رقابــت بیــن المللــی بــر رویکــرد 

سیاســت خارجــی ایــران 
نخست: رقابت میان قدرتهای بزرگ و تحوالت جهانی

فضــای بیــن الملــل شــاهد رقابــت تنگاتنگــی میــان قدرتهــای بــزرگ 
بیــن المللــی اســت کــه در اینجــا به مهمتریــن ویژگیهای این رقابت 

اشــاره ای خواهیم داشــت: 
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یک. رویارویی نظامی و گسترش حوزه رقابت ژئوپلیتیک:
جــو بایــدن کــه در اوایــل ســال 2021 میــالدی قــدرت را در اختیــار 
گرفــت، از همــان ابتــدا بــرای مقابلــه بــا رویکــرد تغییــری کــه در 
ســطح بیــن الملــل در حــال پیشــرفت اســت و دفــاع از جایــگاه 
ایــاالت متحــده بــه عنــوان یــک قــدرت برتــر، راهبرد رقابــت راهبردی 
در ســطح بیــن الملــل را در پیــش گرفــت. در ایــن راســتا، ایــاالت 
متحــده سیاســتی را روی دســت گرفــت کــه بــر برقــراری مجــدد 
بــه شــرق  تــوازن راهبــردی در اروپــا، ارســال امکانــات و نیروهــا 
دور، در انحصــار گرفتــن مزایــای اقتصــادی و برتــری تکنولــوژی 
و بســیج کــردن ائتالفهــا بــرای حمایــت از ارزشــها و اصولــی کــه 
ایــاالت متحــده حامــى آنهــا اســت، اســتوار اســت. امــا روســیه و 
چیــن کــه بــرای پایــان دادن بــه یکــه تازیهــای امریــکا در تالشــند، بــا 
ایــن سیاســتهای امریــکا مخالفــت کردنــد. ایــن مخالفــت، رقابــت را 
بــه درگیــری در کانونهــای پــر التهــاب و در مناطقــی کــه همــه ایــن 
قدرتهــا منافــع داشــتند، تبدیــل کــرد و از مهمتریــن نمونــه هــای 
ایــن درگیــری در ســطح اروپــا مــی تــوان بــه بحــران اوکرایــن و در 

دریــای جنــوب چیــن بــه بحــران تایــوان اشــاره نمــود)1).  
دو. بازگشت به سیاست یارگیری و ایجاد ائتالفها

ــزرگ  ــه بیــن الملــل، قدرتهــای ب در ســایه افزایــش رقابــت در صحن
امکانات بیشــتری برای حمایت از همپیمانان خود گســیل داشــته 
انــد کــه تــالش ایــاالت متحــده بــرای تقویــت ائتالفهــای خــود در 
شــرق آســیا، گســترش پیمــان ناتــو، تجدیــد نظــر در راهبــرد ایــاالت 
متحــده در خاورمیانــه و بازگشــت بــه آفریقــا از جملــه اقدامــات در 
ایــن راســتا بــه شــمار مــی رونــد)2). در مقابــل، چین نیــز تالش نموده 

(1) Hippolyte Fofack, Dawn of a second Cold War and the» ‘scramble for Africa”, Africa Growth 
Initiative at Brookings, (Washington: The Brookings Institution, May 2022(, Pp5-4.
(2)  Steve Holland, Biden announces U.S.-Africa summit for mid-December, Swiss info, (July ,20 
2022), accessed on: 9 Aug 2022, https://bit.ly/3P5NFXv
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اســت از میــان کشــورهایی کــه از ایــن کشــور حمایــت خواهنــد کــرد 
و یــا حداقــل از ایــاالت متحــده پشــتیبانی نمــی کننــد، ائتالفــی را 
بــه جــود آورد کــه از مهمتریــن ایــن تالشــها مــی تــوان بــه گســترش 
ســازمان شــانگهای و گــروه بریکــس اشــاره نمــود. چیــن امیــدوار 
اســت کــه ایجــاد ایــن گروههــا منجــر بــه ائتــالف قدرتهــای بــزرگ 

غیــر غربــی گــردد)1). 
سه. هرج و مرج در نبوِد قدرت بازدارندگی امریکا

بــه نظــر مــی رســد کــه با رشــد قابــل توجهی که قدرتهای آســیایی 
بــه خــود دیــده انــد، مناطــق مختلفــی از جهــان هــم اکنــون شــاهد 
بــا کاهــش  بــی ثباتــی و رقابــت تنگاتنــگ اســت. و بــی تردیــد، 
قــدرت بازدارندگــی و نقــش ایــاالت متحــده در نظــام کنونــی بیــن 
الملــل، گســترش بــی ثباتــی و هــرج و مــرج مــی توانــد ایــن نظــام 
بیــن الملــل را بــا چالــش روبــرو کنــد. البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت 
کــه علــت اصلــی ضعــف و یــا شکســت راهبــرد بازدارندگــی ایــن 
اســت کــه ایــاالت متحــده دیگــر آن قــدرت تهدیــد و یــا در صــورت 
لــزوم، عملــی ســاختن تهدیدهــا بــا اســتفاده از قــدرت نظامــی را 
نــدارد. ایــاالت متحــده چندیــن بــار بــه اســتفاده از گزینــه نظامــی در 
ســوریه و علیــه ایــران تهدیــد نمــود امــا ایــن تهدیــد خــود را عملــی 
نکــرد. امــا در دهــه نــود کــه امریــکا در یوگســالوی و یــا علیــه 
عــراق دســت بــه حملــه نظامــی زد، در آن زمــان ایــاالت متحــده از 
توانمنــدی بیشــتری بــرای تحقــق اهــداف خــود برخــوردار بــود)2). 
مســأله صرفــا بــه کاهــش قــدرت بازدارندگــی امریــکا بــر نمــی گردد 
بلکــه خــود امریکایــی هــا نیــز بــا اســتفاده بیــش از حــد از قــدرت 
ــه  ــاد از اهــرم تحریمهــا، ن نظامــی مخالــف هســتند و اســتفاده زی

(1)  Bonny Lin and Jude Blanchette, China on the Offensive: How the Ukraine War Has Changed 
Beijing’s Strategy, (August 2022 ,1), accessed on: 9 Aug 2022, accessed on: https://fam.ag/3zFLhB7
(2)  Melanie W. Sisson, America’s real deterrence problem, The Brookings Institution, (June ,15 
2022), accessed on: 1 Sep 2022, https://brook.gs/3zFvcvf
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تنهــا از تأثیــر آن کاســته بلكــه ائتالفهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن 
ــه وجــود آورده اســت. تحریمهــا ب

چهــار. بــه چالــش کشــاندن اصــول نظــام کنونــی بیــن الملــل و 
طــرح گزینــه هــای بدیــل

در پــی حملــه روســیه بــه اوکرایــن، واشــنگتن و همپیمانــان آن 
تحریمهایــی را علیــه روســیه وضــع کردنــد امــا برخــی قدرتهــای 
جهانــی بــا ایــن تحریمهــا همراهــی نکردنــد. و نقــش ســازمان ملــل 
در شــرایطی کــه یکــی از اعضــای دائــم شــورای امنیــت قانــون بیــن 
الملــل و اصــل عــدم اســتفاده از زور بــرای تغییــر مرزهــا را زیــر پــا 
نهــاده، کــم رنــگ تــر شــده اســت. بســیاری از قدرتهــای جهانــی بــر 
ایــن باورنــد کــه نظــام کنونــی بیــن الملــل جــدای از اینکــه ناعادالنــه 
و نامتــوازن اســت، دیگــر آن جایــگاه پیشــین خــود را نــدارد. و اکنــون 
حــرف و حدیــث هایــی از تقویــت چنــد قطبــی بــه جــای تــک قطبــی 
و نیــز مطالباتــی مبنــی بــر اصالحــات نظام کنونی ســازمان ملل به 
گــوش مــی رســد. در ایــن زمینــه، اخیــرا چیــن از یــک چارچــوب اقــدام 
راهبــردی تــازه ای رونمایــی کــرد کــه بــه »ابتــکار امنیــت جهانــی« 
موســوم اســت. این ابتکار، ایده مترقی پکن درباره نظام جهانی 
را نشــان مــی دهــد. و از همــه مهمتــر، ایــن امــر نشــان مــی دهــد 
کــه چیــن در تــالش اســت اعتمــاد جامعــه بیــن الملــل بــه ایــاالت 
متحــده و غــرب بــه عنــوان تضمیــن کننــدگان ثبــات منطقــه ای و 
جهانــی را کــم رنــگ كنــد. علــی رغــم اینکــه چارچوبهــا و نهادهــای 
بیــن المللــی کنونــی همچنــان در پایتخــت هــای کشــورهای غربــی 
معتبــر و مــورد حمایــت هســتند، امــا بســیاری از پایتخــت هــا کــه 
اعتمــاد خــود را بــه واشــنگتن از دســت داده انــد، بــه ابتــکار چیــن 

توجــه نشــان داده انــد. 



7 قطب نمای سیاست خارجی ایران در سایه شدت یافتن رقابت بین المللی

پنج. پر رنگ تر شدن اندیشه جهانی مخالفت با تک قطبی 
امــا در ســطح ارزشــها و رویکردهــا، پــر واضــح اســت کــه بــا گذشــت 
پــر  بــه تدريــج  زمــان هویــت و اندیشــه مخالــف ســلطه امریــکا 
رنــگ تــر مــی شــود و بســیاری از کشــورهای بــزرگ و متوســط 
ایــن هویــت و اندیشــه را مــی پذیرنــد. و هــر روز تمایــل بیشــتری 
بــرای رهايــى از قیــد و بنــد ســلطه امریــکا نشــان مــی دهنــد. ایــن 
قدرتهــا بــرای تحقــق اهــداف خــود، بــا یکدیگــر در ســطح بیــن 
ــرای ایجــاد  ــن قدرتهــا ب ــد. ای ــل و منطقــه همــکاری مــی کنن المل
یــک تغییــر ریشــه ای در نظــام جهانــی و یــا حداقــل کاهــش ســلطه 
ــر و  ــن تغیی ــد و چیــن در ای ــز برداشــته ان ــکا عمــال گامهایــی نی امری
تحــول فرصــت مناســبی بــرای تقویــت روابــط خــود بــا کشــورهای 
خــارج از اردوگاه غربــی یافتــه اســت. از ایــن رو، چیــن بــا اســتفاده 
از فرصــت پیــش آمــده، بــرای تقویــت شــراکت خــود بــا قدرتهــای 
ضــد امریکایــی تــالش کــرده و مــی کوشــد از ایــن کشــورها بــرای 
ــد و اعتمــاد  ــکا حمایــت کن ــا تحریمهــا و فشــارهای امری ــه ب مقابل

ایــن کشــورها را بــه خــود جلــب نمایــد)1).
بــی تردیــد ایــن تحــوالت عمیــق همــراه بــا انتقــال رقابــت بــه 
ــل و  ــن المل ــر ســاختار نظــام بی ــی ب ــری پیامدهای ــه درگی مرحل
معیارهــای حاکــم بــر آن، ورفتــار واحدهــای بیــن الملــل نیــز 
ــن تحــوالت مــی  ــن ای ــه مهمتری داشــته اســت کــه در اینجــا ب

پردازیــم:
قدرتهــای  دهــی  مانــور  و  فعالیــت  حــوزه  افزایــش  الــف. 
متوســط و کوچــک: هــر قــدر کــه درگیــری میــان قدرتهــای بــزرگ 
بیــن المللــی بیشــتر شــدت گیــرد، بــه همــان انــدازه مجــال فعالیــت 
و قــدرت نمایــی بــرای قدرتهــای متوســط مهیــا مــی شــود و 

 (1) Bonny Lin and Jude Blanchette, Ibid.
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ایــن قدرتهــا خــود را از محدودیتهــا و فشــارهای ناشــی از ســلطه 
یــک قطــب بــر نظــام بیــن الملــل دور مــی بیننــد. همچنیــن ایــن 
ــرای تقویــت  ــزرگ ب ــری قدرتهــای ب ــن رقابــت و درگی قدرتهــا، از ای
طرفانــه  بــی  سیاســت  اتخــاذ  نیــز  و  راهبــردی  اســتقالل  رونــد 
نســبت بــه درگیــری و همچنیــن اســتفاده از دو طــرف درگیــری 
بهــره بردنــد. مواضــع بســیاری از کشــورها، نشــان داد کــه آنهــا 
توانایــی بــه چالــش کشــاندن سیاســت امریــکا و یــا تقویــت رونــد 
اســتقالل راهبــردی خــود را دارنــد. در نتیجــه، برخــی از ایــن کشــورها 
دیگــر تســلیم اراده امریــکا نشــدند و ایــاالت متحــده هــم دیگــر 
نتوانســت همچــون گذشــته مواضــع ایــن کشــورها را در خدمــت 
منافــع خــود بــه کار گیــرد. بــا اینکــه تجــاوز نظامــی روســیه یــک 
امــر بســیار واضــح اســت، امــا بســیاری از کشــورهای جهــان و حتــی 
کشــورهایی کــه بــه امریــکا نزدیکنــد، و امریــکا از آنهــا خواســته 
بــود کــه ایــن تجــاوز روســیه را محکــوم کننــد، امــا آنهــا در محکــوم 

کــردن روســیه تردیــد داشــتند)1). 
ب. کاهــش همــکاری بیــن المللــی در مســائل بیــن المللــی از 
ــع گســترش ســالح هســته ای: مســلما،  ــه در مســأله من جمل
رقابتهــای شــدیدی کــه میــان قدرتهــای جهانــی در جریــان اســت، 
فضای دیپلماسی را نیز تحت تأثیر قرار داده و سبب شده است 
کــه ایــن قدرتهــا دیگــر نتواننــد بــرای مقابلــه با چالشــهای گوناگون 
حتــی در مــواردی کــه ایــن مســأله بــه نفــع آنهــا باشــد نیز بــا یکدیگر 
همــکاری نماینــد)2). حــال کــه روســیه و چیــن همکاریهــای خــود 
را تقویــت نمــوده و تالشــهای خــود را در ســطح نهادهــای بیــن 

(1)  Elizabeth Sidiropoulos, How do Global South politics of non-alignment and solidarity explain 
South Africa’s position on Ukraine?, The Brookings Institution,(August 2022  ,2), accessed on: 
August 2022  ,9, https://brook.gs/3A85pNV
(2)  Richard Haass, The Dangerous Decade: A Foreign Policy for a World in Crisis, foreign 
affairs, September/ October 2022), accessed on: 9 Sep 2022, https://fam.ag/3TSHslE
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المللــی هماهنــگ ســاخته انــد، مؤسســات بیــن المللــی نیــز دیگــر 
آن خاصیــت و کارآیــی پیشــین خــود را از دســت داده انــد. بــه عنــوان 
نمونــه، ایــن دو کشــور توانســتند جلــوی صــدور چندیــن قطعنامــه 
شــورای امنیــت در مــورد بحــران یمــن و ســوریه را بگیرنــد. و دیدیــم 
کــه چگونــه روســیه بــه تنهایــی توانســت جلــوی توافــق نظــر اعضــا 
در مــورد بیانیــه ای در پایــان دهمیــن کنفرانــس بازنگــری معاهــده 
ــع گســترش ســالحهای هســته ای در آگســت 2022 میــالدی  من
را بگیــرد)1). همچنیــن در مــورد کــره شــمالی، روســیه و چیــن تــالش 
امریــکا بــرای ایجــاد اجمــاع بیــن المللــی در چندیــن مســأله از جملــه 
مســأله منع گســترش ســالحهای هســته ای را ناکام گذاشــتند. و 
آخریــن مــورد، تــالش امریــکا بــرای صــدور قطعنامــه شــورای امنیــت 
بعد از آزمایش هسته ای کره شمالی در می 2022 میالدی بود 
کــه نــاکام مانــد. ایــن رویــه عــالوه بــر اینکــه آســیبی بــرای نهادهــای 
نظام بین الملل به شــمار می رود، در بردارنده یک پیام منفی نیز 
هســت کــه کــره شــمالی و دیگــر قدرتهایــی کــه بــه دنبال دســتیابی 
بــه ســالح هســته ای هســتند ممکــن اســت بــه ایــن فهــم برســند 
کــه در ســایه شــکاف احتمالــی در نظــام منــع گســترش ســالح 
هســته ای و افزایــش شــدت رقابــت قدرتهــای جهانــی، تحریمهــای 
بیــن المللــی کــه ایــاالت متحــده در مواجهــه بــا رژیمهــای ســرکش 
و تالشــهای آنهــا بــرای دســتیابی بــه ســالح هســته ای بــه کار مــی 

گرفــت، ممکــن اســت دیگــر کارآیــی نداشــته باشــد)2).
کاالهــای  کننــده  تولیــد  کشــورهای  جایــگاه  ج.تقویــت 
راهبــردی: بحــران اوکرایــن نشــان داد کــه کاالهــای اساســی و 
راهبــردی در ایــن جنــگ نقــش تعییــن کننــده ای دارنــد. اکنــون کــه 
(1)  US Department of State, Nuclear Non-Proliferation Treaty Remains Strong Despite Russian 
Obstructionism, (Aug 2022 ,28), accessed on: Aug 2022 ,29, https://bit.ly/3pPkLRm
 (2) Andrew Yeo, Why further sanctions against North Korea could be tough to add, The Brookings 
Institution, (July 2022 ,8), accessed on: Aug 2022 ,9, https://brook.gs/3bC0D1L
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روســیه بــا اهــرم گاز و نفــت و همچنیــن صــادرات مــواد غذایــی 
و عناصــر اصلــی کــه در صنایــع فناورانــه کاربــرد دارنــد و نیــز شــبه 
رســاناها، و همچنیــن چیــن کــه بزرگتریــن تأمیــن کننــده مــواد مــورد 
اســتفاده در صنعــت تراشــه هــای الکترونیکــی اســت، بــه غــرب 
فشــار مــی آورنــد، اهمیــت برخــی از کشــورها چــون کشــورهای 
بــرای  را دارنــد،  ایــن مــواد  ایــران و ونزوئــال کــه معــادن  خلیــج، 
کشــورهای بــزرگ روشــن شــده اســت. در نتیجــه، ایــن کشــورها و 
مخصوصــا کشــورهایی کــه تحــت فشــار تحریمهــا و در انــزوا قــرار 
داشــتند، فرصــت ناشــی از درگیــری قدرتهــای بــزرگ بــا یکدیگــر را 
مغتنــم شــمرده و از تقاضــای روز افــزون ایــن قدرتهــا بــرای کاالهــا 
و مــواد خــود نــه تنهــا بــرای کســب دســتاوردهای اقتصــادی بلکــه 
بــرای تقویــت منافــع و پیشــبرد برنامــه هــا و رهایــی از تحریمهــا 

اســتفاده کردنــد.  
د. تمایــل بــه همــکاری بیشــتر بــرای مقابلــه بــا تحریمهــای 
امریــکا و غــرب: بــه دنبــال اســتفاده بيــرون از حــد ایــاالت متحــده 
از ابــزار تحریمهــا بــرای تنبیــه برخــی کشــورها، بســیاری از قدرتهــای 
جهانی به همکاری برای غلبه بر این تحریمها تمایل نشان دادند. 
همچنیــن در مــورد ادامــه سیســتم پولــی کنونــی کــه ایــن چنیــن بــه 
امریــکا قــدرت یکــه تــازی مــی بخشــد نیــز بحثهــای زیــادی میــان این 
کشــورها صــورت گرفتــه اســت. کشــورهایی چــون چیــن، روســیه و 
ایــران بــرای تبــادل کاالهــای اساســی یــک نظــام مالــی جایگزینــی با 
یــوان چیــن مطــرح کــرده انــد)1). و احتمــاال رشــد فناوریهــا تأثیــرات 
زیــادی در سیســتم مالــى بيــن الملــل خواهــد داشــت. احتمــال 
اینکــه ارز کاغــذی دیگــری در آینــده نزدیــک جایگزیــن دالر شــود، 
صفــر اســت. امــا توســعه ارزهــای دیجیتــال و رمــز ارزهــا و ارزهــای 

(1) Adam Tooze, The World Is Seeing How the Dollar Really Works, Foreign Policy (Aug 2022 ,12(, 
accessed on: 1 Sep 2022, https://bit.ly/3CKl07R
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دیجیتالــی بخــش خصوصــی، همچنــان توانایــی ایــاالت متحــده در 
ادامــه بهــره بــرداری از سیســتمهای رایــج و اســتفاده از هژمونــی 
دالر بــرای اعمــال تحریمهــا و تأثیرگــذاری در معامــالت مالــی بیــن 

المللــی در دراز مــدت را تهدیــد مــی کنــد)1). 

دوم: رویکردهای سیاســت خارجی ایران در ســایه دولت 
رئیسی

فضــای بیــن الملــل فرصــت بســیار مناســبی بــرای رئیســی فراهــم 
نمــوده تــا او بتوانــد در دو مســیر مــوازی گام بــردارد کــه در اینجــا 

بــه توضیــح ایــن مطلــب مــی پردازیــم:
یک. دیپلماسی محتاطانه:

رئیســی در شــرایط بســیار پیچیــده ای قــدرت را در اختیــار گرفــت. 
یعنــی در شــرایطی کــه کشــور بــا بحــران اقتصــادی دســت و پنجــه 
نــرم مــی کنــد، از یــک ســو ناآرامیهــای اجتماعــی مشــروعیت کل 
رژیــم را زیــر ســؤال بــرده و از ســویی دیگــر، فشــارهای خارجــی نیــز 
شــدت یافتــه اســت. رئیســی زمانیکــه بــه قــدرت رســید، بــر خــالف 
روحانــی، تجربــه چندانــی در سیاســت خارجــی نداشــت. ایــن نقــاط 
ضعف سبب شد که او به نهادهایی که او را به قدرت رساندند 
از جملــه، بیــت رهبــری متکــی بمانــد. گفتنــی اســت تصمیــم نهایــی 
در مــورد سیاســت خارجــی ایــران و مخصوصــا در مــورد برجــام و 
رابطــه بــا ایــاالت متحــده و غــرب و نیــز در مــورد رویکــرد نــگاه بــه 
شــرق در بیــت رهبــری اتخــاذ مــی شــود. از ایــن رو، دولــت رئیســی 
بــا راه حــل دیپلماســی اداره بایــدن بــرای احیــای برجــام مخالفتــی 
از خــود نشــان نــداد و بــرای گســترش گفتگوهــای منطقــه ای بــا 
هــدف تنــش زدایــی ابــراز تمایــل کــرد امــا در ایــن مــوارد، منافــع 
اساســی ایــران را خطــوط قرمــز خــود خوانــد. جــا دارد کــه در اینجــا 
(1)  the future of money, foreign policy, accessed aug 2022 ,23, https://bit.ly/2ZkQuQU
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ویژگیهــای ایــن رویــه محتاطانــه را مــورد بررســی قــرار دهیــم: 
الــف. مذاکــره همزمــان بــا خصومــت بــا ایــاالت متحــده: خامنــه 
ای بــا تأکیــد بــر اینکــه نمــی تــوان بــه غــرب اعتمــاد کــرد، خــط 
ــا  ــرای عــادی ســازی روابــط ب ــه تــالش ب قرمــزی در مقابــل هرگون
ایــاالت متحــده ترســیم کــرد. او تصریــح کــرد: »مذاکــره و گفتگــو 
بــا دشــمن بــه معنــای آشــتی و تســلیم شــدن نیســت«)1). ترجمــه 
ای کــه دولــت رئیســی از ایــن ســخنان خامنــه ای ارائــه داد ایــن بــود 
کــه بــرای احیــای برجــام بــا ایــاالت متحــده بــه صــورت مســتقیم 
مذاکــره نکــرد و از ایــاالت متحــده خواســت تضمیــن بدهــد کــه 
بــار دیگــر از توافــق خــارج نشــود و اینکــه دســتاوردهای اقتصــادی 

برجــام بــرای ایــران تضمیــن گــردد. 
ب. جدیــت و سرســختی در مذاکــرات هســته ای: ایــران کــه 
شــرایط جهانــی را فرصــت مناســبی بــرای قــدرت نمایــی و وقــت 
خریــدن دیــد، در جریــان مذاکــرات هســته ای از خــود کامــال جدیــت 
و سرســختی نشــان داد. و در عیــن حــال، تــالش نمــود در پوشــش 
دیپلماســی، همچنــان بــه پیشــرفتهای فنــی بــرای نزدیــک تــر شــدن 
بــه آســتانه هســته ای ادامــه داده و بــرای مقابلــه بــا فشــارهای 
تــا  از اهرمهــای فشــار اســتفاده کنــد  امریــکا و غــرب، متقابــال 
ایــاالت متحــده و غــرب را بــه عقــب نشــینی از خواســته هایشــان و 

نیــز پذیــرش شــروط ایــران وادارد. 
ج. رد قاطعانــه هرگونــه مذاکــره دربــاره برنامــه موشــک هــای 
بالســتیک: ایــران هرگونــه مذاکــره دربــاره مســائل غیــر هســته ای 
را بــه شــدت رد کــرده و آن را خــط قرمــزی خوانــده کــه نمــی تــوان 
ــه  از آن عبــور کــرد. ســپاه پاســداران در اوایــل مــاه آوریــل امســال ب

 )1) پایــگاه خبــری الجزيــرة نــت، در اولیــن اظهــار نظــر ضمنــی در خصــوص مذاکــرات ویــن.. خامنــه ای: مذاکــره بــا دشــمن 
3q2tRKx/https://bit.ly ،بــه معنــای تســلیم شــدن نیســت (09 ژانویــه 2022م)، تاريــخ بازدیــد: 01ســپتامبر 2022م
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مناســبت روز جمهــوری اســالمی بــر همیــن مســأله تأکیــد نمــوده 
اســت. در این بیانیه آمده اســت: » اقتدار موشــکی و محبوبیت و 
نفوذ منطقه ای ایران که با نام ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
عجیــن و همــواره مــورد طمــع و خیال پردازی جبهه متحد دشــمنان 
نظــام اســالمی به ویــژه رژیــم مافیایــی و تروریســتی ایــاالت متحده 

آمریــکا بــوده، خــط قرمــز ملــت ایــران اســت«)1).
د. گفتگــو بــا قدرتهــای منطقــه ای رقیــب: در واقــع، ایــران بــا 
ایــن رویکــرد مــی کوشــد بــدون اینکــه از تالشــها بــرای دســتیابی 
بــه جایــگاه پیشــتازی در منطقــه و تقویــت نفــوذ خــود دســت 
بــردارد، بــرای تنــش زدایــی و نیــز جلوگیــری از چالشــهای بیشــتر، بــا 
قدرتهــای منطقــه مخصوصــا عربســتان ســعودی مذاکــره كنــد تــا 
هــم فشــار ناشــی از تحریمهــا را کاهــش دهــد و هــم جلوی گرایش 
کشــورهای خلیــج بــرای عــادی ســازی روابــط بــا اســرائیل را گرفتــه 
و بــار دیگــر کشــورهای خلیــج را در مقابــل اســرائیل قــرار دهــد. و 
همچنیــن موضــع قدرتهــای منطقــه در قبــال برجــام را تغییــر دهد. 
گفتنــی اســت کــه قدرتهــای منطقــه بــا احیــای برجــام مخالــف 
هســتند مگــر اینکــه رفتارهــای منطقــه ای ایــران نیــز در مذاکــرات 
مطــرح گــردد. دولــت رئیســی بــر ایــن بــاور اســت کــه بهبــود روابــط 
بــا کشــورهای خلیــج نفــوذ ایــاالت متحــده در منطقــه را کاهــش 
مــی دهــد و ایــن امــر مــی توانــد موضــع ایــران را در مذاکــرات 

کنونــی تقویــت نمایــد. 
فعــال كــردن دیپلماســی انــرژی: ایــران خــود را بــه عنــوان یــک 
بازیگــر مطــرح در بــازار جهانــی انــرژی معرفــی مــی کنــد. در ایــن 
ــه  ــران گفتــه اســت کــه جهــان ب ــر نفــت ای راســتا، جــواد اوجــی وزی

ــه ســپاه  ــکا علی ــم تروریســتی آمری ــی رژی ــان گوی ــی، عامــل هذی  )1) خبرگــزاری تســنيم، عقــب ماندگــی از تحــوالت جهان
3uLGkEj/https://bit.ly ،اســت، (11 فرورديــن 1401ه ش)، تاريــخ بازدیــد: 30 آوریــل 2022م
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نفــت و گاز ایــران نیــاز دارد و بازگشــت نفــت ایــران بــه بــازار جهانــی 
انــرژی مــی توانــد ثبــات را بــه ایــن بــازار بازگردانــد. او همچنیــن 
ــد نفــت خــود  تأکیــد کــرده اســت کــه کشــورش قــادر اســت تولی
را افزایــش داده  و در نزدیکتریــن زمــان ممکــن بــه ســطحی کــه 
قبــل از تحریمهــا بــود، برســاند. اهمیــت ایــن پیشــنهاد ایــران در حــال 
ــی ســابقه  ــا بحــران ب حاضــر از آنجــا ناشــی مــی شــود کــه جهــان ب
ای در عرضــه گاز دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. در حالیکــه ایــن 
کاال بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم در جنــگ کنونــی اوکرایــن 
نقــش آفرینــی مــی کنــد، ذخیــره گازی ایــران بــه تنهایــی بــه بیــش 
از 34 تریلیــون متــر مکعــب مــی رســد کــه حــدود 17.8 درصــد 
ذخیــر گازی جهــان را شــامل مــی شــود و از ایــن لحــاظ ایــران بعــد از 
روســیه در جایــگاه دوم جهانــی قــرار دارد. همچنیــن ایــران ذخیــره 
نفتــی هنگفتــی دارد کــه 158 میلیــارد بشــکه تخمیــن زده مــی 
شــود و ایــن یعنــی 9 درصــد کل ذخایــر نفتــی جهــان کــه از ایــن 
لحــاظ ایــران بعــد از ونزوئــال، عربســتان ســعودی و کانــادا، رتبــه 
چهــارم جهانــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. و بــا توجــه بــه 
اینکــه هنــوز کاوشــهای نفتــی در بســیاری از مناطــق ایــران صــورت 
نگرفتــه اســت، احتمــال دارد کــه ذخایــر نفتــی و گازی ایــران بیــش 
ایــن باشــد. عــالوه بــر آن، ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه موقعیــت 
راهبــردی ایــران، ایــن کشــور را بــه عنــوان منبــع مهــم انــرژی در 
جهــان و بــا قیمــت مناســب، مطــرح نمایــد و ایــران نیــز تمایــل دارد 
از این مســأله برای کســب درآمدهای اقتصادی و راهبردی و نیز 
تقویــت جایــگاه و نفــوذ خــود در ســطح جهــان، اســتفاده کنــد)1).

ــرژی هســتند  ــال تأمیــن امنیــت جهانــی ان ــه دنب ــران: قدرتهــای غربــی اگــر ب ــر نفــت ای ــرة نــت، وزي  )1) پایــگاه خبــری الجزي
https://bit. ،بایــد سیاســت عاقالنــه بــا تهــران در پیــش گیرنــد، 04 آگســت 2022م، تاريــخ بازدیــد: 01 ســپتامبر 2022م

3CLnC5B/ly
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رئیســی،  شــرق:  بــا  تعامــل  و  غــرب  برابــر  در  مقاومــت  دو. 
تقویــت روابــط بــا کشــورهای رقیــب ایــاالت متحــده و تــالش بــرای 
تنــوع بخشــیدن بــه رویکردهــای خارجــی بــا هــدف ایجــاد تــوازن در 
روابــط خارجــی ایــران را در رأس اولویتهــای دولــت خــود گنجانــده 
ــدون در نظــر  ــران را ب ــد مشــکالت ای ــن رهگــذر بتوان ــا از ای اســت ت
گرفتــن برجــام حــل نمایــد. و تحریمهــا نتواننــد فعالیتهــای ایــران 
را در ســطح خارجــی محــدود ســاخته و در داخــل، تهدیــدی بــرای 
رژیــم و مشــروعیت آن خلــق کننــد. بــر ایــن اســاس، رئیســی به همه 
وزارتخانــه هــا و دســتگاهها دســتور داده کــه بــرای بــی اثــر ســاختن 
ــا یکدیگــر همــکاری  ــازار کاالهــای اساســی ب ــم ب تحریمهــا و تنظی
نماینــد. و بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا قرارگاهــی ایجــاد شــده اســت 
کــه هماهنگــی و مدیریــت فعالیتهــای دولــت در راســتای بــی اثــر 
ســاختن تحریمهــا را معــاون اول رئیــس جمهــور بــر عهــده دارد)1). 
در ایــن راســتا، دولــت رئیســی سیاســتهایی در پیــش گرفتــه 

اســت کــه بــه آنهــا مــی پردازیــم:
الــف. نــگاه بــه شــرق: سیاســت نــگاه بــه شــرق بــا مفهومــی کــه 
در زمــان جنــگ ســرد داشــت، تفــاوت دارد. بلکــه منظــور از شــرق، 
منطقه شــرق و همســایگان شــرقی اســت. و از آنجا که سیاســت 
نــگاه بــه شــرق بــا هــدف تــوازن قــوا در مقابــل غــرب صــورت مــی 
گیــرد، مــی توانــد بــه تقویــت امنیــت ملــی کشــور کمــک کنــد. از 
ایــن رو، دولــت رئیســی بــر اهمیــت همــکاری بــا کشــورهای مهمی 

چــون روســیه، چیــن و هنــد تأکیــد دارد. 
ب. سیاست همسایگی: منظور، گسترش روابط با همسایگان 
ایــران اســت و تــالش مــی شــود بــرای غلبــه بــر تحریمهــای امریــکا، 

ــا معــاون اول همــکاری کننــد، (25 مهــر 1400 ه ش)،  ــا، دســتگاه هــا بــرای خنثــی ســازی تحریــم هــا ب  )1) خبرگــزاری ایرن
2XjdXkf/https://bit.ly ،تاريــخ بازدیــد: 01 نوامبــر 2021م
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بــا همســایگان  تــازه همــکاری و مبــادالت تجــاری  زمینــه هــای 
چــون  ای  گســترده  هــای  برنامــه  سیاســت،  ایــن  گــردد.  ایجــاد 
همکاریهــای لجســتیکی، مالــی و بانکــی، توســعه بازارهــای بیــن 
المللــی، تفاهمنامــه هــای تجــاری، اصــالح ســاختار توســعه تجارت، 
و همــکاری بــا بانکهــای محلــی در کشــورهای هــدف بــا اســتفاده 
از واحــد پــول آنهــا را در بــر مــی گیــرد)1). ســازمان توســعه تجــارت 
ایــن رویکــرد کشــور را بــه صــورت تــالش بــرای امضــای قراردادهــای 
دوجانبــه بــرای رفــع موانــع، ایجــاد کانــال مالــی دوجانبه بــرای غلبه 
ــرای  ــر مشــکالت تحریمــی، برگــزاری رویدادهــای نمایشــگاهی ب ب
توســعه تجــارت و تســریع در اجــرای برنامــه هــای مشــترک، تقویــت 
ســازوکار کمیســیونهای مشــترک، سیاســت تهاتــر کاال، تقویــت 
مبــادالت تجــاری، رایزنــی هــای متعــدد در مــورد تقویــت روابــط 
اقتصــادی و همــکاری تجــاری و تدویــن راهبــرد تأدیــه دیــون از 

جملــه، قــرار داد تهاتــر نفــت بــا کاال را عملیاتــی نمــود)2).
ــن ســفر  ــا اولی ــن سیاســت ب ــت رویکــرد منطقــه ای: ای ج. تقوی
خارجــی رئیســی و مشــارکت در نشســت شــانگهای کــه پذیــرش 
عضویــت ایــران در ایــن ســازمان، و نیــز تقویــت روابــط بــا اتحادیــه 
بــه دنبــال داشــت، آغــاز شــد. در حــال حاضــر، دولــت  را  اوراســیا 
ــال اجــرای مــواد قــرارداد تجــارت آزاد اســت کــه در  ــه دنب رئیســی ب
ــرا  ــه امضــا رســاند. اخی ــه اوراســیا ب ــا اتحادی ســال 2021 میــالدی ب
ایــران بــرای عضویــت در گــروه بریکس نیز درخواســت نموده اســت. 
د. دیپلماسی اقتصادی: این سیاست در راستای برنامه رئیسی 
بــرای حــل مشــکالت ایــران بــدون در نظــر گرفتــن مذاکــرات هســته 

 )1) خبرگــزاری تســنيم، چیــن، هنــد وروســیه اولویــت هــای جدیــد تجــاری ایــران در دولــت رئیســی/ 2 راه  حــل بــرای مشــکل 
3ltU5Ez/https://bit.ly ،تجــارت بــا قفقــاز، (18 مهــر 1400 ه ش)، تاريــخ بازدیــد: 01 آگســت 2022م

)2) خبرگــزاری مهــر، هیئــت تجــاری ایــران در راه قزاقســتان/ احتمــال احیــای ســوآپ انــرژی، (19 مهــر 1400 ه ش)، تاريــخ 
3oTSVUU/https://bit.ly ،االطــالع: 01 آگســت 2022م
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ای اتخــاذ شــد. و هــدف از آن ایــن بــود کــه در ســطح خارجــی، بــرای 
تقویــت دســتاوردهای اقتصــادی تجــارت در اولویــت قــرار گیــرد. 
از ایــن رو، مجلــس شــورای اســالمی قانونــی تصویــب کــرد مبنــی 
بــر اینکــه ســفارتخانه هــا بایــد در خدمــت بخــش اقتصــادی باشــند 
و نقــش فعالــی در تقویــت تجــارت خارجــی ایــران بــا کشــورهای 
همســایه بــر عهــده گیرنــد. ایــران تــالش کــرد تــا از طریــق پیگیــری 
بــا  همــکاری  تقویــت  و  مشــترک  کمیســیونهای  فعالیتهــای 
ــه ازبکســتان، آذربایجــان،  تعــدادی از کشــورهای همســایه از جمل
ارمنستان، پاکستان، عراق، ترکیه، قطر و عمان، مشارکت تجاری 
و اقتصــادی را ایجــاد کنــد. از همــان ابتــدای کار دولــت رئیســی، 
ایــران در چندیــن معاهــده منطقــه ای و ســازمان بیــن المللــی 
نمــوده  بریکــس و غیــره مشــارکت  ماننــد ســازمان شــانگهای، 
اســت. مقامــات ایرانــی ســفرهای متعــددی بــه ســایر کشــورها 
داشــته انــد و تهــران نیــز میزبــان مقامــات ســایر کشــورها بــوده 
ــرای امضــای چندیــن قــرارداد و تفاهمنامــه در  اســت و شــرایط ب
عرصــه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، نظامــی و 
امنیتــی فراهــم شــد. بــی تردیــد، ایــن رویکــرد ایــران ایــن پیــام را بــه 
طرفهــای مقابــل داشــت کــه ایــران بــرای تقویــت روابــط بــا دولتهــا 

و ملتهــای همســایه و دوســت تــالش مــی کنــد)1).

ــای قدرتهــای جهانــی، بــر  ــدید درگیریه ــر تش ــوم: تأثی س
محتــوا و ره آورد سیاســت خارجــی ایــران

مســلما، تحــوالت بیــن الملــل تغییــری در جوهــره سیاســت خارجــی 
ــر  ــران ب ــت رئیســی ایجــاد نکــرده اســت و سیاســت خارجــی ای دول

)1) خبرگــزاری ایرنــا، آمادگــی ایــران بــرای انعقــاد قــرارداد بلندمــدت بــا هنــد بــرای توســعه بنــدر چابهــار/ هنــد: چابهــار را بــه 
https://bit. ،یکــی از بنــادر مهــم جهــان تبدیــل مــی کنیــم، (30 مــرداد 1401 ه ش)، تاريــخ بازدیــد: 01 ســپتامبر 2022م
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رویکــردی متمرکــز اســت کــه در کنــار دیپلماســی محتاطانــه در 
ســطوح بیــن المللــی و منطقــه ای از جملــه مذاکــرات برجــام، 
از جملــه عربســتان ســعودی و  رقبــای منطقــه ای  بــا  گفتگــو 
ترکیــه را در پیــش گرفتــه اســت. ایــران در حالــی ایــن رویــه را -البتــه 
بــا تأکیــد بــر خطــوط قرمــز- در پیــش گرفتــه اســت کــه اوضــاع 
داخلــی کشــور چنــدان تعریفــی نــدارد و بــه مــوازات آن، ایــران بــرای 
چیــره شــدن بــر انــزوای بیــن المللــی و تحریمهــا و نیــز همــکاری 
ــا قدرتهــای ضــد امریکایــی مخصوصــا روســیه و چیــن سیاســت  ب
فعالــی را در پیــش گرفتــه اســت. و ممکــن اســت ایــن شــیوه بــه 
بهبــود اوضــاع کشــور منتهــی شــده و موضع ایــران را در مذاکرات 
بــا غــرب و ایــاالت متحــده تقویــت كنــد. ایــران بــرای عملیاتــی 
کــردن ایــن سیاســتها از ابزارهــای متعــارف مــدد گرفــت کــه در راه 
تحقــق اهــداف خارجــی جوهــره سیاســتهای ایــران کــه از مفهــوم 
مقاومــت برخاســته اســت، دســتخوش تغییــر نگــردد. البتــه ایــران 
در طــی دهــه هــای گذشــته از زمــان پیــروزی انقــالب، همــواره 
ایــن مفهــوم را بســط و امــا در مــورد مســائل سیاســت خارجــی 
ایــران بایــد گفــت کــه تحــوالت بیــن الملــل در اولویــت بنــدی برنامه 
هــای سیاســت خارجــی دولــت رئیســی تأثیــر گــذار بــوده اســت. زیــرا 
در پرتــو تحــوالت فضــای بیــن الملــل، موضــع دولــت رئیســی در 
قبــال برخــی مســائل از جملــه احیــای برجــام و پرونــده گفتگوهــای 
منطقــه ای تغییــر کــرد و ایــن تغییــر بــا توجــه بــه موضــع قدرتهــای 
ــل روســیه و چیــن  ــن، در ســایه تمای ــزرگ صــورت گرفــت. همچنی ب
بــه مقابلــه بــا آمریــکا و تــالش آنهــا بــرای بــی اثــر ســاختن تحریمهــا، 
سیاســت مقاومتــی ایــران جانــی تــازه گرفــت. امــا در خصــوص ره 
آورد سیاســت خارجــی رئیســی بایــد گفــت کــه بــه همــان انــدازه 
کــه تحــوالت بیــن الملــل بــه نفــع ایــران بــوده، بــه همــان انــدازه نیــز 
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چالشــهایی را بــرای ایــران خلــق کــرده اســت. اکنــون جــا دارد کــه بــه 
نتایــج سیاســت خارجــی ابراهیــم رئیســی نگاهــی داشــته باشــیم: 

یک. دستاوردها و فرصتهای موجود:
الــف. کاهــش تــوان ایــاالت متحــده در کســب حمایــت بیــن 
المللــی بــرای حملــه نظامــی بــه ایــران: ایــران بــر ایــن بــاور اســت 
کــه درگیــری کنونــی قدرتهــای جهانــی مانــع از آن مــی شــود کــه 
واشــنگتن بتوانــد جنــگ دیگــری را در خاورمیانــه آغــاز کنــد زیــرا 
ــا،  ــن اســت. و ثانی ــر جنــگ اوکرای ــاالت متحــده عمــال درگی اوال، ای
اولویــت اصلــی آن ایــن اســت کــه چیــن را بــه محاصــره در آورد. 
و هــر گونــه جنگــی علیــه ایــران مــی توانــد شــعله هــای جنــگ 
را در تمــام منطقــه بــر افــروزد کــه ایــاالت متحــده و همچنیــن 
کشــورهای اروپایــی در حــال حاضــر تمایلــی بــه ایــن امــر ندارنــد. زیــرا 
وقــوع هــر جنگــی در منطقــه عــالوه بــر اینکــه ثبــات منطقــه را 
بــر هــم مــی زنــد، عرضــه انــرژی را دچــار اختــالل ســاخته و در نتیجــه 
افزایــش بهــای آن را بــه دنبــال دارد؛ آنهــم درســت در زمانیکــه 
کشــورهای اروپایــی و ایــاالت متحــده از بحــران بــی ســابقه عرضــه 
انــرژی و افزایــش بهــای آن رنــج مــی برنــد. ایــن شــرایط، فرصتــی را 
بــرای ایــران فراهــم آورد تــا در مقابــل فشــارهای امریــکا مقاومــت 
نمــوده و نــه تنهــا هرگونــه مذاکــره دربــاره مســائل موشــکی را 
نپذیــرد بلکــه بــا انجــام آزمایشــاتی، در توســعه بیشــتر ایــن برنامــه 
گام بــردارد. عــالوه بــر آن، ایــران توانســت مســأله نفــوذ منطقــه 
ای خــود را نیــز از موضــوع مذاکــرات دور نگهــدارد و مذاکــرات را 
صرفــا بــه مســأله هســته ای و آنهــم احیــای همــان برجــام 2015 

ــرات عمــده، محــدود كنــد.   میــالدی بــدون تغیی
ب. تــالش بــرای زمــان خریــدن بــا هــدف رســیدن بــه آســتانه 
هســته ای: ایــران از ایــن رقابــت و درگیــری قدرتهــای جهانــی 
اســتفاده کــرده و بــرای خــود زمــان خریــد و همزمــان، سیاســت 
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بــاج خواهــی هســته ای را نیــز در پیــش گرفــت. در ایــن راســتا، ایــران 
ــرژی هســته ای  ــن المللــی ان ــی آژانــس بی ــع فعالیتهــای نظارت مان
شــد و با به کارگیری ســانتریفیوژهای پیشــرفته تری، ســطح غنی 
ســازی و نیــز میــزان اورانیــوم غنــی ســازی شــده خــود را افزایــش 
داد. همچنیــن ایــران از ارائــه پاســخ بــه ســؤاالت آژانــس بیــن المللی 
انــرژی هســته ای در خصــوص یافــت شــدن آثــار اورانیــوم غنــی 
شــده در ســه ســايت هســته اى مخفــى در نزدیکــی تهــران، طفــره 
ــازات بیشــتری از  ــن رفتارهــا، تــالش نمــود امتی ــا ای رفــت. تهــران ب
میــز مذاکــرات برجامــی بــرای خــود کســب کنــد. و بــه نظــر مــی 
رســد کــه ایــران همچنــان بــا اســتفاده از شــرایط کنونــی جهــان، بــه 
پیشــبرد برنامــه هســته ای و رســیدن بــه آســتانه هســته ای ادامــه 
مــی دهــد تــا برنامــه هســته ای بــه عنــوان یــک ابــزار بازدارنــده مانــع 
از خــروج طــرف امریکایــی از برجــام شــود کــه برخــی از آن بــه عنــوان 
تضمیــن هــای ذاتــی برجــام یــاد مــی کننــد. بــه ایــن معنــا کــه ایــران 
بــا اســتفاده از برنامــه هســته ای خــود، هزینــه هــای خــروج از برجــام 
در آینــده را بــاال مــی بــرد. در نتیجــه، ایــن امــر بــه عنــوان یــک عامــل 
ذاتــی بازدارنــده در مقابــل هرگونــه خــروج دوبــاره امریــکا از برجــام 
اســت. زیــرا فرصــت نظــارت و کنتــرل برنامــه هســته ای ایــران کمتــر 

مــی شــود)1). 
ج. افزایــش ســطح همــکاری راهبــردی بــا چیــن: دولــت رئیســی 
بــرای اجــرای تفاهمنامــه همــکاری راهبــردی بــا چیــن در ژانویــه 
2022 میــالدی گامهــای عملــی برداشــت. علــی شــمخانی دبیــر 
شــورای عالــی امنیــت ملــی ایــران عنــوان داشــت: »امضــای ســند 
همــکاری بــه منزلــه نقشــه راهــی بــرای همــکاری راهبــردی میــان 
ایــران و چیــن اســت و ایــن امــر بخشــی از سیاســت مقاومــت فعال 

 )1) عبــد القــادر فائــز، ايــران و آمريــكا.. از بــرگ برنــده غنــی ســازی در عمــان، تــا دســتاورد تضمیــن ذاتــی در ویــن، (28 مــارچ 
3vAMUxY/https://bit.ly ،2022م)، تاريخ بازدید: 30 آگســت 2022م
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اســت«)1). چیــن عمــال روزانــه 650 هــزار بشــکه نفــت در طــول 
ســال 2022 میــالدی از ایــران وارد مــی کنــد)2). و در ایــن شــرایط 
کــه قدرتهــای جهانــی درگیــر رقابــت بــا یکدیگــر هســتند، ایــران 
تــالش مــی کنــد کــه بــه گــذرگاه مهمــی بــرای طرحهــای راهبــردی 
از جملــه ابتــکار »یــک کمــر بنــد و یــک جــاده« تبدیــل شــود. چــون 
قــرار گرفتــن ایــران در یــک موقعیــت ژئواکونومیــک بــه چیره شــدن 
بــر انــزوای بیــن المللــی و تحریمهــا و نیز کســب اســتقالل سیاســی 

و راهبــردی ایــن کشــور کمــک مــی کنــد. 
د. مشــارکت بــا روســیه: جنــگ اوکرایــن روســیه را بیــش از پیــش 
بــه ایــران نزدیــک ســاخت و ایــن دو کشــور در ســایه فشــارها و 
تحریمهــای امریــکا تمایــل بیشــتری بــه همــکاری بــا یکدیگــر نشــان 
دادنــد و بیشــتر، سیاســتهای امریــکا را بــه چالــش کشــاندند. در 
ایــن راســتا، ایــران همانطــور کــه بــا چیــن ســند همــکاری امضــا 
ــه امضــا رســاند. و ضمــن  ــز ب ــا روســیه نی نمــود، چنیــن ســندی را ب
تقویــت همــکاری دفاعــی، قراردادهــای تســلیحاتی را نیــز اجرایــی 
کــرد کــه آخریــن مــورد آن، قــرارداد فــروش پهبادهــای ایــران بــه 
روســیه بــرای اســتفاده در جنــگ اوکرایــن بــود. البتــه نبایــد از یــاد 
بــرد کــه روســیه بــا خریــد پهبــاد از ایــران، عمــال تحریــم تســلیحاتی 
ــران را شکســت)3). دو طــرف در ســایه تحریمهــای کمــر شــکن،  ای
نظــام مالــی »میــر« را بــه رســمیت شــناختند کــه یــک نظــام انتقــال 
و پرداخــت مالــی زیــر نظــر بانــک مرکــزی روســیه اســت و در داخــل 
روســیه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. ایــن نظــام مالــی در ســال 
غربــی مؤسســات  آنکــه کشــورهای  از  بعــد  و  میــالدی   2014

ــران وچیــن بخشــی از سیاســت مقاومــت فعــال اســت، (9 فروردیــن   )1)  خبرگــزاری مهــر، شــمخانی: ســند همــکاری ای
2QIOUDz/https://bit.ly ،1400 ه ش)، تاريــخ بازدیــد: 10 آگســت 2022م

 )2) مــی مجــدی، بــا وجــود نفــت خــام روســی ارزان، صــادرات نفــت ایــران بــه چیــن کاهــش یافــت، پایــگاه انــرژی، (09 مــی 
2022م)، تاريــخ بازدیــد: 20 آگســت 2022م.

ــری مــی شــود، (2۶ مهــر  ــزات دفاعــی از روســیه پیگی ــد تجهی  )3) خبرگــزاری ايســنا، سرلشــکر باقــری: قراردادهــای خری
3FWBUPT/https://bit.ly ،1400ه ش)، تاريــخ بازدیــد: 01 آگســت 2022م
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مالــی روســیه را تحریــم کردنــد، ایجــاد شــد)1). ایــن تدابیــر نشــان 
مــی دهــد کــه دو کشــور بــرای بــی اثــر ســاختن تحریمهــای امریــکا 
گامهــای مؤثــری برداشــته انــد. رهبــران دو کشــور بــرای افزایــش 
همــکاری اقتصــادی فیمــا بیــن و افزایــش میــزان معامــالت و 
مبــادالت توجــه نشــان داده انــد و عمــال نیــز، ســه ماهــه اول ســال 
2022 میــالدی شــاهد افزایــش 10 درصــدی مبــادالت میــان دو 
کشــور بــوده اســت. بــه عــالوه، توســعه کریــدور شــمال-جنوب 
نیــز شــاهد پیشــرفتهایی بــوده اســت. گفتنــی اســت کــه نقــش 
ایــن کریــدور بــرای روســیه در مقابلــه بــا تحریمهــای غــرب و ایــاالت 
متحــده بســیار حیاتــی اســت)2). نکتــه دیگــر اینکــه، دو طــرف در 
حمایــت از بشــار اســد رئیــس جمهــور ســوریه همکاریهــای بســیار 
نزدیکــی دارنــد و نظــر بــه اینکــه هــم ایــران و هــم روســیه بــا آمریــکا 
خصومــت دارنــد، احتمــال مــی رود کــه روســیه کمکهــای بیشــتری 
ــاالت متحــده و اســرائیل،  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــران در ســوریه ب ــه ای ب

ارائــه کنــد.
المللــی مخالــف  بیــن  بــا قدرتهــای  ائتالفهــا  هـــ. گســترش 
امریــکا: در چارچــوب ایجــاد ائتالفهــا علیــه نظــام ســلطه، ایــران 
ــکا قــرار  ــال کــه تحــت تحریمهــای امری ــه ونزوئ کمکهــای خــود را ب
دارد، ادامــه داد. ایــران کار بازســازی پاالیشــگاههای نفــت ایــن 
کشــور را بــه انجــام رســاند و نفــت مــورد نیــاز کاراکاس را نیــز تأمیــن 
کــرد. در طــی مــاه مــی 2022 میــالدی نفتکشــهای ایرانــی یــک 
میلیــون بشــکه نفــت را بــه بنــادر ونزوئــال رســاندند. ایــن روابــط 
در چارچــوب قــرارداد تهاتــر کاال صــورت مــی گیــرد کــه طرفیــن در 
ســال 2021 میــالدی و بــا هــدف غلبــه بــر تحریمهــای امریــکا بــه 
 )1) خبرگــزاری فــارس، رایزنــی تهــران ومســکو بــرای بــه رســمیت شــناختن ســامانه بانکــی MIR، (1401-1-4)،)، تاريــخ 

3qsJPyn/https://bit.ly 2022م،  آگســت   03 بازدیــد: 
)2) خبرگــزاری ايلنــا، معــاون نخســت وزیــر فدراســیون روســیه؛ روس هــا عالقمنــد بــه تعمیــق روابــط بــا ایــران هســتند/ 
اهمیــت دسترســی بــه خلیــج فــارس از طریــق کریــدور شــمال جنــوب/ محدودیــت هــای واردات را کاهــش مــی دهیــم، 

3wMShea/https://bit.ly ،1401/03/04ه ش)، تاريــخ بازدیــد: 31 مــی 2022م(
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امضــا رســاندند. بنــا بــه اظهــارات مســئولین وزارت نفــت ایــران، 
صــادرات ميعانــات گازی کــه در دولــت روحانــی بــه 20 تــا 60 هــزار 
بشــکه در روز رســیده بــود، تــا 2.5 یــا 3 برابــر افزایــش یافتــه اســت 
و ایــن همــکاری تنهــا بــه قراردادهــای تجــاری و نفــت خالصــه نمــی 
شــود. مقامــات وزارت دفــاع اســرائیل پیــش از ایــن گفتــه بودنــد 
کــه ایــران بمبهــای هدایــت شــونده بــه ونزوئــال داده اســت تــا در 
پهبادهــای »مهاجــر« و دیگــر انــواع مشــابه مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد)1). همچنیــن در جریــان ســفر رئیــس جمهــور ونزوئــال بــه ایــران 
در ژوئــن 2022 میــالدی، دو کشــور ســند همــکاری راهبــردی 20 
ســاله در حــوزه هــای سیاســی و اقتصــادی را بــه امضــا رســاندند. 
البتــه پیــش از امضــای ایــن ســند همــکاری، ایــران و ونزوئال قرارداد 
ــد. گزارشــها حاکیســت  ــه امضــا رســانده بودن ــه را ب نفتــی دوجانب
کــه ایــران موشــکهای دوربــرد و پهبــاد بــه ونزوئــال ارســال مــی 
کنــد. اینگونــه اقدامــات ایــران در حیــاط خلــوت ایــاالت متحــده، 

بســیار پــر معنــا اســت)2). 
و. رشــد تجارت خارجی و افزایش فرصتهای غلبه بر تحریمها: 
رشــد تجــارت خارجــی ایــران صرفــا بــه ناتوانــی امریــکا در اجــرای 
تحریمهــا بــاز نمــی گــردد بلکــه نــه تنهــا ایــاالت متحــده بــه خاطــر 
رقابتهــای بیــن المللــی بــا روســیه و چیــن، از اعمــال تحریمهــای 
ــد صــرف نظــر  ــران همــکاری کردن ــا ای ــر کشــورهایی کــه ب ــوی ب ثان
کــرد، بلکــه از دیــد ایــاالت متحــده و کشــورهای اروپایــی، ســرازیر 
شــدن نفــت ایــران بــه بازارهــای جهانــی یــک اقــدام مثبــت بــود. و 
ایــن امــر بــر تجــارت خارجــی ایــران تأثیــر گذاشــت و  تجــارت خارجــی 

)1) ایــران اینترنشــنال/ نســخه فارســی، رویتــرز: نفتکــش حامــل یــک میلیــون بشــکه نفــت خــام ایــران وارد آب هــای ونزوئــال 
3lzT2Sy/https://bit.ly ،شــد، (1401/3/3)، تاريخ بازدید: 31 آگســت 2022م

(2) ANDRES OPPENHEIMER, Colombian man extradited to Miami may know secrets of Iran 
arms shipments to Venezuela | Opinion, (OCTOBER 2021 ,20), accessed Nov. 2021 ,1, http://hrld.
us/3GIDRjw.
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 2022 از مــاه مــارچ  11 مــاه اول ســال شمســی کــه  ایــران در 
میــالدی آغــاز شــد، 38 درصــد رشــد را تجربــه نمــود. و فــروش 
نفــت ایــران بــه باالتریــن ســطح خــود در چنــد ســال اخیــر رســید)1). 
همچنیــن ایــران توانســت ســد تحریمهــا در بخشــهای مختلــف از 
جمله در صنعت پتروشیمی را بشکند)2). روزنامه »وال استریت 
ــکا،  ــرای دور زدن تحریمهــای امری ــران ب ــال« فــاش کــرد کــه ای ژورن
شــبکه هــای مالــی زیــر زمینــی در خــارج ایجــاد کــرده اســت. بدیــن 
ســان رژیــم ایــران توانســت بخشــی از فشــارهای سیاســی داخــل را 
کاهــش داده و موضــع خــود را در مذاکــرات احیــای برجــام تقویــت 
نمایــد. و هیــچ بعیــد نیســت کــه رژیــم ایــران بــرای چیــره شــدن بــر 
تحریمهــای احتمالــی آینــده و یــا بــرای دور ماندن از نظارت خارجی، 
ایــن شــبکه مالــی و تجــاری زیــر زمینــی را بــرای همیشــه بخشــی از 

ســاختار اقتصــادی خــود قــرار دهــد)3).  
همچنیــن، صــادرات ایــران بــه کشــورهای همســایه در چهــار ماهــه 
پایانــی ســال شمســی بیــن 70 تــا 120 درصــد افزایــش داشــته 
اســت)4). و تجــارت ایــران بــا کشــورهای ســاحل دریــای خــزر نیــز بــه 
میزان 39 درصد رشد نموده است)5). دولت رئیسی این افزایش 
همســایگی«  »سیاســت  موفقیــت  نشــانه  را  صــادرات  میــزان 
ــاق  ــن، ات ــد. همچنی ــر ســاختن تحریمهــا مــی دان ــی اث در راســتای ب
مشــترک بازرگانــی عمــان- ایــران از افزایــش 63 درصــدی صــادرات 
ایــران بــه عمــان خبــر داد)6). همچنیــن روابــط مالــی بــا پاکســتان 
)1) خبرگــزاری ايلنــا، رکــورد درآمــدی وصادراتــی نفــت خــام ایــران در ایــام تحریــم شکســته شــد، (03/01/1401)، تاريــخ 

.3JJ0OnO/https://bit.ly 2022م،  آگســت   03 بازدیــد: 
3DbQHoS/https://bit.ly،2) خبرگزاری ايلنا، سد تحریم را شکستیم، (0۶/01/1401)، تاريخ بازدید: 03 آوریل 2022م(
 )3) راديــو فــردا، وال اســتریت ژورنــال: ایــران بــرای دور زدن تحریــم هــا »شــبکه پولشــویی« ایجــاد کــرده اســت، (27/

3tnbnXJ/https://bit.ly ،بازدیــد: 03 آگســت 2022م تاريــخ  اســفند/1400)، 
 )4) خبرگــزاری تســنيم، رشــد 70 تــا 120 درصــدی صــادرات ایــران بــه کشــور های همســایه طــی 4 مــاه گذشــته، (08 

.3Dhg۶h5/https://bit.ly 2022م،  ســپتامبر   03 بازدیــد:  تاريــخ   ،(1401 فرورديــن 
)5) خبرگــزاری ايلنــا، رشــد 39 درصــدی تجــارت ایــران بــا کشــورهای حــوزه خــزر، (28/12/1400)،)، تاريــخ بازدیــد: 03 ســپتامبر 

37KIT1P/https://bit.ly،2022م
)۶) خبرگــزاری ايســنا، نایــب  رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران وعمــان خبــر داد: افزایــش ۶3 درصــدی صــادرات ایــران بــه 

3yOtid5/https://bit.ly ،عمــان، (اردیبهشــت 1401ه ش)، تاريــخ بازیــد: 31 مــی 2022م

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1211317-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://bit.ly/3tnbnXJ
https://bit.ly/3tnbnXJ
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نیــز شــاهد پیشــرفتهایی بــود و در ایــن زمینــه قــرارداد تهاتــر کاال 
میــان دو کشــور بــه امضــا رســید. رئیــس جمهــور قــرارداد گاز بــا 
ترکمنســتان را امضــا کــرد)1). بنــا بــر گــزارش مرکــز آمــار اتحادیــه اروپــا، 
ــا در طــی ســه  ــه اروپ ــران و اتحادی ــان ای ــورو اســتت« تجــارت می »ی
ماهــه اول ســال 2022 میــالدی رشــد چشــمگیری بــه خــود دیــده 
اســت. صــادرات ایــران در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال 2021 
ــزان 40 درصــد افزایــش داشــته اســت و صــادرات  ــه می میــالدی ب
اتحادیــه اروپــا بــه ایــران نیــز بیــش از 18 درصــد رشــد را تجربــه كــرده 

است)2).
همانطــور کــه در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت، صــادرات 
ایــران از ســال 2021 میــالدی بدینســو رونــد تصاعــدی داشــته و 
ــراز تجــاری را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد و انتظــار  ــران توانســته ت ای
مــی رود کــه صــادرات ایــران طــی ســال جــاری 2022 و 2023 
ــن امــر  ــد، ای ــی تردی میــالدی شــاهد رشــد چشــمگیری باشــد. و ب
ناشــی از چندیــن عامــل اســت کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه 
سیاســت خارجــی ایــران اشــاره کــرد کــه حــل مشــکالت را بــدون در 
نظــر گرفتــن تفاهــم بــا غــرب دنبال کرد. و ناتوانــی امریکا در اجرای 
تحریمهــا علیــه ایــران و کشــورهایی کــه در چارچــوب رقابــت کنونی 
ــد، از دیگــر عوامــل  ــران همــکاری مــی کنن ــا ای ــی ب قدرتهــای جهان
اســت. شــایان ذکــر اســت کــه درگیــری قدرتهــای بیــن المللــی، 
ــا قوانیــن تجــارت  ــرای کشــورها فراهــم ســاخت ت ایــن فرصــت را ب
بیــن المللــی را در مــورد حمایــت گرایــی و محدودیــت هــا را زیــر پــا 
بگذارنــد. و ایــران اساســا در چارچــوب سیاســت مقاومــت همــواره 
اصــول تجــاری را زیــر پــا مــی گذاشــت و از روشــهای حمایــت گرایــی 

 )1) خبرگــزاری ایرنــا، نماینــده قــم: پنــج میلیــارد دالر از منابــع بلوکــه شــده کشــور آزاد شــد، (18 دی 1400 ه ش)، تاريــخ 
3zGfhMP/https://bit.ly ،ــد: 29 ســپتامبر 2022م بازدی

)2) ســایت راديــو فــردا، رشــد چشــمگیر تجــارت ایــران واتحادیــه اروپــا در ســه ماهــه اول 2022، (اردیبهشــت 1401ه ش)، 
3NvFfrZ/https://bit.ly ،تاريــخ بازدیــد: 30 آگســت 2022م
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اســتفاده مــی کــرد. امــا اکنــون و در ســایه درگیــری قدرتهــای بیــن 
المللــی، بیشــتر و بیشــتر بــه ایــن رویکــرد خــود ادامــه مــی دهــد. 
بــا ایــن همــه، در اینجــا الزم اســت بــه این مطلب نیز اشــاره کنیم که 
افزایــش قیمــت نفــت، کاهــش ارزش پــول ملــی، وضــع محدودیــت 
بــر واردات، همــه اینهــا عواملــی هســتند که در رشــد تجــارت خارجی 

ایــران و تغییــر تــراز تجــاری بــه نفــع ایــران نقش داشــته اند)1). 
جدول )1(: حجم صادرات، واردات، و تراز تجاری ایران در سالهای 

»2023-2017م«

 2017
 2018
آغاز 

تحریمها
 2019202020212022

تخمینی
2023

پیش بینی

96.03492.65159.97549.84879.470104.161101.010صادرات

73.84061.84758.09046.61263.62671.50378.653واردات

تراز 
11.14426.83415.736-708-14.91526.2411.652تجاری

دو. چالشــها؛ در ســایه نظــام جهانــی کــه هنــوز قواعــد آن 
دســتخوش تغییــر نشــده اســت

جهانــی،  قدرتهــای  میــان  کنونــی  درگیــری  اینکــه  رغــم  علــی 
دســتاوردهایی بــرای ایــران بــه همــراه داشــته اســت، امــا هنــوز 
چالشــهایی بــر ســر راه دســتگاه سیاســت خارجــی ایــران قــرار دارد 

کــه در اینجــا بــه آنهــا مــی پردازیــم:
الــف. واقعیتــی بنام ســلطه امریــکا، و هزینه احتمالی نادیده 
گرفتــن اصولــی کــه در ســطح بیــن الملــل تعریــف کــرده اســت: 
 (1) IMF Data, international financial statistics, country report September 2022.
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علــی رغــم تحــوالت کنونــی بیــن الملــل و بازتــاب گســترده آن، و 
طــرح ایــن ایــده کــه ماهیــت نظام بین الملل به ســوی چند قطبی 
شــدن در حال تغییر اســت، و علی رغم اینکه شــواهدی در دســت 
اســت کــه نشــان مــی دهــد ایــران در برخــی زمینــه هــا مخصوصــا در 
زمینــه مقابلــه بــا تحریمها و ایجاد ائتالفها دســتاوردهایی داشــته 
اســت، امــا عمــق مشــارکت امریــکا در مقابلــه بــا تالشــهای چیــن و 
روســیه نشــان مــی دهــد کــه ایــاالت متحــده بــرای حفــظ جایــگاه 
ــان او و  ــه ای کــه می ــن راســتا، فاصل خــود مصمــم اســت. و در ای
نزدیکتریــن رقیبــش در زمینــه قــدرت فراگیــر وجــود دارد، مهمتریــن 
ــا ســلطه اقتصــادی  ــاالت متحــده ب ــده امریکاســت. و ای ــرگ برن ب
دالر، حضــور گســترده و بــی رقیــب نظامــی در ســطح جهان، قوی 
تریــن و تأثیرگــذار تریــن ائتالفهــا و نیــز جایــگاه دیپلماســی و قــدرت 
نــرم پــر نفــوذ، همچنــان بــه عنــوان قدرتــی کــه بیشــترین تأثیــر و 

حضــور را در جهــان دارد، مطــرح اســت.
ایــن چنیــن اســت کــه شــرایط کنونــی بــرای قدرتهــای متوســطی 
ماننــد ایــران یــک چالــش اســت. و نادیــده گرفتــن قواعــد نظام بین 
الملــل ممکــن اســت بــرای کشــوری مثــل ایــران بســیار گــران تمــام 
شــود. و اگــر ایــران بــه امیــد تغییــری در ماهیــت نظــام کنونــی 
بیــن الملــل همچنــان بــه تالشــهای خــود بــرای دســتیابی بــه ســالح 
ــم قاطــع  ــه تصمی ــد ب ــن امــر مــی توان هســته ای ادامــه دهــد، ای
امریــکا و غــرب در مــورد ریشــه کــن کــردن رژیــم ایران منجر شــود. و 
احتمــاال ایــران نیــز بــه ایــن واقعیــت واقــف اســت بــه همیــن ســبب 
همچنــان بــه گزینــه دیپلماســی چنــگ زده اســت. و حتــی در جریــان 
مذاکــرات احیــای برجــام، از بخشــی از خواســته هــای خــود صــرف 
نظــر کــرده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه حــذف نــام ســپاه 
پاســداران از لیســت تحریمهــای امریــکا و دیگــر خطــوط قرمــزی 
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کــه در ابتــدای مذاکــرات بــر آن پافشــاری مــی کــرد، اشــاره کــرد.

ب. میــزان آمادگــی چیــن و روســیه بــرای حمایــت از ایران: علی 
رغم اینکه روسیه و چین از همپیمانان مورد اعتماد ایران هستند، 
امــا بــه نظــر نمــی رســد کــه ایــن دو کشــور آمادگــی، امکانــات و 
ابتــکارات الزم بــرای تغییــر پایــه هــای نظــام بیــن الملــل را داشــته 
باشــند. بلکــه ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ایــن دو کشــور بــه 
محــض کســب امتیــازات و ســهم بیشــتری از درآمدهــای نظــام 
بیــن الملــل تحــت رهبــری امریــکا، دســت از یــاری همپیمانــان خــود 
بردارنــد. در نتیجــه، ایــران را در مواجهــه بــا اصــول و خطــوط قرمــز 
ــژه اینکــه همــه طرفهــا در متوقــف  ــه وی ــد؛ ب ــکا تنهــا بگذارن امری
ســاختن برنامــه هــای هســته ای ایــران هــم رأی بــوده و منافــع 
مشــترکی دارنــد. و همــه طرفهــا نســبت بــه نفــوذ منطقــه ای 
ایــران و اقدامــات بــی ثبــات کننــده آن در منطقــه ای کــه بخــش 
مهمــی از منابــع انــرژی جهــان را تأمیــن مــی کنــد و محــل عبــور 
بخــش عظیمــی از تجــارت جهانــی اســت، نگــران هســتند. و علــی 
رغــم همــکاری فعلــی میــان ایــران و روســیه، امــا دشــمنی دیرینــه 
میــان ایــن دو و همچنیــن اهــداف متضــادی کــه هــر کــدام دنبــال 
مــی کننــد، همچنــان ایــن رابطــه همــکاری را تهدیــد مــی کنــد. چیــن 
و روســیه نگــران ایــن هســتند کــه مبــادا ایــران همانطــور کــه بعــد 
از امضــای برجــام در 2015 میــالدی روی داد، بــار دیگــر بــه غــرب 
رو کنــد. و روســیه از ایــن امــر نگــران اســت کــه صــادرات نفــت ایــران 
جای نفت و گاز روســیه در بازارهای جهانی را بگیرد)1). همچنین 
امریکایــی  ائتالفهــای ضــد  بــه  پیوســتن  بــرای  ایــران  تالشــهای 

)1) پایــگاه خبــری الجزيــرة نــت، بعــد از اینکــه ایــران دوربینهــای آژانــس را در رآکتورهــا بســت، کشــورهای اروپایــی از ایــران 
مــی خواهنــد کــه از تنــش هســته ای دســت بــردارد.. واشــنگتن دربــاره بحــران هســته ای بــه تهــران هشــدار مــی دهــد، (10 

3nxXYIE/https://bit.ly ،ژوئــن 2022م)، تاريــخ بازدیــد: 03 آگســت 2022م
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ماننــد گــروه بریکــس، ســازمان شــانگهای و اتحادیــه اوراســیا بــا 
چالشــهایی روبــرو اســت. زیــرا احتمــال دارد کشــورهای پــر نفــوذی 
کــه در ایــن ســازمانها عضویــت دارنــد، ماننــد هنــد کــه هــم در 
شــانگهای و هــم در بریکــس عضویــت دارد، جلــوی اقدامــات ضــد 
امریکایــی را بگیرنــد. بــا ایــن همــه، وجــود ایــران در ایــن ســازمانها 
احتمــاال ســبب خواهــد شــد کــه ایــن ســازمانها تا حدودی از شــدت 
اقدامــات ســختگیرانه و تنبیهــی ایــاالت متحــده و همپیمانــان آن 

نســبت بــه ایــران بکاهنــد. 
ج. امــکان قــدرت نمایــی قدرتهــای رقیــب منطقــه ای، در 
برابــر رفتارهــای ایــران: پیامدهــای سیاســت خارجــی رئیســی بــه 
ــه  ــر سیاســت توجــه ب ــز رســیده اســت. در حالیکــه او ب منطقــه نی
شــرق تمرکز کرده اســت، در غرب آســیا با چالشــهای جدی دســت 
بــه گریبــان اســت. بعــد از اینکــه گفتگوهــا دربــاره نقــش ایــران در 
تأمیــن امنیــت و ثبــات منطقــه ای بــه شکســت انجامیــد، ایــاالت 
متحــده بــرای مقابلــه بــا خطــر ایــران، راهبــرد بازدارندگــی منطقــه 
ای را در پیــش گرفــت. و همزمــان، نقــش آفرینــی بازوهــای نیابتــی 
ایــران در منطقــه کــم رنــگ شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه، نتایــج 
انتخابــات اخیــر لبنــان نشــان داد کــه جایــگاه حزب الله در این کشــور 
تضعیف شــده اســت و در عراق نیز در ســایه رقابت میان جوامع 
شــیعی و کاهــش محبوبیــت گروههــای وابســته بــه ایــران، عــزم و 
اراده جــدی بــرای بازگشــت بــه هویــت ملــی و عربــی عــراق شــکل 
گرفتــه اســت. در ســوریه نیــز کــه صحنــه رقابــت میــان نفــوذ ایــران 
بــا نفــوذ ترکیــه و اســرائیل اســت، بــا درگیــر شــدن روســیه در جنــگ 
ــا چالشــهای  ــران ب ــا غــرب، ای اوکرایــن و بحرانــی شــدن روابــط آن ب
عدیــده ای روبــرو اســت. بــه همــان انــدازه که در ســایه دیپلماســی 
بایــدن ایــران فرصــت یافتــه کــه بــه قــدرت نمایــی پرداختــه و بــرای 
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ــک خــود تــالش  گســترش نفــوذ و ادامــه سیاســتهای ایدئولوژی
نمایــد، بــه همــان انــدازه نیــز قدرتهــای منطقــه ای فرصــت یافتــه 
اند تا در مقابل سیاســتهای ایران از خود مقاومت نشــان دهند. 
مخالفــت شــدید کشــورهای خلیــج و اســرائیل بــا موضــع امریــکا 
ــن مدعاســت. و کشــورهای  ــر ای ــن شــاهد ب ــران بهتری ــال ای در قب
منطقــه در تالشــند از نیــاز ایــاالت متحــده بــه آنهــا در چارچــوب 
رقابــت بــا چیــن و روســیه، در تقویــت موضــع خــود مخصوصــا در 

قبــال پرونــده ایــران اســتفاده کننــد. 
د. ناچیــز بــودن ره آورد سیاســت ایــران مبنــی بــر رســیدگی بــه 
ــا  مشــکالت کشــور بــدون در نظــر گرفتــن برجــام و تفاهــم ب
غــرب: در حالیکــه رئیســی امیــدوار اســت بــدون در نظــر گرفتــن 
برجــام بــه مشــکالت کشــور رســیدگی کنــد، امــا مســلما، شــاه 
کلیــد حــل مشــکالت ایــران تفاهــم بــا غــرب و حــل و فصل مســائل 
اختالفی در مورد برنامه هســته ای اســت. و در ســایه اختالفات 
عمیقــی کــه دربــاره احیــای برجــام وجــود دارد، تحریمهــا همچنــان 
ــران را بــی رمــق ســاخته  ــران فشــار مــی آورنــد و اقتصــاد ای ــه ای ب
انــد. در واقــع، اقتصــاد بحــران زده ایــران نتوانســت اقدامــات ایــن 
ــوان  ــد نمــی ت ــه ثمــر برســاند. هرچن ــه دور از غــرب- را ب کشــور -ب
دســتاوردهای اقتصــادی برخــی از ایــن سیاســتها را نادیــده گرفت 
امــا بــه خاطــر فســاد گســترده، ســوء مدیریــت و اقتصــاد مــوازی 
کــه در چارچــوب سیاســت دور زدن تحریمهــا شــکل گرفتــه مقادیر 
بیشــتری از درآمدهایــی کــه بایــد بودجــه کشــور را تأمیــن کنــد، بــه 
هــدر مــی رود. در شــرایطی کــه اوضــاع داخلــی روز بــه روز وخیــم 
تــر مــی شــود، محبوبیــت رئیســی از همــه رؤســای جمهــور بعــد 
انقــالب کمتــر شــده اســت. اعتراضاتــی کــه در پــی کشــته شــدن 
مهســا امینــی شــعله ور شــد، نشــان داد کــه نارضایتــی مردمــی 
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از رژیــم آنقــدر زیــاد اســت کــه بــه کشــته شــدن دختــر جــوان توســط 
پلیــس امنیــت اخالقــی محــدود نمــى مانــد و علــل آن فراتــر از ایــن 
رویــداد اســت. بــه عــالوه، پیامدهــای ناشــی از همــه گیــری کرونــا 
و حملــه نظامــی روســیه بــه اوکرایــن بــه بحــران ایــران دامــن زده و 

فشــار بیشــتری بــر دولــت رئیســی وارد مــی کنــد. 
جــا دارد بــه ایــن مطلــب نیــز اشــاره کنیــم کــه هنــوز ســطح تجــارت 
خارجــی ایــران مخصوصــا بــا شــرکای اصلــی و پیشــین آن ماننــد 
اتحادیــه اروپــا کــه در عرصــه فنــاوری شــریک مهــم ایــران بــود، 
بــه دوران قبــل از تحریمهــا نرســیده اســت. و بیشــترین تأثیــر ایــن 
مســأله در بخشــهای حیاتــی ماننــد صنعــت هواپیمایــی، توریســم، 
خودروســازى و غیــره بــه خوبــی مشــهود اســت. علــی رغــم اینکــه 
در ســایه شــرایط بیــن المللــی و ناتوانــی امریــکا فــروش نفــت 
ــه 2.5 میلیــون بشــکه  ــوده و ب ــران شــاهد رشــد چشــمگیری ب ای
ــل از  ــزان قب ــه نصــف می ــوز ب ــن همــه هن ــا ای در روز رســیده، امــا ب
تحریمهــا هــم نرســیده اســت. ایــران تــالش دارد بــا اســتفاده از 
افزایــش بهــای نفــت میــزان خســارتهای ناشــی از کاهــش صادرات 

را جبــران کنــد. 

برآیند: 
نمایــی  قــدرت  فرصــت  و  دســتاوردها  المللــی  بیــن  تحــوالت 
بــرای ایــران مخصوصــا در زمینــه چیــره شــدن بــر برخــى تحریمهــا 
ــه  ــوان ب ــد آورد کــه از آن جملــه مــی ت ــزوای بیــن المللــی پدی و ان
یافتــن مشــتریانی بــرای نفــت ماننــد چیــن و یــا گســترش حــوزه 
همــکاری نظامــی بــا قدرتهــای بزرگــی چــون روســیه و همچنیــن 
ایجــاد راههــای محــدودی بــرای نقــل و انتقــال مالــی بــرای غلبــه 
بــر مشــکالت مالــی اشــاره کــرد. عــالوه بــر آن، شــرایط کنونــی بــه 
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ایــران فرصــت داد تــا ضمــن اعمــال فشــار، بــه قــدرت نمایــی نیــز 
ــدد.  ــر گــذاری بپیون ــی تأثی ــن الملل ــه ائتالفهــای بی ــه و ب پرداخت

مــی تــوان گفــت کــه ایــن موفقیتهــای ایــران در ســایه شــرایط 
کنونــی جهــان، ایــران را بــه سرســختی بیشــتر مخصوصــا در مــورد 
ــه  ــد و ب ــای برجــام تشــویق مــی کن ــرای احی شــروط ایــن کشــور ب
مــوازات آن، بــه تالشــهای خــود بــرای دســتیابی بــه ســالح هســته 
ای ادامــه مــی دهــد. و بــرای بــی اثــر ســاختن تحریمهــای امریــکا 
تمــام تــالش خــود را بــه کار مــی گیــرد. آنچــه ســبب مــی شــود کــه 
ایــران بــر ایــن رویکرد خود پافشــاری کنــد، ارزیابی نخبگان »تندرو« 
اســت مبنــی بــر اینکــه اکنــون زمــان گریــز هســته ای فــرا رســیده 
اســت. و ایــاالت متحــده و همپیمانــان آن و حتــی اســرائیل نیــز 
بــرای حملــه نظامــی بــه ایــران و یــا بــرای از بیــن بــردن توانمنــدی 
هــای هســته ای ایــران آمادگــی ندارنــد. ایــن نخبــگان بــر ایــن باورنــد 
کــه روســیه و چیــن بــه خاطر سیاســتهای ضــد امریکایی که دارند، 

از ایــران در مقابــل هرگونــه حملــه ای حمایــت خواهنــد کــرد. 
امــا برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه حــل مشــکالت ایــران بــدون 
تفاهــم بــا غــرب و مخصوصــا امریــکا ناممکــن اســت. و ایــران 
هــر قــدر هــم در زمینــه اقتصــادی دســتاوردی داشــته باشــد، 
بــه آن ســطحی نمــی رســد کــه موجــب ثبــات داخلــی شــده و 
مشــروعیت آســیب دیــده نظــام را ترمیــم کنــد. از ایــن رو، احتمــال 
مــی رود ایــران در سیاســتهای ضــد غربــی خــود تجدیــد نظــر کــرده 
و بــرای احیــای برجــام همچنــان بــه گزینــه دیپلماســی چنــگ بزنــد. 
زیــرا ایــاالت متحــده همچنــان تأثیرگــذار تریــن قــدرت جهــان اســت 
و اجــازه نمــی دهــد کــه ایــران و یــا هــر کشــور دیگــری اصــول 
نظــام بیــن الملــل را کــه بعــد از جنــگ ســرد تــا کنــون مــورد احتــرام 
کشــورها بــوده، زیــر پــا بگــذارد و اگــر ایــران در مــورد سیاســتهای 
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خــود مخصوصــا در زمینــه دســتیابی بــه ســالح هســته ای و یــا 
تغییــر موازنــه قــدرت منطقــه ای اصــرار ورزد و هــر کشــوری کــه 
بــه ایــران در ایــن زمینــه هــا کمــک كنــد، عواقــب آن را نیــز خواهنــد 
دیــد. چنیــن تالشــهایی از ســوی ایــران کامــال بــه ضــرر ایــن کشــور 
تمــام خواهــد شــد و ایــاالت متحــده بــه ســایر گزینــه هایــی کــه 
برای ایران روی میز دارد، روی می آورد و در این زمینه از حمایت 
کامــل قدرتهــای منطقــه ای کــه بيشــتر به چنین اقدامی متمايل 
هســتند، برخــوردار اســت. عــالوه بــر آن، ابراهیــم رئیســی ســخت 
ــود  ــق بهب ــم را از طری ــده رژی ــاز دارد کــه مشــروعیت آســیب دی نی
کارکــرد اقتصــادی کشــور ترمیــم کنــد. و فرصــت نیــاز بازارهــای 
جهانــی بــه نفــت ایــران را مغتنــم بشــمارد. و مســلما، رژیــم ایــران 
نیــک مــی دانــد کــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد شــرط بنــدی روی 

روســیه و چیــن جــواب بدهــد. 
امــا بــا ایــن همــه، بــه احتمــال زیــاد رژیــم ایــران همچنــان تــالش مــی 
کنــد سیاســتهای خــود را بــا توجــه بــه شــرایط روز دنبــال کنــد. 
و در ایــن راســتا، بــدون اینکــه بــا ایــاالت متحــده درگیــر شــود، 
در بحبوحــه درگیــری میــان قدرتهــای بــزرگ بــه دنبــال بیشــترین 
دســتاورد ممکــن اســت. از ایــن رو، احتمــاال ایــران بــا احیــای برجــام 
ــد  ــران را تضمیــن کن ــه ای کــه منافــع ای ــه گون ــد ب موافقــت نمای
امــا اجــازه عــادی ســازی روابــط بــا ایــاالت متحــده را نمــی دهــد. و 
در عیــن حــال، تــالش مــی کنــد روابــط خوبــی بــا قدرتهــای بزرگــی 
چــون چیــن و روســیه ایجــاد نمایــد و بــا مهیــا كــردن مســیر گفتگــو 
ــا قدرتهــای منطقــه  ــی ب و در پیــش گرفتــن سیاســت تنــش زدای
ای، از پیامدهــای سیاســتهای ضــد ایرانــی آنهــا در امــان مانــده و 
بدیــن ســان بــه انــزوای ایــران در منطقــه پایــان دهــد. بــی تردیــد، 
رژیــم ایــران از دیربــاز در ســازگاری دقیــق میــان منافــع حیاتــی خــود 
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و چالشــهای پیــش رو بســیار خبــره بــوده اســت. آنچــه احتمــال ایــن 
ســناریو را تقویــت مــی کنــد ایــن واقعیــت اســت کــه اولویــت اول 
طبقــه سیاســی حاکــم بــه رهبــری خامنــه ای، همانــا حفــظ »رژیــم 
جمهــوری اســالمی« اســت. و طبقــه سیاســی حاکــم نیــک مــی 
دانــد کــه تحــوالت بیــن المللــی حــد و مــرزی دارد و جامعه جهانی 
بــه ایــران اجــازه نخواهــد داد کــه از اصــول نظــام بیــن الملــل عــدول 

کنــد کــه در اینصــورت تــاوان ســنگین آن را خواهــد پرداخــت.
 




