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چکیده
بهنظر میرسد رویکرد استراتژیک ،که برجام را در چارچوب معادالت کالن منطقههای
و بینالمللی مورد توجه قرار میدهد ،بهتر میتواند ابعاد مختلف این توافق را مشخص
کند .در این مقاله ،با محور قرار دادن رویکرد استراتژیک و بررسی وجوه تمایز آن بها
رویکردهای فنی ،حقوقی ،سیاسی و امنیتی ،تالش بر پاسخ به ایهن پرسه

اسهت کهه

برجام چه پیامدهای منطقهای و بینالمللی برای ایران داشته اسهت .در پاسهخ بهه ایهن
پرس  ،این فرضیه مورد بررسی قرار میگیرد که برجام باعث تبدیل ایران بهه قهدرت
هژمون منطقهای و افزای

نق

و منزلت آن در عرصه بهینالمللهی شهده اسهت .ایهن

فرضیه را با تحلیل اسناد و منابع و همچنین شواهد موجود و تحلیل روندهای احتمالی
آینده بین بازیگران سطوح منطقهای و بینالمللی مورد بررسی قرار میدهیم.
واژگان کلیدی :برجام ،ایران ،رویکرد استراتژیک ،قدرت منطقهای ،منزلت بینالمللی.
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

Email: Rezakhalili1@khu.ac.ir
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مقدمه
تا کنون ابعاد و زوایای مختلف برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بررسی و تأمل قرار گرفته و
عمهدهای از

دیدگاههای مختلفی در مورد آثار و پیامدهای احتمالی آن مطرح شده است .بخه

تحلیلها در مورد برجام ،به ویژه در داخل کشور ،بر پیامدهای فنی ،حقوقی ،سیاسهی و امنیتهی
موضوع تمرکز داشتهاند و از پیامدهای استراتژیک آن غفلت کردهاند ،در حالی که یکی از ابعاد
بسیار مهم برجام که متأسفانه در ایران کمتر بر آن تأکید شده ،اما برای منتقدین و حتی مخالفین
آن در خارج از ایران بسیار مهم بوده ،تمرکز بر پیامدهای استراتژیک موضوع است.
در واقع برجام به عنوان توافقی استراتژیک ،دارای آثار و تبعاتی در تمامی سهطوح داخلهی،
منطقهای و بینالمللی بوده است که هر یک از آنها نیازمند بررسی دقیق و مستقل هستند ،اما در
این مقاله صرفاً بر پیامدهای منطقهای و بینالمللی موضوع تأکید میشهود و در پاسهخ بهه ایهن
پرس

که برجام چه پیامدهای منطقهای و بینالمللی برای ایران داشهته اسهت ،بهر ایهن فهر

تأکید میشود که برجام باعث تبدیل ایران به قدرت هژمون منطقهای و افزای

نق

و منزلهت

آن در عرصه بینالمللی شده است .بررسی و آزمون این فرضیه را با تفکیک میان رویکردههای
نظری مختلف و تأکید بر رویکرد استراتژیک مورد توجه قرار میدهیم .با اتکا به اسناد و منهابع
و شواهد و قراین موجود ،ابتدا به بررسی رویکردهای مختلف در ارتباط با مذاکرات منتهی بهه
برجام پرداخته میشود .سپس با بررسی وضعیت موجود و روندهای احتمالی آینده ،به بررسهی
آثار و پیامدهای منطقهای و بینالمللی موضوع میپردازیم.

الف .رویکرد استراتژیک؛ مبنای بررسی منطقهای و بینالمللی برجام
با مطرحشدن برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران در سطح بینالمللی از سال  )3003( 1231و
به ویژه تبدیل آن به دستور کار شورای امنیت سازمان ملهل متحهد از سهال  ،)3002( 1235طیهف
بسیار گستردهای از موضوعات مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران در داخل کشهور و
در اغلب کشورهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با ابعاد مختلف موضوع بودند،
به دستور کار مطالعاتی تبدیل شد و دیدگاهها و نظریات مختلفی در ارتبهاط بها آن شهکل گرفهت
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(ر.ک :هادیان123۱ ،؛ خلیلهی131-13۱ :12۱2 ،؛ .)Moshirzadeh, 2007; Khalili, 2011: 193-230
البته دیدگاهها و نظریات محققین ایرانی در داخل و خارج از کشور و نگرشهای رایج در محافهل
سیاسی ،علمی و رسانهای غربی نسبت به موضوع یکسان نبوده و از مبانی و نگرشهای مختلفهی
نشأت میگیرد .این مبانی و نگرشهای مختلف باعث شکلگیری حداقل پنج رویکرد مختلف در
ارزیابی پیامدهای برجام شده است.
رویکرد فنی را میتوان مقدمترین نگرش و در عین حال دارای بیشترین فاصهله بها آثهار و
پیامدهای منطقهای و بینالمللی موضوع دانست .طرفداران این رویکرد ضمن تأکید بهر ماهیهت
صلحآمیز برنامه هستهای ایران بر این باور بودهاند که ماهیت ایهن برنامهه ،فنهی و تکنولوکیهک
است و به همین دلیل آکانس بینالمللی انرکی اتمی تنها مرجع ذیصالح برای نظهارت و اهههار
نظر در مورد آن میباشد (جلیلی12۱1 ،؛ اسدالهی ،)12۱1 ،اما چون جامعه بینالمللی ههی گهاه
حاضر نشد چنین استداللی را بپذیرد ،بنابراین طرفداران این رویکرد در ایران در نهایت به ایهن
نتیجه رسیدند که پیشرفت فنی را حداقل برای به دسهت آوردن امتیهازات بیشهتر بهر سهر میهز
مذاکره مورد تأکید قرار دهند (ر.ک :کیهان12۱2 ،؛ ایران هستهای .)12۱1 ،در واقهع ،تأکیهد بهر
پیشرفت یا عدم پیشرفت فنی مهمترین دغدغه طرفداران ایهن رویکهرد نظهری بهوده و مشهکل
اصلی کسانی که حتی در تحلیل برجام نیز چنین رویکردی را ادامهه دادهانهد همهین اسهت کهه
اصوالً به موضوعی فراتر از پیشرفت یا پسرفت فنهی نمهیاندیشهند (ر.ک :جلیلهی12۱1 ،الهف؛
باشگاه خبرنگاران جوان )12۱1 ،و بنابراین ،سخنگفتن در چارچوب مفروضات طرفداران این
رویکرد اساساً ارتباط معناداری با آثار و پیامدهای منطقهای و بینالمللی موضوع نمییابد.
در ارتباط نزدیک و وثیق با رویکرد فنی ،طرفداران رویکرد حقوقی بر تهوازن میهان حهق و
تکلیف در چارچوب مقررات بینالمللی (ر.ک :مدنیان ،12۱0 ،جلیلی12۱1 ،ب؛ باقری12۱3 ،؛
 )Rahmati, 2013تأکید نموده و حتی در اههار نظر در مورد آثار و پیامدهای برجام نیز عمهدتاً
در همین چارچوب رفتار کردهاند (جلیلی12۱1 ،الف؛ کیهان .)12۱1 ،این در حهالی اسهت کهه
طرفداران این رویکرد در خارج معتقدند ایران با پنهانکاری و عدم پذیرش نظارت بهینالمللهی
در مورد بخشی از برنامه هستهای خود بسیاری از مقررات بینالمللی را نقض کرده و به همهین
دلیل نه تنها از حق مشروعی برای حمایت از برنامه هستهای خود برخوردار نیست ،بلکهه بایهد

 231ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  21پاییز 59

موضوع آن در دستور کار بازرسی و نظارت دورهای آکانس بینالمللی انرکی اتمهی و همچنهین
به عنوان تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی در دستور کار شورای امنیت سهازمان ملهل قهرار
گیرد ( .)Persbo, 2012; Bali, 2014طرفداران این رویکرد در ادامه استداللهای خود در مورد
برجام نیز بی

از آنکه به آثار و پیامدهای منطقههای و بهینالمللهی موضهوع بیندیشهند ،بیشهتر

دلمشغول برخی تعابیر حقوقی مانند تعلیق ،توقف یا حداکثر اعتبار و ضمانت اجرای برجهام و
میزان پایبندی طرف مقابل به مفهاد آن شهدهانهد و بهه ویهژه پهس از اجرایهیشهدن برجهام بها
برجستهکردن نمونههای بدعهدی آمریکا در برداشتن تحریمها میکوشند مخالفت خود با برجام
را جامهای حقوقی بپوشانند (ر.ک :زاکانی12۱5 ،؛ بیگدلی.)12۱5 ،
نقد رویکردهای فنی و حقوقی به عنوان رویکردهایی تقلیل گرایانه باعث شده بسیاری از
اندیشمندان و تحلیل گران با پیوند میان ماهیت خاص نظهام سیاسهی جمههوری اسهالمی بهه
عنوان نظام سیاسی طرفدار تغییر وضع موجود ،به تبیین موضوع بر اسها

رویکهرد سیاسهی

بپردازنهد (  .) Powers, 2008; Brzezinski and Gates, 2004از زاویهه نگهاه طرفهداران ایهن
رویکرد در غرب و برخی کشورهای منطقه ،برنامه هسته ای ایران مستمسکی قابل توجه برای
اعمال فشار و تحریم و ابزاری برای مهار قدرت و نفوذ منطقهای و بین المللی آن بهود (ر.ک:
 )Russell, 2005; Pollack, 2007و چون مذاکرات هستهای و برجام باعث برداشتهشدن فشهار
و تحریم از ایران و آزادشدن پتانسیل آن برای بازیگری بیشتر و مؤثرتر در سهطوح منطقههای و
بینالمللی میشود ،نتیجه آن چیزی جز بیثباتی بیشتر در منطقه نخواهد بهود .البتهه ،ایهن فقهط
طرفداران رویکرد سیاسی در خارج نیستند که از آثهار و پیامهدهای برجهام ناراضهیانهد ،بلکهه
متأسفانه حتی در داخل کشور نیز طرفداران همین رویکرد به گونهای دیگر نارضهایتی خهود را
ابراز میکنند .اینها که اغلهب مهدافعان روش تهیم مهذاکرهکننهده قبلهی بهرای پیشهبرد برنامهه و
مذاکرات هستهای میباشند ،معتقدند کشورهای غربی و به ویژه آمریکا با این مذاکرات به دنبال
کاه

قدرت و نفوذ منطقهای و بین المللی ایهران و بهه تعبیهر برخهی حتهی نفهوذ در داخهل و

فروپاشی نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران هسهتند (ر.ک :رضهایی12۱1 ،؛ عباسهی.)12۱1 ،
بنابراین ،طرفداران این رویکرد هم در عین حال که به آثهار و تبعهات منطقههای و بهینالمللهی
مذاکرات هستهای و برجام توجه میکنند ،اما عمدتاً به بعد سلبی موضوع توجه دارند.
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با وجود اینکه رویکرد سیاسی به دلیل غلبه بعهد سهلبی آن نسهبت بهه برنامهه و مهذاکرات
هستهای ایران آثار و تبعات زیانباری برای کشور داشته و پیوند اهداف سیاسی بها ایهن برنامهه
باعث به بنبست رسیدن مذاکرات هستهای شد ،اما برخی افراد و گروههای افراطی در داخل و
خارج از ایران حتی به این حد ههم بسهنده نکهرده و فراتهر از ایهن بها امنیتهیکهردن موضهوع
کوشیدهاند از یک سو ایران را در مسیری بدون بازگشت و از سوی دیگهر آمریکها را در مسهیر
رویارویی نظهامی بها جمههوری اسهالمی قهرار دهنهد (ر.ک.)Bahgat, 2006; Sheffer, 2004 :
طرفداران این رویکرد در غرب و برخی کشورهای منطقه در خالل و پس از انعقاد توافق ویهن
همانهایی هستند که برجام را «اشهتباهی تهاریخی» توصهیف کردنهد (ر.ک :نتانیهاهو )12۱1 ،و
معتقدند  5+1با این توافق مسیری که در آینده نه چندان دور میتوانست به نابودی و فروپاشی
جمهوری اسالمی ختم شود را تغییر داده و فراتر از این حتی با این توافق و برای تضمین بقای
آن ناخواسته امنیت جمهوری اسالمی ایران را تضمین کرده است .گرچه این نهوع نگهاه اساسهاً
نمیتواند مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران به عنوان نظام مشروع و دموکراتیک باشهد ،امها
متأسفانه برخی طرفداران این رویکهرد در داخهل نیهز برجهام را هموارکننهده مسهیر فروپاشهی
جمهوری اسالمی یا مانعی برای دستیابی به سالح هسهتهای تلقهی کهرده (ر.ک :فرهنه

نیهوز،

 )12۱1و به همین دالیل به صورت آشکار و صریح به مخالفت با آن برخاستهاند.
در کنار رویکردهای مذکور ،نگرش دیگری نیز هم در ایهران و ههم در طهرف مقابهل وجهود
داشته که در ایران بر ماهیت استراتژیک برنامه هستهای در چانهزنی با غرب و آمریکا و در طهرف
مقابل بر جایگاه استراتژیک جمهوری اسالمی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی تأکید نمهوده
و برنامه هستهای ایران را از این منظر مورد توجه قرار داده است .طرفداران این رویکرد که تا قبل
از روی کار آمدن دولت یازدهم بسیار منزوی و حاشیهای بود ،برخی بهر ایهن بهاور بهودهانهد کهه
جمهوری اسالمی بازیگری بزرگ و غیرقابل چشمپوشی در سطوح منطقهای و بینالمللی اسهت و
در صورتی که غرب حاضر باشد با آن کار کند میتواند نقشهی بهیبهدیل بهرای حهل بسهیاری از
بحرانهای منطقهای و حتی بینالمللی ایفا کند و آنچه میتواند این نق

را به ایران بدهد ،چیهزی

جز حل و فصل مسهالمتآمیهز برنامهه هسهتهای آن نیسهت (ر.کBen-Meir, 2009; Barzegar, :

 .)2010برخی دیگر نیز در عین پذیرش جایگاه و نق

ایران معتقد بودهانهد جمههوری اسهالمی
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ایران اساساً نمیتواند با غرب و به ویژه آمریکا کنهار بیایهد و بنهابراین موضهوع هسهتهای بهتهرین
مستمسک برای اعمال فشار بر ایران است که میتواند مانع گسترش نفوذ آن در سطوح منطقههای
و بینالمللی شود (ر.ک :سیک12۱5 ،؛  .)Tarock, 2006این دیدگاه نه تنها در بهین کارشناسهان و
صاحب نظران ،بلکه در بین سیاستمداران کشورهای دشهمن و رقیهب ایهران از جملهه اسهرا یل و
عربستان و البیهای طرفدار آنها در داخل آمریکا نیز طرفداران بسیاری داشته است.
در نقطه مقابل ،رویکرد استراتژیک در ایران نیز طرفدارانی با استداللههای مختلهف داشهته
است .برخی بر این باور بودهاند که رویارویی ایران و آمریکا هویتی است و بنهابراین از برنامهه
هسههتهای بایههد بههه عن هوان موضههوع ملههی و غرورآفههرین و نمههاد اراده و قههدرت ملههی (ر.ک:
غریبآبادی1237 ،؛ دالورپور اقدم1237 ،؛ محمدی )12۱1 ،برای درگیرکهردن و تحلیهل تهوان
طرف مقابل و منحرفکردن توجهات از حوزههای دیگر استفاده کرد و برخی دیگر ضمن بهاور
به برخی از این اصول معتقدند موضوع هستهای بهترین موردی است که میتوانهد بهه موضهوع
چانهزنی بین ایران و قدرتهای بزرگ و به ویژه آمریکا تبدیل شهود (ر.ک :قهرمهانپور1237 ،؛
بروجردی )12۱1 ،و همزمان ،آزمونی برای صداقت طرف مقابل هم هست.
آنچه طرفداران این رویکرد را در داخل کشور تقویهت کهرد و بهه صهحنه بهازیگری آورد،
انتخابهات ریاسههت جمههوری سههال  12۱3بهود .ایههن انتخابهات از یکسههو طرفهداران رویکههرد
استراتژیک با نگرش خوشبینانه را برای همکاری و تعامل با یکدیگر ترغیب کهرد و از سهوی
دیگر دو رویکرد استراتژیک بدبین را نیز در مقابل آنها قرار داد .در واقع ،مهذاکرات هسهتهای
منتهی به برجام را میتوان نتیجه تعامل دو رویکرد استراتژیک خوشبین و همچنین مخالفتها
و سن اندازیها در خالل مذاکرات و پس از اجرای برجام را نتیجه همافهقشهدن دو رویکهرد
استراتژیک بدبین و همچنین برخی طرفدران رویکردهای پیشین تلقی کرد.
البته دالیل و استناداتی که طرفداران هر یک از این رویکردها دارند در جهای خهود بسهیار
قابل تأمل است ،اما به نظر میرسد ماهیت برنامه هستهای ایران و برجام به گونههای اسهت کهه
رویکرد استراتژیک بسیار واقعبینانهتر میتوانهد آثهار و پیامهدهای آن را آشهکار کنهد .در واقهع
برجام به عنوان نتیجه مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی نه صهرفاً موضهوع فنهی یها
حقوقی و نه حتی موضوعی صرفاً سیاسی یا امنیتی ،بلکه موضوعی استراتژیک یا به تعبیر دیگر
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چنان کالن و جامع است که میتواند همهه ابعهاد موضهوع را در سهطوح داخلهی ،منطقههای و
بینالمللی تحت تأثیر قرار دهد .به عبارت دیگر ،برجام دارای آثاری پیچیده و چندوجهی است
که رابطه بین بازیگران متعدد منطقهای و بینالمللی را دگرگهون کهرده و بهه همهان میهزان کهه
فرصتساز است ،میتواند تهدیدآفرین نیز باشد .بنابراین ،باید در عین توجه به همه ابعاد فنهی،
حقوقی ،سیاسی و امنیتی ،به ماهیت استراتژیک آن بی

از همه توجهه کهرد و منهافع بهازیگران

متعدد درگیر در آن را در چارچوب یک معادله استراتژیک مورد توجه قرار داد .با این اوصاف،
در ادامه ابتدا تأثیر مذاکرات منتهی به برجام را بر اسا

این رویکرد بر جایگاه منطقههای ایهران

و سپس این تأثیر را بر منزلت بینالمللی آن مورد بررسی قرار میدهیم.

 .2تقویت جایگاه منطقهای ایران پس از برجام
با اتکا به استداللهای موافق و مخالف در بین طرفداران رویکرد اسهتراتژیک بهه خهوبی قابهل
درک است که حتی در سطح نظری نیز نه تنها برنامه و مذاکرات هسهتهای ایهران و  ،5+1بلکهه
برجام به عنوان نتیجه و برآیند آن ها دارای آثار و پیامدهای قابل توجهی بهر جایگهاه منطقههای
ایران بوده است .در واقع ،مذاکرات منتهی به برجام در دولت یهازدهم در حهوزهههای زیهر بهر
تقویت جایگاه منطقهای جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار بوده است:

 .2-2افزایش مشارکت ایران در نظم ژئوپلیتیک منطقه
با وجود اینکه نگرانی و تردید اعراب نسبت به ایران همواره وجود داشته ،اما تا قبل از آشهکار
شدن ابعاد برنامه هستهای ایران ،واکن های تند و رادیکال نسبت به جمهوری اسالمی در بهین
کشورهای منطقه وجود نداشت (ر.ک :دهقانی فیروزآبهادی1232 ،؛  .)Russell, 2005در واقهع،
ایران در آن زمان نیز در نظم ک وپلیتیک منطقه نق

رسمی نداشت ،اما کامالً از معادالت منطقه

کنار گذاشته نمیشد و مراودات تجاری ،سیاسی و حتهی امنیتهی آن بها بسهیاری از کشهورهای
منطقه به صورت عادی برقرار بود .در حالی که با برجستهسازی ابعهاد نظهامی برنامهه هسهتهای
ایران توسط آمریکا و به ویژه رکیم صهیونیستی ،به تدریج کشورهای منطقه در مسیر رویارویی
و تقابل با ایران قرار گرفتند و عمالً همه معادالت منطقه بدون حضور و مشارکت ایهران دنبهال
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شد .این رویه پس از سالها با اجرای برجام شکسته شد و جمهوری اسالمی ایران برای اولهین
بار به صورت رسمی در مذاکرات کنو در مورد سوریه شهرکت کهرد .در واقهع ،برجهام باعهث
تقویت جایگاه ایران در نظم در حال تغییر منطقهای شد و برای نخستین بار نهه تنهها در دوران
مذاکرات هستهای ،بلکه حتی در سهالههای پهس از انقهالب اسهالمی ،جمههوری اسهالمی در
مذاکراتی که مربوط به تعیین نظم جدید امنیتی در منطقه اسهت ،مشهارکت یافهت .البتهه چنهین
نق

و جایگاهی فقط نتیجه برجام نیست و نق

عوامل دیگر از جمله توانمندیهای نظهامی-

دفاعی و همکاری و ا تالف با روسیه در تحوالت سوریه را نیز باید در این زمینه ارزیهابی کهرد
که آنها نیز به هر حال متأثر از برجام بودهاند (ر.ک :کیسینجر و شولتز12۱5 ،؛ برزگر.)12۱1 ،

 .2-1تغییر منطق موازنه به نفع ایران
به واسطه سیاستهای تحریکآمیز آمریکا و رکیم صهیونیستی بر علیه ایهران و احسها

نگرانهی

تاریخی اعراب نسبت به ایران ،موضوع هستهای به تدریج تبدیل به معمایی امنیتی در منطقهه شهد
و روند پیشرفت فنی برنامه هستهای و احسا
پی

ناامنی برخی کشورهای منطقه به موازات همدیگر

رفت .در نتیجه این شرایط ،موازنه تهدید یا به عبارت دیگر تهدید در مقابل تهدید به منطهق

روابط میان ایهران و برخهی بهازیگران منطقهه تبهدیل شهد ( .)Russell, 2005; Takeyh, 2006بها
حاکمشدن چنین منطقی در مقابل تهدید ساختگی هستهایشدن ایران ،تهدیدهای متعهدد نظهامی،
سیاسی ،اقتصادی و حتی هویتی شکل گرفت که نتیجه آن ناامنی فزاینده نه تنها برای ایهران ،بلکهه
برای کل منطقه بود .در چنین شرایطی ،مذاکرات منتهی به برجام موازنه تهدید پیشین را به موازنهه
قدرت یا حداقل قدرت -تهدید به نفع ایران تبدیل کرد .در واقع ،اگر تا پهی

از آن ههر حرکهت

مثبتی ،حتی پیشرفت فنی در برنامه هستهای در عمل معنایی جز تهدیهد بیشهتر بهرای بسهیاری از
کشورهای منطقه نداشت و تحت تأثیر فضای سیاسی و رسانهای موجود عمالً بهه ضهرر ایهران و
همگرایی منطقهای تبدیل میشد ،در گفتمان و فضای جدید ،حتی پذیرش غنهیسهازی اورانیهوم،
داشتن راکتور آب سنگین و داشتن نیروگاه هستهای دیگر نه تنها معنای سابق را ندارد ،بلکه حتهی
از جانب افکار عمومی بسیاری از کشورهای منطقه حق قانونی و منطقی ایران و در راستای ایجاد
ثبات بیشتر در منطقه تلقی میشود (ر.ک.)ACRPS, 2015; Statista, 2016 :
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 .2-3غیرامنیتیشدن فضا
پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال  12۱3بالفاصله با واکن های مثبهت
بینالمللی ،به ویژه از سوی  5+1به عنوان کشورهای طرف مذاکره با ایران و همچنین بسهیاری
ا ز کشورهای منطقه مواجه شد .در چنین فضایی ،طبیعی بود که دولت جدید بهتر و راحهتتهر
بتواند به حل و فصل موضوع هستهای بپردازد ،اما آقای روحانی پس از به دست گرفتن قدرت
از یکسو با انتقال پرونده هسته ای از شهورای عهالی امنیهت ملهی بهه وزارت امهور خارجهه بهه
غیرامنیتی کردن موضوع نیز کمک کرد (ر.ک :خلیلی12۱3 ،؛ امیهدی )12۱3 ،و از سهوی دیگهر
تیم جدید مذاکرهکننده نیز با بهرهگیری از دیپلماسی گسترده در سطوح منطقهای و بهینالمللهی
کوشید با تأکید بر بازی برد-برد از بار امنیتی موضوع بکاههد و آن را بهه موضهوعی سیاسهی و
قابل مذاکره تبدیل کند .البته این نگرش در عرصه بینالمللی تا حد زیادی موفق بود که اوج آن
را میتوان بستهشدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی و خروج پرونده هستهای ایران از ذیهل فصهل
هفتم شورای امنیت سازمان ملل و لغو همه قطعنامههای آن دانست ،اما در سهطح منطقههای تها
جایی که مرتبط با موضوع هستهای بود ،با تصویب و اجرای برجام تا حد زیادی موفق شد ،در
حالی که به دلیل مسا ل مختلفی که پس از آن بین ایران و عربسهتان پهی

آمهد ،بهار دیگهر در

مسیر پیشین قرار گرفت.

 .2-1انزوای روزافزون اسرائیل
با وجود اینکه اسرا یل بهه عنهوان دشهمن اصهلی ایهران و دیگهر کشهورهای منطقهه از معهدود
کشورهایی بود که تغییر دولت در ایران را به هی وجه در راستای سیاستهای خصهمانه خهود
نمیدانست و از همان ابتدا تالش کرد همپیمانان غربی و منطقهای خود را مجاب کند که فریب
سیاستهای صلحطلبانه و لبخندهای ایران را نخورند (نتانیاهو12۱3 ،؛ الحیات ،)12۱3 ،امها تها
زمان اعالم توافق نه تنها نتوانست جلوی موفقیت در مذاکرات و دستیابی به آن را بگیرد ،بلکهه
نتوانست همانند گذشته حساسیتهای منطقه ای بهر علیهه ایهران را نیهز برانگیهزد .نتیجهه ایهن
وضعیت انزوای روزافزون اسرا یل در بین کشورهای منطقه و حتی در سطح بینالمللی تها قبهل
از تصویب و اجرای برجام بهود (ر.ک :خلیلهی .)115-112 :12۱2 ،البتهه پهس از آن بهه دلیهل
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مسا ل دیگری که از یک سو میان ایران و عربستان و از سوی دیگر بهه واسهطه درک مشهترک
عربستان و اسرا یل از تهدید ایران ایجاد شد ،فضای جدیدی بهرای اسهرا یل جههت خهروج از
انزوای دوران مذاکرات و حتی قرارگرفتن در مسیر همپیمانی با اعهراب بهر علیهه ایهران شهکل
گرفته که غلبه بر آن توجهی ویژه را میطلبد.

 .2-9تقویت ثبات و نظم منطقهای
روند روزافزون بی ثباتی و آنارشی در سطح منطقه تا قبل از مذاکرات منتهی بهه برجهام
ضرورت خوداتکایی امنیتی و تق ویت بازدارندگی را از یک سو بهرای ایهران و از سهوی
دیگر برای هر یک از کشورهای منطقه برجسته نمود و آنها را برای در دستور کار قهرار
دادن دو راه حل اساسی ترغیب نمود؛ نخستین و بدیهی ترین راه حل که همواره توسهط
اغلب کشورهای عرب منطقه دنبال شده ،ورود به رقابت تسلیحات ی بسیار گسهترده بهود
(ر.ک ،) Cordesman, 2007; 2008 :اما در این میان برخی کشورها مانند عربستان حتهی
به این حد هم بسنده نکردند و در حالی که جمهوری اسالمی ایران را مهتهم بهه تهالش
احتمالی برای ساخت سالح هسته ای در آینده می کردند ،خود آشکارا از خرید تسلیحات
هسته ای از پاکستان به بهانه ایجاد بازدارندگی در مقابل ایهران سهخن بهه میهان آوردنهد
(  .) BBC News, 2013این وضعیت با تصویب و اجرای برجام منطقاً می توانست بهبهود
یابد ،اما تشدید درگیری های عربستان در سوریه و یمن و تالش مشترک حکام سهعودی
و صهیونیستی برای احیای ایران هراسی و شیعه هراسی پیشین جهت جلوگیری از استفاده
ایران از فرصت های پسابرجام بار دیگر باعث تشدید این وضعیت شده است .در واقهع،
اگر تأثیر متغیرهای دخیل دیگر در روابط ایران و عربستان مانند تحوالت عراق ،سوریه
و یمن را از تحوالت مربوط به موضوع هسته ای بتوانیم تفکیک کنیم ،روند مذاکرات به
خودی خود باعث تقویت ثبات و نظم در منطقه گردید ،اما متأسهفانه در عمهل نهه ایهن
مسا ل کام الً قابل تفکیک هستند و نه حتهی تهأثیر سیاسهت ههای خصهمانه عربسهتان و
اسرا یل به دلیل تهر

از دسهتیابی ایهران بهه قهدرت و نفهوذ بیشهتر در نتیجهه تثبیهت

دستاوردهای هسته ای خو د را می توان از آثار و پیامدهای مذاکرات تفکیک کرد.
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 .2-1کاهش وزن استراتژیک گروههای تروریستی
با وجود خریدهای تسلیحاتی گسترده توسط کشورهای عرب منطقه ،حتی ایهن راه حهل نیهز بهه
آرام

و غلبه بر تر

خودساخته آنها منتهی نشد و به همین دلیل توسهل بهه ایجهاد و تقویهت

گروههای تروریستی در دستور کار برخی از آنها قرار گرفت .این نگرانی از قدرت و نفهوذ ایهران
از یک سو و همچنین نگرانی برخی کشهورهای منطقهه از جملهه عربسهتان و اسهرا یل از کهاه
حمایت آمریکا از آن ها از سوی دیگهر باعهث شهد بهی
گروههای تروریستی از جمله داع

از پهی

بهر حمایهت ایهن کشهورها از

افزوده شود ،در حالی که تصویب و اجرای برجام باعث شهد

از وزن استراتژیک گروههای تروریستی مانند داع

نیز کاسته شود .مقایسه میزان حمایت برخهی

کشورهای منطقه و حتی آمریکا و برخی کشورهای غربی تا زمان دستیابی به توافهق و پهس از آن
به خوبی گویای این تغییر است .در حقیقهت توافهق هسهتهای ایهران بها  5+1از یهک سهو عمهق
استراتژیک ایران را در منطقه افزای
را نیز به شدت کاه

و از سوی دیگر وزن استراتژیک این گروهها ،به ویژه داع

داد (ر.ک :یزدانپناه12۱1 ،؛ نهدای ایرانیهان .)12۱1 ،پیشهرویههای ارته

سوریه و عراق در مقابل این گروه پس از توافق ،در قیا

با گسترش روزافزون قلمرو آنهها قبهل

از این تاریخ اگر نه کامالً ،اما تا حد زیادی نتیجه تغییر جهتگیریهای منطقهای و بهینالمللهی در
قبال استفاده از ابزار ترور در دو مقطع پی

و پس از توافق هستهای است.

 .2-2تضعیف ایرانهراسی و شیعههراسی
با وجود اینکه ایرانهراسی و شیعههراسی پروکهای فراتر از موضهوع هسهتهای بهوده و بهه کینهه و
عداوت تاریخی دشمنان انقالب و جمهوری اسالمی برمیگردد ،اما بدون تردید سیاست هسهتهای
دولت پیشین مستمسک بسیار خوبی برای پیشبرد این پروکه نه تنها در بین مردم منطقهه ،بلکهه در
سراسر جهان بود .آنچه توسل به چنین سیاسهتی را بهرای دشهمنان جمههوری اسهالمی ضهروری
میکرد نگرانی از گسترش موج بیداری اسالمی در کشورهای منطقه بها الههام از انقهالب اسهالمی
بود .در چنین وضعیتی ،تر

از برنامه هستهای عمالً تبدیل بهه تهر

از ایهران شهیعی در مقابهل

اعراب سنی شد و خود را در قالب ترویج تعهابیری چهون «ههالل شهیعی» (ر.ک)Alloul, 2011 :
نمایان ساخت .در واقع ،تهدید ساختگی غرب و صهیونیستها از برنامه هستهای ایران تها قبهل از
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و ناامنی نه تنها میان برخهی دولهتهها ،بلکهه حتهی در میهان

بسیاری از مردم منطقه شده بود ،اما این وضعیت نیز در دوران مذاکرات منتهی به برجام و به ویژه
پس از تصویب و اجرای آن به نحهو قابهل تهوجهی تغییهر یافهت .آن گونهه کهه نظرسهنجیههای
بینالمللی حکایت میکنند ،برجام باعث احسا

بیشتر از سوی برخی دولهتهها

امنیت و آرام

و اغلب ملتهای منطقه شده است (ر.ک.)ACRPS, 2015; Statista, 2016 :

 .2-1تغییر شکافها بین بازیگران منطقه به نفع ایران
بازیگران منطقه به دلیل نگرانیهای مختلف ،رفتارهای مختلفی در مقابل برجام از خود بروز دادهانهد.
برخی مانند عربستان و اسرا یل به دلیل نگرانیهایی که از شکلگیری نظم آینده منطقه به زیهان خهود
دارند ،تمام تالششان را به کار بستهاند تا باعث شکست آن یا حداقل مانع از اجهرای کامهل برجهام و
بهرهگیری جمهوری اسالمی ایران از نتایج آن شوند (احمدی23 :12۱1 ،؛ خرم .)12۱1 ،مهذاکرات و
توافق هستهای ایران با  5+1قطع ًا خشهم اسهرا یل از ایهران را بیشهتر کهرده اسهت؛ زیهرا دولتمهردان
صهیونیستی برنامه هستهای ایران را بهترین عامل گسهترش ایهرانهراسهی و تقویهت اعمهال فشهار و
تحریم بر جمهوری اسالمی و حتی مستمسکی برای توسل به اقدام نظامی بهر علیهه آن مهیدانسهتند
(شیعهنیوز .)12۱1 ،گرچه برجام بدون لحاظکردن مشکالت دیگر در روابهط ایهران و عربسهتان منطقهاً
میتوانست شکاف بین آنها را کمتر کند ،اما در عمل برخی تحوالت داخلی در ههر دو طهرف و سهایه
برخی کارشکنیهای نابخردانه در بهبود روابط دو کشور باعث زایلشدن چنین نتیجهای شهده و دولهت
عربستان را واداشته حتی به قیمت آسیبزدن به خود همچنان به موج شهیعههراسهی و سیاسهت اعمهال
فشار برای جلوگیری از دستیابی ایران به فرصتههای برجهام ادامهه دههد (یهزدانپنهاه .)12۱1 ،برجهام
همچنین ممکن است حس رقابت میان ایران و ترکیه را بی

از پی

برانگیخته باشهد ،امها قطعهاً رابطهه

این دو کشور را بدتر از گذشته نکرده و اگر موضوع سوریه بر روابط دو کشور سایه نمیانداخت حتهی
روابط بهتری را نیز بین آنها می توانست شکل دهد .با وجود اینکهه ایهن توافهق بهه ویهژه تحهت تهأثیر
تبلیغات منفی و فشار عربستان بر نگرانی برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلهیج فهار

ماننهد

بحرین و امارات متحده عربی افزوده ،اما امکانی جدید برای گسهترش روابهط ایهران بها عمهان ،قطهر و
کویت نیز ایجاد کرده و در مقابل رابطه ایران با عراق ،سوریه و حتی لبنان را مستحکمتر نموده است.

پیامدهای منطقهای و بینالمللی برجام؛ رویکردی  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 213

 .2-5تقویت محور مقاومت
با وجود اینکه در نتیجه تحوالت پس از برجام بر روند قطبیشدن و پیچیهدگی بهی

از پهی

معادالت استراتژیک منطقه افزوده شده ،اما نه تنها دورنمای کلی آن حتی به حد قبهل از توافهق
مبهم و تیره نیست ،بلکه برای جمهوری اسالمی ایران بسیار روشنتر از گذشته است؛ زیهرا در
آن شرایط باید شاهد ضعف روزافزون و تدریجی موقعیت جمهوری اسالمی ایهران بهه عنهوان
نقطه کانونی محور مقاومت و همپیمانان

و در مقابل تقویت روزافزون رقبا و دشهمنان آنهها

در منطقه بودیم ،در حالی که اکنون جایگاه و مسیر پی

روی ایران بهتر و همهوارتر از گذشهته

است (ر.ک :میرحسینی .)12۱1 ،در واقع ،مذاکرات منتهی بهه برجهام نهه تنهها منهافع و امنیهت
جمهوری اسالمی ایران را تأمین کرده ،بلکه باعث ابراز خرسندی همپیمانان منطقهای ایهران در
لبنان ،سوریه ،عراق ،یمن و طرفداران جمهوری اسالمی در دیگر کشهورهای منطقهه نیهز شهده
است .به همین دلیل است که با اعالم توافق هسهتهای سیاسهتمداران بسهیاری از ایهن کشهورها
ضمن استقبال از آن بر این واقعیت غیرقابل انکار تأکید کردند که برجهام باعهث تقویهت تهوان
محور مقاومت در منطقه خواهد شد ( .)Muallem, 2014این موضوعی است که نه تنها از زبان
آنها ،بلکه حتی از زبان مخالفین جمهوری اسالمی و توافق هستهای نیز به عنوان اسهتداللی در
مخالفت با برجام بیان شده است (ر.ک.)Einhorn, 2015; Maloney, 2015 :

 .2-21ائتالف عربستان و اسرائیل
با وجود آثار و پیامدهای مثبت برجام برای جمهوری اسالمی ایران و همپیمانان منطقهای آن ،از آنجها
که حکام سعودی برجام را باعث نزدیکی ایران و غرب از جمله آمریکا و در مقابل ،کاه

حمایهت

آنها از عربستان در مقابل ایران تلقی میکننهد ،بهر شهدت نگرانهی آنهها افهزوده شهده اسهت .ایهن
تحوالت همچنین اسرا یل را نیز در انزوای کامل قرار داد و همین تر

از تهدیهد مشهترک زمینهه را

برای نزدیکی میان این دو بازیگر ناراضی و نگران از نتایج توافهق فهراهم کهرده اسهت .در واقهع ،بها
تحوالتی که در روابط ایران و عربستان پس از برجام رخ داد ،یک ا تالف نانوشته میان سعودیهها و
صهیونیستها بر علیه ایران شکل گرفته که روز بهه روز گسهتردهتهر و آشهکارتر شهده اسهت (ر.ک:
احمدی .)21-23 :12۱1 ،به عبارت دیگر ،این کشورها از یک سو به دلیل نگرانی از کاه

حمایهت

 211ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  21پاییز 59

آمریکا از آنها در مقابل ایران و از سوی دیگر به دلیل گسهترش نفهوذ و قهدرت منطقههای ایهران و
محور مقاومت در مسیر ا تالف تاکتیکی قرار گرفتهاند؛ تاکتیکی به این دلیل کهه عربسهتان بهه خهوبی
میداند که این ا تالف باعث خشم ملتهای عرب خواهد شد و نمیتواند در بلندمهدت آن را ادامهه
دهد .بنابراین ،خواه این ا تالف با مصلحتبینی برای مدتی تداوم یابد و خواه فهرو ریهزد ،در نهایهت
باز هم به نفع جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

 .1افزایش منزلت بینالمللی ایران پس از برجام
با وجود اهمیت تأثیر مذاکرات منتهی به برجام بر جایگاه منطقههای جمههوری اسهالمی ایهران،
تأثیر توافق هستهای بر منزلت بینالمللی ایران حتی از آن هم جدیتر و مهمتر بهوده اسهت .در
واقع ،سطح بینالمللی گستردهترین و در عین حال اثرگذارترین سطح از معادالت در ارتباط بها
مذاکرات منتهی به برجام بوده است؛ زیرا از یک سو مههمتهرین مسها ل و مشهکالت ایهران بها
قدرتهای بزرگ ،یعنی تداوم برنامه صلحآمیز هستهای و رفع تحریمههای بهینالمللهی در ایهن
سطح مورد مذاکره و توافق قرار گرفتند و از سوی دیگر به واسطه برجهام ،منزلهت و موقعیهت
بینالمللی ایران از بازیگر منطقهای به بازیگر مؤثر بینالمللی ارتقا یافت .مههمتهرین پیامهدهای
بینالمللی مذاکرات منتهی به برجام که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعهث ارتقهای منزلهت
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران شده است را میتوان در موارد زیر مورد توجه قرار داد:

 .1-2تقویت چندجانبهگرایی
تالش برای جلوگیری از تبدیل موضوع هسته ای به ابزاری برای اعمال فشار بر کشور که بها
دعوت از سه کشور اروپایی و سپس با گسترش مهذاکرات بهه  5+1و حتهی در مهواردی بهه
برزیل و ترکیه صورت گرفت ،در عمل باعث شهد دولهت آمریکها در عهین عهدم مشهارکت
مستقیم در مذاکرات ،روند تحوالت ر ا نیز در مسیر مورد نظر خود هدایت کند ،بنهابراین نهه
تنها به تقویت چندجانبه گرایی نینجامید ،بلکه در عمل باعث تقویت یکجانبهگرایی آمریکها و
حتی تبعیت بیچون و چرای دیگر قدرت ها از این کشور در برخهورد بها ایهران شهد (ر.ک:
 .)Milani, 2010; Khan, 2010این در حالی است ک ه با آغاز مذاکرات منتهی به برجام ،روند
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معکوسی شکل گرفت که بر اسا

آن خود دولت آمریکا باید نظر قدرتهای بزرگ را برای

توافق با ایران تأمین می کرد .به عبارت دیگر ،چون این مذاکرات با حضور مسهتقیم نماینهده
آمریکا در کنار سایر قدرتهای بزرگ بینالمللی برگزار میشد ،بهه نهوعی مهیتهوان گفهت
آمریکایی ها نه تنها یکجانبه گرایی پیشین را کنهار گذاشهتند و بها قرارگهرفتن در کنهار سهایر
قدرت ها خواسته یا ناخواسته ،حداقل در این موضوع ،گهام در مسهیر چندجانبههگرایهی کهه
مطلوب جمهوری اسالمی ایران بود نهادند (  ،)Iranian Diplomacy, 2016بلکه حتی این بار
خود مدافع پیشبرد مذاکرات و عاملی برای جلب نظر دیگر قدرت ها شهدند .بهدین ترتیهب،
می توان گفت برخالف گذشته که ایران یا باید در مسیر امتیازدهی روزافهزون یها در معهر
فشار گسترده بینالمللی قرار میگرفت و در نهایت هم آمریکا به عنهوان مههمتهرین بهازیگر
پشت پرده نق

برهم زننده بازی را ایفا می کرد ،در شرایط جدیهد ایهن آمریکها بهود کهه بها

امتیازدادن به سایر قدرتها باید نظر آن ها را برای پیشهبرد مهذاکرات کهه دیگهر بهه حیثیهت
خودش گره خورده بود ،جلب میکرد.

 .1-1تقویت نظام عدم اشاعه هستهای
حل و فصل مسالمتآمیز موضوع هسته ای ایران بسیار برای آمریکا ارزشمند است و حتی اگهر
به واسطه این مذاکرات به رقبای بزرگ خود نیز اجازه عر

اندام داده و حضور آنها را رسماً

پذیرفته ،هرگز به معنای آن نیست که بازنده این بازی باشد .مهمترین امتیازی که با برجام برای
آمریکاییها در صحنه بینالمللی ایجاد شده ،تقویت نظام عدم اشاعه هسهتهای اسهت .حتهی بها
وجود پذیرش نق

دیگر قدرتها نیز هنوز آمریکا مههمتهرین قهدرت هژمهون در دنیاسهت و

حفظ و تأمین امنیت جهان در راستای منافع این کشور ارتباط تنگهاتنگی بها حفهظ و گسهترش
نظام عدم اشاعه هسهته ای دارد .در واقهع ،از نظهر سهاختاری حهل و فصهل موضهوع هسهتهای
جمهوری اسالمی ایران باعث ثبات و امنیت بیشتر نه تنها در دنیا ،بلکه بهه صهورت خهاص در
منطقه آشوبزده خاورمیانه شد که هم بهه نفهع آمریکها و قهدرتههای بهزرگ و ههم بهه نفهع
کشورهای منطقه از جمله ایران خواههد بهود (ر.ک :یهزدانپنهاه12۱1 ،؛ شهاپوری12۱1 ،الهف؛
برزگر12۱1 ،؛ .)Khoshandam, 2016
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البته ،جمهوری اسالمی ایران بارها به صراحت توسط مسئولین عالیرتبه خود اعهالم کهرده
بود که به دنبال سالح هستهای نیسهت و سهاخت و کهاربرد آن را حهرام مهیدانهد (خامنههای،
 ،)123۱اما تأکید بر پیشرفت فنی هستهای در مسیر صلحآمیز باعث ترغیهب برخهی کشهورهای
منطقه از جمله عربستان ،ترکیه ،مصر و حتی امارات متحده عربی به داشتن تأسیسات هسهتهای
یا حتی در مواردی چون عربستان به اعالم آشکار اراده برای خرید سالحهای اتمی از پاکسهتان
شد ( )BBC News, 2013و از نظر ساختاری تضعیف نظام عهدم اشهاعه هسهتهای منطقههای و
بین المللی را به دنبال داشت .به هر حال ،ایهن رونهد روزافهزون احسها

نیهاز و تقاضها بهرای

فناوری و سالح هستهای نیز با مذاکرات منتهی به برجام دگرگون شد ،زیرا این تجربهه اوالً بهه
بسیاری از کشورها نشان داد که چنین خواسهتی هزینههههای بسهیار گزافهی دارد و بها واکهن
قدرتهای بزرگ عمالً به نتیجه نمیرسد و ثانیاً ،کاه
احسا

نگرانی و تر

توان غنیسازی ایران خود به خهود از

بسیاری از کشورهای منطقه که باور کرده بودند ایران به دنبهال قهدرت

نظامی هستهای است و آنها باید به فکر بازدارندگی هستهای در مقابل آن باشند ،کاسته است.

 .1-3جایگزینی دیپلماسی به جای تهدید نظامی ،ترور و خرابکاری
راهی که دولت آقای احمدینژاد در مقابل اعمهال فشهار و تحهریمههای بهینالمللهی برگزیهد،
مقاومت در مقابل امتیازخواهی بیشتر در عین بیتوجهی به روند روزافزون تنبیه و مجازات بود
که خود را در قالب فشارها و تحریمهای فلهجکننهده بهینالمللهی بهه صهورت یکجانبهه یها در
هماهنگی با قدرتهای دیگر در ذیل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملهل بهروز داد .البتهه،
آمریکا و اسرا یل حتی به این حد هم بسنده نکردند و از تهدید نظهامی و همچنهین توسهل بهه
ترور دانشمندان هستهای و خرابکاری در تأسیسات هستهای نیز به عنوان تمام گزینهههای روی
میز علیه ایران استفاده کردند .هرچند حتی توسل به تمام این گزینههها نیهز نتیجههای عایهد آنهها
نکرد ،اما بدون شک تبعات نهاگواری بهرای جامعهه ایهران داشهت و هزینههههای بسهیاری را بهه
جمهوری اسالمی ایران تحمیل کرد .در حالی که با آغاز مذاکرات منتهی به برجهام از یهک سهو از
اهمیت و اعتبار تهدید نظامی ،ترور و خرابکاری تا حد زیادی کاسته و در عمهل اسهتفاده از ایهن
گزینهها کنار گذاشته شد و از سوی دیگر ،دیپلماسی به عنوان کمهزینهترین گزینه جایگزین آنهها
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گردید .در واقع ،روند تحوالت مربوط به برنامه هستهای از زمان دولت یازدهم حول محور گزینه
دیپلماسی شکل گرفت و با اهمیتیافتن این گزینه و اثبات کارآمدی آن ،دیگر گزینههها در عمهل
به حاشیه رانده شدند (ر.ک :پژوهشکده مطالعات راهبردی)121-123 :12۱1 ،؛ هرچند در حهرف
هنوز هم گاه از آن گزینهها یاد میشود و به ویژه مخالفین توافهق چهه در ایهران و چهه در دیگهر
کشورهای طرف توافق ،باز هم سعی در برجستهکردن گزینههای پیشین دارند.

 .1-1اثبات حقانیت و مشروعیت بینالمللی برنامه هستهای ایران
هرچند ایران هی گاه حتی تا قبل از مذاکرات منتهی به برجام نیز به دنبال ساخت سالح هسهتهای
نرفت و همواره بر استفاده صلحآمیز از انرکی هستهای تأکید داشت ،امها تصویرسهازی از ایهران و
برنامه هستهای آن تا قبل از دولت یازدهم در عرصه بینالمللی به گونهای بود که بسیاری از مهردم
جهان ادامه آن را مایه نگرانی و ناامنی میدانستند و حتی بیشتر مردم آمریکا مخالف آن بودند و از
اقدام نظهامی علیهه آن حمایهت مهیکردنهد (ر.ک .)Reuters, 2012; Gallup, 2013 :در واقهع ،بها
پیشرفت فنی برنامه هستهای ایران در دولت قبل و قطعنامههایی که در آکانس بهینالمللهی انهرکی
اتمی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملهل متحهد علیهه ایهران صهادر شهد ،نهه تنهها حقانیهت و
مشروعیت این برنامه زیر سؤال رفت ،بلکه دفاع از آن در مقابل افکار عمومی جههان نیهز روز بهه
روز دشوارتر شد .نظرسنجیهای بینالمللی در آن مقطع به خوبی حهاکی از ایهن بهود کهه افکهار
عمومی بینالمللی نیز با پیشرفت برنامهه هسهتهای ایهران مخهالف اسهت؛ امها از وقتهی مهذاکرات
هستهای در دولت یازدهم آغاز شد ،به میزان پیشرفت در مذاکرات ،حق ایهران در برخهورداری از
برنامه صلحآمیز هستهای و همچنین باور به عدم انحراف به سمت برنامه هستهای نظامی نیز بیشتر
مورد پذیرش جهانی قرار گرفت (ر.ک .)ACRPS, 2015; Statista, 2016 :بدین ترتیب ،ایهران از
تهدیدی خیالی به مدلی پیشرو و بازیگری مسئول در قبال صلح و امنیت منطقههای و بهینالمللهی
تبدیل شد .همچنین لغو ش

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و  13قطعنامه آکانس بینالمللهی

انرکی اتمی و بستهشدن پرونده ابعاد نظامی احتمهالی برنامهه هسهتهای ایهران در مههمتهرین نههاد
بینالمللی ناهر بر فعالیتهای هستهای در جهان که با قطعنامه رسمی این نههاد در تهاریخ  31آذر
( 15دسامبر) تأیید شد ،کمک بزرگی به این تغییر جهتگیری کرد و مههر تأییهدی بهر حقانیهت و
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مشروعیت بینالمللی برنامه هسهتهای جمههوری اسهالمی ایهران و پایهانی بهر تصویرسهازیههای
نادرست و غیرمنصفانه از آن بود.

 .1-9کاهش فشارها و تحریمهای بینالمللی و افزایش توان ایران
برخالف آنچه اغلب از جانب برخی طرفداران سیاست هستهای دولت قبل گفته میشود کهه
پیشرفت در برنامه هسته ای باعث گسترش قدرت و نفوذ منطقهای و بهینالمللهی ایهران شهد
(ر.ک :سالمتی12۱2 ،؛ انتخاب ،) 12۱2 ،در واقع این برنامهه باعهث شهد جمههوری اسهالمی
ایران نتواند از فرصت هایی که در نتیجه تغییرات در عراق و سپس در دیگر کشورها به دنبال
تحوالت منطقه ایجاد شد ،بهره بگیرد .نتیجه ناخواسته گسترش ایهن برنامهه ،گسهترش مهوج
ایران هراسی نه تنها در سطح منطقه ،بلکه حتی در سطح بین المللی بهود و در نهایهت جامعهه
بین المللی به رهبری آمریکا را ترغیب و تشویق کرد تا انهزوای سیاسهی جمههوری اسهالمی
ایران را در دستور کار خهود قهرار دههد .در ایهن راسهتا ،بها اعمهال فشهارها و تحهریمههای
بینالمللی ،دستیابی ایر ان به درآمدهای نفتی و ذخایر بین المللی خود محدود شد و با افزای
هزینه های مبادله و عدم امکان دسترسی به منابع و مسیرهای مبادله بانکی و بیمهای ،روز بهه
روز فشارها بر اقتصاد و جامعه ایران بیشتر شد .در نتیجه این وضعیت ،ارزش پهول ملهی در
قیا

با ارزهای بینالمللی به شدت کاه

یافت و اگر نبود برخی از ذخایر ناشی از افزای

فروش نفت در سال های قبل ،فروپاشی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی چنهدان دور از تصهور
نبود (ر.ک :خبرگزاری تسنیم .) 12۱3 ،در چنین شرایطی ،مذاکرات منتهی بهه برجهام از یهک
سو با تعلیق تحریم بیشتر در دوران مذاکرات بر اسا

توافق کنو ،عمالً جلوی سیاست تنبیه

و مجازات به سبک قبل را گرفهت و از سهوی دیگهر ،بهه دلیهل کهاه
تحریمهای بینالمللی ،کاه

هزینه های مبادله نسبت به قبل و افزای

و رفهع بسهیاری از
میزان سرمایهگهذاری

خارجی در ایران را به دنبال داشت (وزارت امور خارجه12۱5 ،الهف؛ 12۱5ب) و در عمهل
توان جمهوری اسالمی ایران هم برای مقابله با مشکالت داخلهی و ههم بهرای نقه آفرینهی
بیشتر در عرصههای منطقهای و بینالمللی افزای

یافت.
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 .1-1افزایش نقش و توان بینالمللی ایران
در حالی که روند فرسایشی پی

از مذاکرات منتهی به برجام تهوان جمههوری اسهالمی ایهران

برای نق آفرینیهای فراملی را به شدت محدود کرده بود ،قرارگهرفتن ایهران در مهذاکرات در
کنار  5+1از همان زمان به صورت ضمنی به معنای پذیرش نق

برتر ایران بهه عنهوان بهازیگر

مؤثر بینالمللی بود .با وجود این ،در آن مقطع نگاه به ایران به عنوان بازیگر غیرمسئول که بایهد
مهار شود بود ،در حالی که در دوران جدید ایران توانست به جهانیهان بقبوالنهد کهه بهازیگری
مسئول و توانمند حتی بدون داشتن بمب اتمی و بدون نیاز به داشتن آن است و به همین دلیهل
بالفاصله پس از اجرای برجام ،تهران به محل رفتوآمد هیئتهای تجاری و دیپلماتیک تبهدیل
شد (ر.ک :آفتابنیوز12۱5 ،؛ ایران آنالین)12۱5 ،؛ نکتهای که حتهی بسهیاری از سیاسهتمداران
کشورهای منطقه و همچنین مخالفین توافق در آمریکا نیز آشکارا بهه آن اذعهان کهرده و حتهی
معتر

بودهاند (ر.ک :سجادپور12۱1 ،؛ میرحسینی12۱1 ،؛ .)Barzegar, 2016

 .1-2تقویت محور مبارزه با تروریسم بینالمللی
استدالل آمریکا و قدرت های غربی برای جلوگیری از دسهتیابی ایهران بهه فنهاوری هسهتهای
ریشه در نگرانی بسیاری از کارشناسان غربی و آمریکهایی از اشهاعه هسهتهای داشهته اسهت
(ر.ک .) Sagan, et.al, 2007; Stanley, 2007 :به همین دلیل ،کشورهای منطقه با حمایهت و
هدایت آمریکا و رکیم صهیونیستی به همان میهزان کهه کوشهیدند اجمهاع بهینالمللهی علیهه
جمهوری اسالمی ایران شکل بگیرد ،گام در مسیر ایجاد و تقویت گروه های تروریستی برای
ممانعت از دستیابی به سالح هسته ای یا مهار ایران در صورت د ستیابی نیز نهادند .در حهالی
که مذاکرات منتهی به برجام ،همچنان که باعث فروپاشی اجماع بین المللی علیهه ایهران شهد،
باعث تبدیل روند رو به گسترش حمایت از تروریسم به تالش هرچند هاهری برای ا هتالف
علیه آن نیز گردید که کامالً منطبق با پیشنهاد آقای روحانی بهه سهازمان ملهل در چهارچوب
« جهان علیه خشونت و افراطیگری» است .البته بدیهی است کهه نقه

آمریکها در ایجهاد و

تقویت گروه های تروریستی به ویژه در منطقه خاورمیانه را نمی توان و نباید نادیهده گرفهت،
اما به هر حال همین که این کشور خود با تشکیل ا تالف بین المللی ،حتی به صورت هاهری
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شده را نیز نباید کم اهمیت دانست .آنچه در این میان مهم

است ،ارتباط این تحول با مذاکرات هسته ای است .همچنان که قبالً هم گفته شد ،توسهل بهه
تروریسم در مقابل ایران اساساً به دلیل نگرانی از به نتیجهه نرسهیدن مهذاکرات هسهتهای در
دولت قبل و در واقع ،تالشی برای مهار برنامه هسته ای ایران یا حداقل متوقفکردن آن بهود
و بنابراین ،با آشکارشدن نشانه های به نتیجه رسیدن مهذاکرات ،روز بهه روز از اهمیهت ایهن
ابزار برای مقابله با ایران کاسته شد و در مقابل ،اهمیت ا تالف علیه تروریسم بیشهتر گردیهد
(برزگر .) 12۱1 ،البته ،در این میان نباید به احسا

نگرانی اسرا یل و عربستان و حتی دیگهر

کشورهای منطقه از قدرت گرفتن ایران پس از توافق و نق آفرینی آن ها به جای آمریکها بهه
عنوان حامی مستقیم گروه های تروریستی نیز بیتوجه بود.

 .1-1تضعیف پروژه ایرانهراسی بینالمللی
یکی از دالیل موفقیهت آمریکها و ههمپیمانهان منطقههای و بهینالمللهی آن در پهروکه ایهرانهراسهی
بینالمللی ،تقارن آن با برنامه هستهای ایران بود .در واقع ،ایهن برنامهه بسهتر را بهرای پیشهبرد پهروکه
مذکور در سطح بینالمللی به گونهای فراهم کرد که تا قبل از دولت یازدهم ،جمهوری اسالمی ایهران
بر اسا

نظرسنجیهای بین المللی ،بهه عنهوان یکهی از منهابع عمهده تهدیهد علیهه صهلح و امنیهت

بینالمللی معرفی میشد کهه بایهد بها اقهدام نظهامی متوقهف شهود (ر.ک:

Reuters, 2012; Gallup,

)2013؛ اما مذاکرات منتهی به برجام این پروکه را در عرصه بینالمللی نیز تضعیف کهرد؛ زیهرا بها ادامهه
این سیاست ،بدیهی بود شکست توافق هستهای که دولت آمریکا حیثیت دیپلماتیک خود را بهه پهای آن
گذاشته ،دشوار باشد .جالب آنکه دولت آمریکا که قبالً عامل تهرویج ایهرانهراسهی در بهین کشهورهای
منطقه و در سطح دنیا بود ،خود با برگزاری جلسات مختلف و تما های مکهرر بها سهران کشهورهای
منطقه سعی کرد آنها را مجاب کند که توافق هستهای با ایهران نهه تنهها بهه ضهرر آنهها نیسهت ،بلکهه
تضمینکننده امنیت آنهاست .این تغییر در معادالت قدرت تا آنجا پی

رفت کهه حتهی دوقطبهیههای

مرسوم علیه ایران در آمریکا نیز بهه حاشهیه رفهت و بسهیاری از سیاسهتمداران و کارشناسهان آمریکها و
متحدان آن دریافتند که در صورت ادامه فشار بر ایران همراهی قدرتهای بهزرگ را از دسهت خواهنهد
داد (سجادپور30 :12۱1 ،؛ میرنظامی .)31 :12۱1 ،البته ،این پروکه متأسهفانه پهس از توافهق از یهک سهو
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توسط اسرا یل ،عربستان و سایر کشورهای نگران از افزای

قهدرت و نفهوذ ایهران پهس از برجهام و از

سوی دیگر توسط مخالفین توافق در آمریکها و حتهی برخهی کشهورهای منطقهه و همچنهین برخهی از
مخالفین توافق در ایران به گونه ای دیگر در حال بازسهازی اسهت کهه در صهورت موفقیهت ،حتهی بهه
مراتب خطرناکتر از دوران قبل از مذاکرات خواهد بود و مهار آن تدبیر و درایت خاصی را میطلبد.

 .1-5تغییر وضعیت شکافها بین بازیگران بینالمللی به نفع ایران
به واسطه تغییرات در سطح بینالمللی در نتیجه مذاکرات منتههی بهه برجهام ،از یهک سهو شهاهد
تقویت شکاف بین آمریکا و اسرا یل و همچنین بین آمریکا و کشورهای عرب خلهیج فهار  ،بهه
ویژه عربستان و از سوی دیگر شاهد کاه

شکاف بین ایران و آمریکا و سایر قدرتهای بهزرگ

در مسا ل منطقهای ،از جمله در موضوع مقابله با تروریسم بودهایم .به عبارت دیگهر ،مهذاکرات و
توافق هستهای خود باعث تغییر در روابط ایران با آمریکا و غرب شده و این تغییر اثرات خهود را
بر روابط آنها با کشورهای منطقه نیز آشکار کرده است (ر.ک :برزگر12۱1 ،؛ یهزدانپنهاه.)12۱1 ،
البته ،تغییر وضعیت این شکافها فقط یک روی سکه اسهت و روی دیگهر آن تقویهت همکهاری
ایران با اروپا ،روسیه و چین است که نمودهای آن را در تراکم رفت و آمهدهای دیپلماتیهک بهین
مقامات عالی این کشورها به ایران و افزای

مراودات تجاری مهیتهوان دیهد (رک :آفتهاب نیهوز،

12۱5؛ ایران آنالین12۱5 ،؛ شاپوری12۱1 ،ب .)1۱-33 :در واقهع ،مهذاکرات و توافهق هسهتهای
تصویری متفاوت از ایران به جهانیان نشان داد و همچنان که بسیاری از مخهالفین آن در آمریکها و
حتی برخی کشورهای منطقه استدالل میکنند باعث رهاسازی پتانسیلههای محدودشهده ایهران و
تقویت موضع آن به ویژه از نظر دیپلماتیک و اقتصادی در صحنه بهینالمللهی شهد (ر.ک :برزگهر،
 )12۱1و ا تالف علیه ایران را به ا تالف علیه مخالفین توافق و برنامه صلحآمیز هستهای آن تبهدیل
کرد (ر.ک :سجادپور12۱1 ،؛ یزدانپناه.)12۱1 ،

 .1-21دستیابی ایران به ذخایر بینالمللی و ارتباط مستقیم با اقتصاد جهانی
تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم و شروع فصل جدید مذاکرات هسهتهای ایهران بها  5+1بهه
تدریج حلقه محاصره اقتصادی و تجاری علیه جمهوری اسالمی ایران تن تر شد .مسدودشدن
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منابع ارزی کشور در بانکهای خارجی و عدم امکان سرمایهگذاری خهارجی در ایهران باعهث
شد ارتباط مستقیم جمهوری اسالمی ایران با اقتصاد جهانی قطع شهود .در ایهن وضهعیت اگهر
کاالیی هم از ایران صادر میشد ،به دلیل محدودیتهای بینالمللی امکان دستیابی بهه پهول آن
وجود نداشت و به همین دلیل بسیاری از مبهادالت بهینالمللهی بهه صهورت پایاپهای صهورت
میگرفت ،یعنی به جای مواد خام و محصوالتی که از ایران صادر میشد ،محصوالت بیکیفیت
و در مقیا

گسترده وارد کشور میشد که اقتصاد ملی را با بحران مواجه و بیشترین ضرر را به

تولید داخلی و اشتغال ملی وارد کرد .البته ،با آثار نهاگواری کهه ایهن وضهعیت بهرای ایهران
داشت ،مدت ها زمان الزم است تا بار دیگر اقتصاد ملی بتوانهد احیها شهود و مقهاوم و پویها
گردد ،اما حداقل نتیجه ای که برجام داشته این است که به روند فالکت بار پیشین پایان داده و
روند جدیدی را پی

روی کشور قرار داده است .در واقع ،با وجهود اینکهه هنهوز موانهع و

مشکالت بسیاری بر سر راه لغو تحریمها و به ویژه شکسته شدن فضای روانی تحریم وجهود
دارد که هم در داخل و هم در عرصه دیپلماتیک باید برای رفع آن ها تالش کرد و به عنهوان
مطالبه ملی پیگیری نمود ،اما حتی اگر بر اسا

آنچه به صورت واقعی و عملی تحقق یافتهه

نیز قضاوت کنیم ،فضای پس از برجام بهه اسهتناد آمهار و ارقهام م نتشرشهده باعهث افهزای
سرمایه گذاری خارجی در ایران ،کاه

هزینه های مبادله با جهان ،افزای

دستیابی ایهران بهه

منابع و ذخایر بین المللی خود ،پیوند بیشتر بها اقتصهاد جههانی و در مجمهوع ،تقویهت تهوان
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران شده است (ر.ک :وزارت امور خارجه12۱5 ،الف؛ 12۱5ب؛
شاپوری12۱1 ،ب.)1۱-33 :

نتیجهگیری
در این مقاله ضمن بررسی و نقد رویکردهای فنی ،حقوقی ،سیاسی و امنیتی در تحلیهل آثهار و
پیامدهای منطقهای و بینالمللهی برجهام ،رویکهرد اسهتراتژیک بهه عنهوان رویکهردی کهالن و
جامعنگر که به همه ابعاد و سطوح موضهوع توجهه دارد و وجهوه فرصهت و تهدیهد آن را بهه
صورت توأمان در ارتباط با همه بازیگران مورد توجه قرار میدهد ،به عنهوان مبنهای بررسهی و
تحلیل مورد توجه قرار گرفت.
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بررسی روند تحوالت منطقه بر مبنای این رویکرد به خوبی نشان مهیدههد کهه بها وجهود
فضای مناسب برای افزای

قدرت و نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی ایران در نتیجه تحهوالت

در افغانستان و عراق و تحوالت ناشی از بهار عربهی یها بیهداری اسهالمی ،برنامهه و مهذاکرات
هسته ای تا قبل از دولهت یهازدهم در عمهل بهه انهزوای تهدریجی ایهران و کنارگذاشهتن آن از
مناسبات منطقهای ،امنیتیشدن فضا ،افزای

بیثبهاتی از طریهق گسهترش رقابهت تسهلیحاتی و

تقویت گروهههای تروریسهتی و جههتدههی آنهها بهر علیهه ایهران ،تقویهت ایهرانهراسهی و
شیعههراسی به ویژه توسط عربستان و اسرا یل ،تالش منطقهای و بینالمللی برای تضعیف توان
لجستیکی و دفاعی محور مقاومت از طریق افزای

فشار و تحریم بر جمهوری اسالمی انجامید

و شکافها بین بازیگران منطقهای را به زیان ایران و در راستای منزویکردن آن شهکل داد .در
حالی که مذاکرات منتهی به برجام بسیاری از این روندها و جهتگیریها را به نفهع جمههوری
اسالمی و همپیمانان منطقهای آن تغییر داد ،بسیاری از موانع قدرت و نفوذ منطقهای ایهران را از
میان برداشت و جایگاهی برتر و هژمونیک به جمهوری اسالمی ایران بخشید.
مذاکرات منتهی به برجام در سطح بینالمللی نیز زمینه را برای چندجانبهگرایی به عنهوان نظهم
مطلوب بینالمللی ایران فراهم نمهود؛ نظهام عهدم اشهاعه هسهتهای بهینالمللهی را تقویهت کهرد؛
دیپلماسی را جایگزین اقدام نظامی ،ترور و خرابکاری نمهود؛ حقانیهت و مشهروعیت بهینالمللهی
برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسالمی ایران را به اثبات رساند؛ از فشار تحهریمههای هالمانهه
بر اقتصاد و جامعه ایران کاست و در مقابل بر توان جمهوری اسالمی برای ایفای بهتر نقه ههای
بینالمللی خود افزود .مذاکرات منتهی به برجام همچنین محور بینالمللی مبهارزه بها تروریسهم را
تقویت کرد؛ پروکه ایرانهراسی مبتنی بر فعالیتهای هستهای را متوقف یا حداقل تضعیف نمهود؛
شکافهای بینالمللی را به نفع جمهوری اسالمی و به زیان مخالفین و دشمنان آن تغییهر داد و در
نهایت ،زمینه را برای دستیابی ایران به ذخایر مسدودشده و منابع مالی و اقتصادی بینالمللی خهود
فراهم کرد .با این تغییرات در سطوح منطقهای و بینالمللهی ،بهدیهی اسهت کهه مهیتهوان گفهت
مذاکرات منتهی به برجام ،جایگاه منطقهای و منزلت بینالمللی جمهوری اسالمی ایران را تقویهت
کرد و آن را به عنوان قدرت هژمون منطقهای و بازیگر مؤثر بینالمللی جلوهگر ساخت.
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