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 مقدمه
دهره عرصره تعرار    کشرمک       یکاز  ی که ب یرانا  اپر نده هسته درخصبصمذاکرات 

ببد نران ام پس از حد د د  نا  مذاکرات فشررده   نرخت    یجهان  ها  قدرت یرانا یانم

برنامه جامع اقردام  »( با تباف  بر نر 20۹5  جبال ۹4) ۹3۱4ماه  یرت 23، در 5+۹   یرانا یانم

خبد را  یهدر عم  اعتبار ا ل یکاآمر ی. هرچشد برجام با عهدشکشیدرن پایان)برجام( به « مشترک

 یتاهم ی دلتباف  به ینمثبت آن هم کانته شد، اما ا  از اثرگذار یزاناز دنت داد   به همان م

در مشانبات آن با د نتان، رقبا   دشمشان در  ییرتغ   یرانا یآن بر تحبالت داخل گذار تأثیر  

 ها مرذاکره   گفتگرب بربده   که حاص  نا  المللیینمهم ب یدادر  یکعشبان به چشینمشطقه   هم

در مشطقره     یرران ا یشرده انرداز آ چشرم  یممهم در ترن یمبضبععشبان به تباندی، همباره مانت

  مرذاکره در   یپلمانری د یرت رجرام نمراد مبفق  خبد را حفظ کشد. ب یتجهان قلمداد شبد   اهم

تشهرا  شردت ملتهر    متشرتت انرت کره نره      به  ادر مشطقه بخشیم  نماد نظ المللییننطح ب

الشرعا   تحرت  تبانرد یم یز  مشطقه را ن یرانا یانین یشدهآ یبلکه حت ی،کشبن یط  شرا یتمبقع

کراه  ترش    تعامر       مثبرت   در رانرتا   یعرامل عشبان به تباندیتباف  هم م ینقرار دهد. ا

عمر  کشرد   هرم     یمانران  پ  هرم  یرران ا المللیین  ب  امشطقه یگاهمذاکره   بهببد جا ینطرف

 یحتر  یرا د. در  اقع اجرا شبقلمداد  ینطرف ینتش  ب ی ادا یانفبذ   برا ی  عامل یمشف تباندیم

 یمانران پ  هم یرانا راهبرد  یگاه  جا یتبر  ضع  چشمگیر تأثیر تباندیبرجام م  عدم اجرا

 دارد. یار بس یتآن اهم یامدها آثار   پ ی دق یبررن ،ر ینآن در مشطقه داشته باشد   از ا

برجام گفتره     زمیشۀبا  جبد این میزان اهمیت مبضب    با  جبد ایشکه مطال  بسیار  در 

برت کمّی   دقی  به تبیرین آثرار     صتبان گفت پژ هشی که بهنبشته شده انت، اما تحقیقاً می

ایران پرداخته باشد،  جبد ندارد. اغل  آثار   راهبرد خصبص بر جایگاه پیامدها  برجام، به

که در این زمیشه  جبد دارد یا صرفاً به تحلی  بعد یا ابعاد  خاص از مبضب  مانشد بعد نظرامی  

؛ اخالقیران،  ۹3۱4 ر  )کمرالی،  (، علمی   فشرا ۹3۱5جقه، (، اجتماعی )صادقی۹3۱5)بلبجی، 

آن برر   ترأثیر  ها  کمّی پرداخته یا بره (، اغل  در قال  تحلی  کیفی   بد ن تبجه به داده۹3۱1

( یرا  ۹3۱5(   ت ارت خرارجی )کمرالی اردکرانی،    ۹3۱5تحبالت نیانت داخلی )کریمی مله، 

پشراه،  ؛ یزدان۹3۱4ازنی، ؛ نب۹3۱4المللی )رضاخباه، ا    بینآن بر تحبالت مشطقه تأثیر حتی به
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اند. در  اقع در اغل  آثرار مبجربد بره    پرداخته راهبرد کردن ر یکرد  (، بد ن برجسته۹3۱4

  که در این نطح بر جایگراه   مشزلرت جمهربر  انرالمی     تأثیر برجام   میزان راهبرد ابعاد 

بررنری   تحلیر  آثرار       مقاله حاضر بره  اناس، درپرداخته نشده انت. براین ،گذاردایران می

پردازیم. پرن  اصلی این انت المل  میایران در نظام بین راهبرد پیامدها  برجام بر جایگاه 

الملر   نظرام برین   در ایران راهبرد  جایگاه بر  تأثیر چه( برجام) که برنامه جامع اقدام مشترک

اجررا   »شبد که شته میدر رانتا  پانخ به این پرن ، این فرضیه به آزمبن گذا داشته انت؟

 .«المل  شده انتایران در نظام بین راهبرد برجام باعث تقبیت جایگاه 

 هرا  آیشرده  بره باتبجه دیگر نب  از   تاریخی  هابررنی نیازمشدنب یک از حاضر تحقی 

   ا کتابخانره  صربرت بره  که تحقی  این  هاداده   اطالعات بشابراین. گیردمی صبرت محتم 

ها  ها  تاریخی   هم مبتشی بر تحلی هم برگرفته از انشاد   تحلی  شبندمی گردآ ر  انشاد 

 هرا  پرژ ه  انرتفاده   برا  ت زیه   تحلی  یافتره  که هستشد. تکشیکی راهبرد پژ هانه   آیشده

تهدیرد   -ضرعف   فرصرت  -مبتشی برر محبرهرا  قردرت    راهبرد چارچبب تحلی  ، کشیممی

تحلی  نقاط قربت   ضرعف   تهدیرد       با که معشی این به انت، (SWOT)مبنبم به نبات 

 آن ترأثیر  ها  قب    پس از برجام به بررنیها  کمّی   مقایسه نا فرصت بر اناس شاخص

در بررنری مبضرب  ابتردا بره      .پرداخرت  الملر  خرباهیم  نظام بین در ایران راهبرد  جایگاه بر

چارچببی  نپس   پیامدها  برجام پرداخته آثار خصبصها  مختلف در بررنی   نقد دیدگاه

کشیم   درنهایت برا بررنری   مقایسره    آن مشخص مینش      راهبرد برا  بررنی جایگاه 

ایرران طری    راهبررد  آن بر ابعراد مختلرف جایگراه     تأثیر د ران قب    بعد از برجام به بررنی

برجرام برر جایگراه     ترأثیر  پرردازیم   شرده مری  بر اناس الگب  ارائره  ۹3۱7تا  ۹3۱0ها  نا 

 دهیم.مبرد بررنی   تحلی  قرار میآمده دنتبه ها ایران را به انتشاد داده راهبرد 

 

 ها و نظریاته. آثار و پیامدهای برجام؛ دیدگاالف
گر ه  هستیم؛مباجه  یاتبا د  گر ه از نظر یکلطبر به برجام در خصبصها در بررنی دیدگاه

کششرد   گرر ه د م   یمر  یرابی آن را مثبرت ارز  ی ههستشد که مباف  برجام ببده   نت نظریاتیا   
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کششرد کره بره    آنهایی هستشد که مخالف برجام ببده   آثار   پیامدها  آن را مشفری ارزیرابی مری   

  پردازیم.تفکیک به آنها می

 

 . دیدگاه موافقان6

این گر ه، برجام را تبافقی  .انت  مشطقه  یرانبه نفع ااز مشظر مبافقان، برجام تبافقی انت که 

دانشرد. از مشظرر امشیتری      دارا  ابعاد امشیتی، نیانی، اقتصاد    اجتماعی گسترده می راهبرد 

تباند دارا   جبه احتمالی تهدیردآمیز باشرد، دربردارنرده    معتقدند برجام به همان میزان که می

هرا  برزرب بره    یم به معشا  تعهرد قردرت  غیرمستقصبرت به ؛ زیراانتناز نیز  جبه فرصت

(. از 4۱0: ۹3۱4خلیلری،  د لت مسئب  اجرا  آن انرت ) عشبان به حفظ نظام جمهبر  انالمی

  بردین  شبد  یتلق ا  ایرانناز  برنامه هستهامشیتیبر  یانینقطه پا تباندیبرجام ماین دیدگاه، 

نظام   جامعره را   یتظالمانه که امش ها یمجشگ از نر کشبر، تحر یهضمن د رشدن نا ترتی 

 (.۹3۱5نژاد، یی)داد  یابشدمی یانپا یزبه مخاطره انداخته ببد ن

برجرام  که  کششدبر اهمیت دیپلمانی به این نکته اشاره می تأکید از مشظر نیانی این گر ه با

رآمد انرت  کا ینظام یرانا یانالم  نشان داد که نظام جمهبرخببی به به آن ی  مذاکرات مشته

خبد را ح  کشد  یچیدهمشکالت پ تباندی  از مبضع قدرت   بد ن تبن  به ز ر   خشبنت م

ا تثبیرت کررد   آمیرز   مشرر   ایرران ر   ا  صرلح شبد برجام حقبق هستهگفته میاناس براین  

 (.4۱۹: ۹3۱4)خلیلی، 

تررین  شد؛ زیرا مهمدانتر از نایر پیامدها میمبافقان برجام پیامدها  اقتصاد  آن را ملمبس

ها  نازمان مل ، اتحادیه ار پا   آمریکا   به تبرع آن  ا  در لغب یا تبقف تحریماثر تباف  هسته

هرا،  بسیار  کشبرها  دیگر ببده که با اجرا  برجام امکان تحق  دارد   به تبع رفع این تحریم

بلکره قردرت    ؛گرفتره شرد   تشها مرا دات   مبادالت ت ار  رنمی ایران با نرانر دنیا از نرنه

گرذار   (   میزان جرذب نررمایه  ۹3۱5جشابان، زنی طرف ایرانی در خرید   فر ش کاال )چانه

 .(۹3۱5، پبراخالق)خارجی نیز افزای  یافت   امکان ر ن  صشعت گردشگر  نیز فراهم شد 

 ضرعیت   ات مستقیم   غیرمستقیمی که برر تأثیر  انطهبه با ر مبافقان برجام، این تباف  به

اجتمراعی   ترأثیر  ترینباشد. مهممعیشتی مردم خباهد گذاشت، دارا  پیامدها  اجتماعی نیز می
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برجام   مذاکرات مشتهی به آن، ای اد امید ار  در مردم به نظام   د لت برا  حر  مشرکالت   

مستقیم   غیرمستقیم باعث افزای  اعتماد آنها به نظرام جمهربر  انرالمی    صبرت به انت که

 (.258: ۹3۱5جقه، صادقیشبد )می

ا ، مبافقان برجام این تباف  را زمیشه همکار  بیشتر بین ایران   آمریکرا در  در نطح مشطقه

انرد کره برا افرزای   زن   مبقعیرت      کررده  تأکیرد  مدیریت مسائ  مبجبد دانسته   بر این با ر

هرا در مسرائ  دیگرر،    ژئبپلیتیک ایران در مشطقه درنتی ه برجام   در صبرت تردا م همکرار   

مدارن آمریکرایی    رابطه خصمانه برخی کشبرها مانشد انرائی    عربستان با ایران نزد نیانت

 (.۹3۱4رضاخباه، اعتبار یا خشثی شبد )تباند بیار پایی نیز می

المللی برجام نیز از نگاه مبافقان بسیارگسرترده انرت؛ جلربگیر  از ای راد       پیامدها  بین

ا  در مشطقه، جلبگیر  از ر ند ر زافز ن گسترش تر ریسرم  تسلیحاتی هسته گسترش رقابت

(، تقبیرت  Savir, 2015تهدید   اقعی برا  همه جهانیان   ازجمله ایران )عشبان به المللیبین

هرا بره   (، تغییر ر یکردها   نگاه4۱۱: ۹3۱4 خلیلی،المل  )گرایی در ناختار نظام بینچشدجانبه

( ۹3۱4پشراه،  یزدانانی   ارائه تصبیر  جدید   متفا ت از ایران به جهانیان )ایران در نطح جه

 شد.هست  همچشین پیبنتن ایران به اقتصاد جهانی از پیامدها  مهم برجام در این نطح 

 

 . دیدگاه مخالفان2-6

کدام از نگاه خربد بره   رد که هر جبد دا یخارج   یداخل طیفد   یزنمخالفان برجام در گر ه 

امرا   ؛کششرد مری  یابیارز یرا مشفگرچه مخالفان برجام همگی آن  شد.کشمیاشاره  مشفی آنعباق  

 ی هبرجام، نت یمخالفان داخل .تفا تی فاح  بین مخالفان داخلی   مخالفان خارجی  جبد دارد

  دلباپس تبعرات آن   کششدا  آن قلمداد می  به نفع غرب   متحدان مشطقه یرانآن را به ضرر ا

ضرر غرب   مشرافع متحردان     به یراننفع اتباف  را به ینبرجام، ا یخارج خالفانم ی ل ؛هستشد

 .کششدمی یابیآن ارز

   یرران اجمهربر  انرالمی    نظام یفضعتباعث  معتقدند این تباف برجام  یمخالفان داخل

ر یکرد حب  محبر  یشترب یاتاز نظر یفط ینآن خباهد شد. ا     جهانیامشطقه یگاهتشز  جا

به در ن ناختار نظام  دشمشان ایران یر  نا یکا  معطبف به گسترش نفبذ آمرچرخد می یتیامش
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برار  در ابعراد   دانشد که در آیشده عباق  زیران ی انت. آنها برجام را تبافقی میانالم  جمهبر

د کررد   معتقدنرد آمریکرا برا ایرن      گیر کشبر خباهگریبان راهبرد امشیتی، نیانی، اقتصاد    

  از نرب  دیگرر   انرت  پیشرفت ایران را متبقف کرده ا  ر بهتباف  از یک طرف برنامه هسته

ا    نیسرات هسرته  أالمللی انرژ  اتمی از مراکز   ت انطه اطالعاتی که از طری  آژانس بینبه

تر  ارد عملیرات نظرامی   دقی  تباند در آیشده با اطالعاتآ رد، میا  به دنت میحتی غیرهسته

 (.۹3۱4متقی، علیه ایران شبد )

از مشظر نیانی، دغدغه مخالفان برجام بیشتر حرب  محربر نفربذ   تغییرر فضرا  نیانری       

 داران این نگرش با انتشاد به برداشت آقرا  ر حرانی کره برجرام را    داخلی متمرکز انت. طرف

هرا  د   المللی معرفی نمبد   از برجامینمشکالت داخلی   ب فص  ح  الگبیی برا عشبان به

طلبران برا   کششد که نکشد د لت   اصرال  (، ابراز نگرانی می۹3۱5ر.ک: ر حانی،   نه یاد کرد )

تحت فشارقراردادن رهبر ، از فضا  پسابرجام برا  داد نتد بر نر اصب  انانری   بشیراد    

 (.  ۹33-۹35: ۹3۱5نظام بهره جبیشد )ر.ک: خلیلی، 

کرردن مشرکالت اقتصراد  کشربر،     لحاظ اقتصاد ، مخالفان برجام با نراختار  اعرالم  از 

(؛ زیرا بشا ۹3۱5عبانی، شبد )شدن برجام به ضرر تبلیدکششدگان داخلی تمام میمعتقدند اجرایی

درصد کراه  یافرت   20به گفته کارششانان اقتصاد ، پس از برجام هزیشه  اردات کاال حداق  

ن امر به نفع  اردکششدگان خباهد ببد   ازآن اکه کاالها  مصررفی در نربد     ای( ۹3۱5)لیالز، 

شربد.  این قضیه به ضررر تبلیدکششردگان داخلری تمرام مری      ا  دارند، اردات کشبر نهم عمده

د، بلکه این مشرکالت ابعراد   شبتشها مشکالت اقتصاد  جامعه ح  نمیبشابراین پس از برجام نه

ترین آثرار آن  افزای  جمعیت بیکار   خر ج نرمایه از کشبر از بدیهییابشد که جدید  نیز می

 خباهد ببد.

از مشظر پیامدها  فشی   حقبقی، مخالفان معتقدند متن برجام بسیار  از خطبط قرمز نظام 

نادیده گرفته انرت   ، رزیدندمی تأکید تر مقام معظم رهبر    نایر نران نظام بر آنکه پی را 

تر نسربت  آنها همچشین معتقدند قرارگرفتن ایران در مبضعی به مرات  ضعیف (.۹3۱4جلیلی، )

ا  ایران ها  هستهیکسان پشداشتن اهمیت همه نایت(، ۹3۱4متقی، به نایر طرفین در برجام )

  بازدارنرده   راهبررد  به قابلیت  یتبجهبی(   ۹3۱3ا  )محمد ، کششده هستهنزد گر ه مذاکره
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ناز  برا  ایرران در نظرر گرفتره    تشها مرکز غشیعشبان به که نطشزانت نایت فرد  باعث شده 

دارا  قابلیرت   راهبررد  گبنره مرکرز   شبد   در مباقع بحرانی جمهربر  انرالمی ایرران هری     

 (.۹3۱4بازدارندگی در اختیار نداشته باشد )متقی، 

مشرخص از عربسرتان   برخری کشربرها  جشربب      طربر  به برجامجبهه مخالفان خارجی 

تشکی  شده انت. دالیر  مخالفرت   متحده  یاالتخباهان در ا   جمهبر ی انرائ فارس،خلیج

آن  اهمره   از یشرتر باین گر ه ماهیتی بسیار متفا ت از دالی  مخالفان داخلی برجام دارد. ایشان 

هرا   د   بدین ترتی  گزیشره شبدر مشطقه   جهان  یرانقدرتمشدشدن ا اند که برجام باعثداشته

 فایده تلقی شبند.ابزار  برا  مقابله با ایران ببدند، بیعشبان به که پی  از این نظامی

 شردن یبرجرام، از زمران علشر    در خصربص  رژیم صهیبنیسرتی مخالفت   مبضع خصمانه 

بارها تکررار   یمرژ ینا مسئبلین  ، از نب  حتی پس از آن برجام یرشپذتا ا  مذاکرات هسته

پیشررفت هرچره   مشطقره     رژیرم صهیبنیسرتی     یرت امشطبف بره  که مع« تباف  بد». عشبان شد

تبافر    یره عل یاهبمحبر ثابت اظهارات نتانا  ببد، ها  هستهدر دنتیابی به نال  یراناتر نریع

 (.Goldenberg and Golov, 2015; Herzog, 2015) ا  ببده انتهسته

   یخیرتا ماهیتز انربعی برخانرته  دیدگاه   انتراتژ  عربسرتان در خصربص برجرام بره    

 از ابتردا   (.۹08۹: ۹3۱5نژاد، مصلی)نت ا میانه رخا در نعربستا   انیرا  قابتهار راهبرد 

همرباره مخالفرت خربد را از د  مشظرر مطرر       عررربستان   یرران، ا  اشدن مبضب  هستهمطر 

تررغییر دهرد     ا  را به نفع خرربد  تباند تبازن قبا  مشطقها  میآنکه ایران هسته ا  کرد، می

ز اهمیرت  ئلبشران   فلسرطین حرا    به تقبیت مباضع   جایگاه ایران در عراق،تبجهاین مبضب  با

ا  حادثره  کره  در صربرتی زیرا  ؛محیطی انتها  زیستمبضب  دیگر نگرانی .انرت فررا انی

حم  ها  زیاد  مرتفارس آنی خلیج حاشیه کشبرها  ،برا  نیر گاه اتمی بربشهر رخ دهرد

 فرارس خلریج آب شررب خربد بره   از مین بخشیأ یژه آنکه این کشبرها جهت تهب ،ندشبمری

 ،مسرتق  صربرت  بهتشها نه عربستان(. در این خصبص 332: ۹38۱نس ، نادر )  ابسته هستشد

علیره  در مقاطع مختلف به اتخراذ مبضرع   نیز فارس  یجخل  همکار  چارچبب شبرا دربلکه 

 (.37: ۹3۱4صفار ، ) ه انتپرداختا  ایران برنامه هسته
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کردن آن بررا   ا  با مشفی ارزیابیگبنهخباه آمریکا در قبا  برجام بهمباضع حزب جمهبر 

 راهبررد  مشافع آمریکا در مشطقه   جهان همراه ببده انت. آنها معتقدند برجام  زن   جایگراه  

نتراتژ  گذشته آمریکا دیگر در قبا  ایران پسابرجامی جباب ایران را افزای  داد   باعث شد ا

بلکره باعرث    ؛گیررد شردن ایرران را نمری   ا جلب  هستهتشها نه ندهد. از دیدگاه این افراد برجام

نرا  آیشرده حفرظ کشرد   از      ۹5ا  کشبنی خبد را به مدت ایران تبان هستهنب یک شبد ازمی

نا  آیشده تحم    حفرظ کشرد.    ۹5ظام کشبنی ایران را تا کشد ننب  دیگر آمریکا را ناگزیر می

باعث افزای  پرنتیژ ایرن  نب یک ا  ایران ازدر  اقع به با ر آنها برجام ضمن حفظ تبان هسته

اش   امکران  شبد   از نب  دیگر با دنترنی ایران به مشابع مالی آزاد شرده کشبر در مشطقه می

ها  د ربررد، تبنرعه     ت ایران را برا  تهیه مبشکان ام مرا دات مالی جهانی، دنت حکبم

رانتا با مشافع ایران باز خباهد گذاشرت.  ها  تشدر  همتقبیت تبان تهاجمی   حمایت از گر ه

از دنرت  تشهرا  نره  آمریکرا در مشطقره   راهبرد از این دیدگاه برجام باعث شد متحدان دیریشه   

عراملی بررا  تضرعیف    عشبان به زیابی این تباف بلکه با ار ؛د لتمردان این کشبر عصبانی شبند

مشی امشیتی چشرد ده نراله آمریکرا در مشطقره،     ها  امشیتی آمریکا به آنها   تغییر در خطتضمین

احساس کششد که این کشبر به آنها خیانت کرده انت. به همین دلی  آنها معتقدند برجرام اصرالً   

 (.Conway, 2015)اجرا  آن گرفته شبد  تر باید جلب نریعهرچه  به نبد آمریکا نیست  

با  جبد ایشکه مبافقان   مخالفان برجام هریک از زا یه دید خبد ابعاد مختلف ایرن تبافر    

اند، اما را آشکار کرده   مشافع   مضار آن برا  ایران   کشبرها  طرف تباف  را مشخص کرده

انتشاد به آمار   ارقام قاب  اتکا بره   کلی   بد نصبرت به ها   نظرات یا چشاناغل  این دیدگاه

 ر د به جزئیات   تمرکز بر نگاه بخشری انانراً از درک    انطه به بیان دیدگاه خبد پرداخته یا

بره نظرر   انراس  براین(. ۹32-۹31: ۹3۱5اند )ر.ک: خلیلی، مبضب  غاف  شده راهبرد ماهیت 

 جره  عشبان به   با ر یکرد کمّی   دقی  راهبرد رند بررنی مبضب  در چارچبب جایگاه می

 ممیزه این پژ ه  که هم به ماهیت جامع   کلی آثرار   پیامردها  برجرام تبجره دارد   هرم     

صبرت به از ابعاد   ز ایا  مبضب  را در جایگاه خبد   در ارتباط با دیگر ابعاد   ز ایاهریک 

عین حا  دقی  آثار   پیامردها    کشد، چارچبب مشانبی برا  درک جامع   دردقی  بررنی می

 برجام باشد.
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 ؛ چارچوبی برای سنجش و تحلیل آثار و پیامدهای برجامراهبردی. جایگاه ب
 ضعیتی انت که بره نسربت شررایط زمرانی، مکرانی   تردارکاتی        راهبرد مبقعیت یا جایگاه 

  برر جایگراه   رترأثی  باید ببیشریم برجرام چره   اناس براین .گیرد ، برا  هر کشبر شک  میئااید

 المل  داشته انت.ایران در نظام بین راهبرد 

 

 راهبردی. چارچوب سنجش جایگاه 6-2
هرا   مد نب یک خاصی  جبد ندارد، اما از ها مد کشبر راهبرد گرچه برا  نش   جایگاه 

 (Tellis, & Others, 2000: 2-28؛ ۹57: ۹38۱ی )زرقرانی،  قدرت ملر مختلفی برا  محانبه 

ها  مختلفری   جبد دارد   از نب  دیگر مد  راهبرد جایگاه  یادیناز عشاصر بش یکیعشبان به

شبد از ترکیر  آنهرا بره    نیز  جبد دارد که در این پژ ه  نعی می راهبرد ریز  برا  برنامه

دنت یابیم. در  اقع مدلی که از آن برا  نش   جایگراه   راهبرد مدلی برا  نش   جایگاه 

فرد انرت کره برا تلفیقری از     کشیم یک مد  چشدمتغیره ابتکار    مشحصربهانتفاده می راهبرد 

هرا  چشردمتغیره نرش   قردرت ملری   ر ش امتیرازدهی برر انراس مراتریس نربات           مد 

(SWOT) هرا قربت  نرر اژ  عبرارات  نربات  انرت.  آمده دنتبه (Strengths) هرا ، ضرعف 

(Weaknesses ،)هافرصت (Opportunities)   تهدیدات (Threats ) نبات از  انت. تحلی

   تحلیر   ت زیره  بره تربان ا   ایشکره،   مری  انت کره بره کمرک آن    ابزارها  تد ین انتراتژ 

هرا  اتخاذ نمبد که قبت راهبرد تصمیماتی د م ایشکه، ها  داخلی   خارجی پرداخت   محیط

بره  باتبجره  از ایرن مرد     گیر  (. با بهره۹3۱3ها  محیطی متبازن نازد )عالمی، را با فرصت

در  راهبررد  اهمیت پشج عام  نظامی، اقتصاد ، نیانی، اجتماعی   علمی   فشا ر ، جایگراه  

 گیرد:قال  مدلی مانشد آنچه در زیر نشان داده شده انت مبرد بررنی قرار می

جایگاه راهبردی

ریبعد علمی و فناو بعد اجتماعی بعد سیاسی بعد اقتصادی بعد نظامی
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هرایی را در نظرر بگیرریم.    در قالر  ایرن ابعراد بایرد شراخص      راهبرد برا  ارزیابی جایگاه 

شاخص که بر اناس نظر خبرگان دارا  بیشرترین  زن ببدنرد را در    پانزدهم مب  دراناس اینبر

   2، صرلح جهرانی  ۹دهیم. بعد نظامی شام  نه شاخص امشیت ملری عد مبرد بررنی قرار میبُ پشج

 درصرد ، 4(GDP؛ بعد اقتصاد  شام  نه شاخص نررانه تبلیرد ناخرالص داخلری )    3شدننظامی

؛ بعرد نیانری شرام  نره شراخص ثبرات       1تربرم  میزان   5گذار  مستقیم خارجیجذب نرمایه

؛ بعد اجتماعی شام  نره  ۱  کیفیت قدرت نرم 8، میزان کارایی   اثربخشی د لت7نیانی   امشیت

شاخص نالمت عمبمی، نطح آمبزش   نرمایه اجتماعی   درنهایت بعد علمی   فشرا ر  نیرز   

  ر   ، میرزان بهرره  ۹0قراالت   م رالت علمری   فشری مشتشرشرده     شام  نه شراخص تعرداد م  

 .انت ۹2  صادرات کاالها  با تکشبلبژ  باال ۹۹گذار  علمی دانشمشدان کشبر در جهانتأثیر

 

 راهبردی. سنجش و تحلیل جایگاه 2
شرده در ایرن پرژ ه  مربرد     ها  مذکبر در چارچبب ماتریس نربات   ر ش ارائره  شاخص

گبنه که اشاره شد مراتریس نربات مبتشری برر د  محربر افقری         گیرند. همانمیارزیابی قرار 

دهشده نگر میزان قبت   ضعف هر کشبر   محبر عمبد  نشانبیاعمبد  انت که محبر افقی 

ایرران را مربرد    راهبررد  ها   تهدیدها  آن انت. بررا  ایشکره بتربانیم جایگراه     میزان فرصت

از این محبرها باید از چرارچبب   فرمرب  خاصری    هریک   ارزیابی   نش   قرار دهیم، برا

ضعف مشرهبر   -که به محبر قدرتنبات  ماتریس افقی در محبر نحبه نش  انتفاده کشیم. 

باشد. به این صبرت که رتبه کشربر مردنظر را در مقایسره برا     ها میانت، بر اناس رتبه کشبر

                                                                                                   
1. National security   

2. Global peace 

3. Militarization 

4. Gross Domestic Products (GDP) per capita 

5. Foreign direct investment 

6. Inflation rate 

7. Political stability 

8. Government effectiveness 

9. Soft power quality 

10. Scientific & technical articles 

11. Citable documents H index 

12. High-tech exports 
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درصد رتبه کشربر مردنظر   نهم سنپ ها  مبرد بررنی در جهان به دنت آ ردهم مب  کشبر

ها  هرر  آمده از م مب  شاخصدنتها  بهدرصدکشیم   درنهایت میانگین نهمرا محانبه می

 کشیم.درصد ک  آن نا  محانبه میعشبان به نا  را

هانت نیز بر ها   فرصتدهشده میزان تهدیدکه نشاننش   محبر عمبد  ماتریس نبات 

عشربان  هرا  خا رمیانره )بره   ها  ایران نسبت به دیگر کشربر فرصتاناس مقایسه تهدیدات   

 شرانزده رتبه ایرران را در مقایسره برا    اناس براینگیرد. محیط پیرامبنی امشیت ملی( صبرت می

از م مرب    نرپس  دهریم کشبر مشطقه خا رمیانه بر اناس هر شاخص مبرد بررنری قررار مری   

 نه ایران را به دنت آ رده   درآخر رتبه مدنظر راها، رتبه ناالآمده از شاخصدنتها  بهرتبه

 کشیم.درصد  محانبه مینهمصبرت به

برا  ایشکه بتربانیم بره   ها در ماتریس نبات، شدن نحبه امتیازدهی به رتبه کشبربا مشخص

ها  افقی   عمبد  ماتریس امتیازدهی کشیم، باید ها در محبرشده کشبردرصد ها  نهمرتبه

یکسران   جرامع امتیرازدهی      ها را بر اناس فرایشرد فراهم آ ریم که بتباند این رتبهمکانیزمی 

رتبره کلری   عشربان  بره  هرا  نراالنه را  شده از م مب  فاکتبردرصد عدد نهماناس براینکشد. 

 کشیم:ها به ترتی  جد   زیر امتیازدهی میکشبر

هرر کشربر نسربت بره م مرب       آمرده  دنرت بره  درصرد بر اناس این جد   اگر عدد نهم

قدرت   در محربر  دهشده نشان درصد باشد، در محبر افقی50 بیشتر ازکشبرها  مبرد بررنی 

( محانربه  5تا  ۹مثبت )از صبرت به گرفته به آنفرصت انت   نمره تعل دهشده نشان عمبد 

درصد کشبرها  مبرد بررنی باشد، 50 کمترازدرصد آن کشبر شبد   اگر رتبه   عدد نهممی

 SWOT ها بر روی ماتریسکشور راهبردیمکانیزم امتیازدهی جایگاه 
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صربرت  بره  تهدیرد انرت    دهشرده  نشان ضعف   در محبر عمبد دهشده نشان در محبر افقی

 د.شب( محانبه می-5تا  -۹مشفی )از 

ها  هرر  بر اناس قرارگیر  تابع حاص  از دادهها در ماتریس نبات نیز ر ش ارزیابی داده

کشبر   هم راهبردها  آن را بررا    راهبرد کشبر بر ر   مشحشی نبات انت که هم جایگاه 

 ایدئا  بیانگر  ضعیت SOدر بخ  نمبدار زیر قرارگیر  تابع به باتبجه کشد.آیشده مشخص می

هرا  پری    ها   فرصتگیر  از تبان خبد، حداکثر انتفاده از ر یدادانت   کشبر باید با بهره

بیانگر  ضعیت نامتعراد  انرت   در ایرن شررایط      WOر  را بشماید. قرارگیر  تابع در بخ  

مبقعیرت خربی  بهرره    ا  خبد برا  ارتقا  جایگراه    ها  مشطقهکشبر مدنظر باید از فرصت

 STهرا بپرردازد. قرارگیرر  ترابع در بخر       ببرد   با انتفاده از پتانسی  نهفته به جبران ضعف

بیانگر  ضعیت نامتعاد  انت. بشابراین در این  ضعیت کشبر باید از راهبردها  رقابتی جهرت  

  تهدیردات   رنراندن حرداق  بره بررا   رقبرا بهرره ببررد       در خصربص ارتقا  مبقعیت خبد 

  درنهایت قرارگیر  تابع در  گذار  نمایدنرمایهبر نقاط قبت خبد بیشتر نماندن از رقبا عق 

  آمردن  ئبیانگر  ضعیت  خیم   ناگبار انت   کشبر باید در این شرایط ضمن فا WTبخ  

ها  ناختار  خبد، از ای اد هرگبنه تش  نسبت به رقبا نیز خبددار  کشرد؛ زیررا از   بر ضعف

 خارجی در بدترین شرایط قرار دارد.لحاظ 
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 ایران قبل و پس از برجام راهبردی. سنجش و تحلیل جایگاه 1
خبد خبد ا  بر اناس چارچبب پیششهاد  بههرچشد مقایسه د ران قب    پس از تباف  هسته

ایران داشرت، امرا ازآن اکره در     راهبرد   بر جایگاه تأثیر تباند نشان دهد انعقاد برجام چهمی

شاهد خر ج آمریکا از برجام ببدیم، مقایسه  ضرعیت جدیرد برا اد ار پیشرین نیرز       ۹3۱7نا  

ایران خباهد داشرت. در ایرن    راهبرد   بر جایگاه تأثیر تباند نشان دهد که نببد برجام چهمی

در طرب  د ران هشرت    رانتا پشج بعد نظامی، اقتصاد ، نیانی، اجتماعی   علمی   فشا ر  را

 :Legatum, 2016)شرده  ها  تعیینبا انتفاده از مشابع مرببط به شاخص ۹3۱7تا  ۹3۱0ناله 

Visionofhumanity, 2016; Heritage, 2016; Unctad, 2016; Scimajor, 2016; 

Globalinnovationindex, 2016; Knoema, 2016) تأثیر دهیم تا بهمبرد ارزیابی قرار می 

 ایران پی ببریم. راهبرد بر هر بعد   درنهایت بر جایگاه  برجام

 

 . بعد نظامی6
ترا   ۹3۱0هرا   ضرعف طری نرا     -ایران در محبر قدرت راهبرد بررنی بعد نظامی جایگاه 

رشرد ایرران   ها ر ند ر بهاثرگذار  تحریمدلی  به دهد که در د ره قب  از برجامنشان می ۹3۱7

  برا اعرالم تبافر  ژنرب شراهد نریر        ۹3۱3کاهشی ببد، اما از نا   ۹3۱2کشد   حتی در نا  

که  انت ا  پی  رفتهگبنهصعبد  امتیازات ایران در بعد نظامی هستیم که این نیر صعبد  به

 ۹ها شد. در نمبدار شرماره  حتی بسیار بیشتر از د ران قب  از تحریم ۹3۱5امتیاز ایران در نا  

 ضعف بعد نظامی مشخص شده انت: -ر ند تحب  امتیاز محبر قدرت
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خاص   مستقیم برا  طبر به بلکه ؛این شرایط را تغییر دادتشها نه اعالم تباف    اجرا  برجام

شده ایرران  ها  بلبکهداراییغیرمستقیم از طری  آزادناز  طبر به ها  نظامی  برداشتن تحریم

( باعرث افرزای    502: ۹3۱5  انتفاده بخشی از آنها برا  تقبیت بشیه نظامی کشربر )بلربجی،   

حضبر نیر ها  نظامی جمهبر  انالمی در نبریه   تغییر مبازنه قدرت به نفع بشرار انرد     
جایگراه ایرران   مسکب در تحبالت این کشبر شد   تحکیم  -تثبیت جایگاه ایران   محبر تهران

(. این  ضعیت حتری  ۹7: ۹3۱4دنبا  داشت )نبازنی   دیگران، ا  را بهدر مبازنه قدرت مشطقه
هرا  امشیرت ملری قررار     دلی  آنکه دفا  نظامی در صدر ا لبیتبا خر ج آمریکا از برجام نیز به

ن بر ایرن  شاها آثار مشفیگرفت همچشان تدا م یافت، هرچشد در صبرت تدا م فشارها   تحریم

 بعد در آیشده بی  از پی  آشکار خباهد شد.
انعقاد برجام همچشین باعث شد امتیاز مشارکت ایران در شاخص جهرانی صرلح نیرز رشرد     

برنرد. جردا  از    ۹3۱0تقریباً بره د  برابرر نرا      ۹3۱5تبجهی داشته باشد   در نا   درخبر
انعقاد برجام، آنچره تبانسرت در   ترین نطب  دیپلماتیک   ا  در عالیپیشرفت مذاکرات هسته

 خصربص در لمللی ابینثر باشد حضربر ایرران در مرذاکرات    ؤافزای  مشارکت   امتیاز ایران م
( که فرصرت آن پرس از   71: ۹3۱4؛ ترابی   محمدیان، ۹3۱5ان نبریه ببد )عیبضی، ح  بحر

هرا   نرا   فرصت بعد نظامی طری  -در محبر تهدیداناس براینبرجام برا  ایران مهیاتر شد. 

تبان دید، شاهد افزای  امتیازات ایران می 2گبنه که در نمبدار شماره نیز همان ۹3۱7تا  ۹3۱0
  برا خرر ج    ۹3۱7 یژه در د  نا  پس از انعقاد برجام ببدیم که البتره ایرن ر نرد از نرا      به

 ر بر  شده انت: یتبجهدرخبر آمریکا از برجام بار دیگر با نز   
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 . بعد اقتصادی2

ایرران حراکی از آن انرت کره      راهبررد  ضعف بعد اقتصراد  جایگراه    -بررنی محبر قدرت

هرا برر اغلر     تحرریم  ترأثیر  دلیر  بره  ۹3۱3ترا   ۹3۱0هرا   امتیازات ایران در این بعد طی نا 

به حد  ببد که ها بر اقتصاد ایران تحریم تأثیر دارا  نیر نز لی ببد.ها  اقتصاد  ایران، بخ 

هرا  ها  اقتصاد، حتی مبارد  که تحت تحریم نببدند نیز عمالً درگیر تحریمتقریباً تمامی بخ 

عشربان  بره    حتی بان کی مبن، دبیرک   قرت نرازمان ملر  آن را    (4۱: ۹3۱5شدند )شاپبر ، 

هرا   (. افرت تمرامی شراخص   ۹45: ۹3۱2ارزیابی کررد )جمشرید ،   اقدامی ضد حقبق بشر  

  بهببد نسبی شرایط   رشرد   ۹3۱3تا  ۹3۱0ها  اقتصاد    افت امتیاز بعد اقتصاد  طی نا 

 تدری ی امتیازات پس از برجام در نمبدار زیر مشخص شده انت:

 

 

 

 

 

 

 

 6190-6191های ضعف در سال-اقتصادی محور قدرت . میانگین امتیاز بعد1نمودار 

 

که معراد  زمرانی پسرابرجام     ۹3۱7تا  ۹3۱4ها  دهد که در نا نشان می 3نمبدار شماره 

  قبر  از   ۹3۱0شبد، امتیاز بعرد اقتصراد  ایرران افرزای  یافرت   از میرانگین نرا         تلقی می

 ۹3۱8(، هر چشد به احتما  زیاد در نرا   ۹10: ۹3۱5ها نیز فراتر رفت )کمالی اردکانی، تحریم

برند. ر ند تحب  شرایط اقتصراد  ایرران قبر    پرس از      ۹3۱3به  ضعیتی حتی بدتر از نا  

تبان می 4فرصت بعد اقتصاد  نیز در نمبدار شماره -اجرا  برجام را در امتیازات محبر تهدید
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 . بعد سیاسی1
ایران شراهد کراه  امتیرازات طری      راهبرد ضعف بعد نیانی جایگاه -در بررنی محبر قدرت

هرا   تحریم یژه به رانتا با ابعاد دیگر  ببدیم که این کاه  امتیازات هم ۹3۱2تا  ۹3۱0ها  نا 

کششده ایرران برا اقردامات تحریمری خربد      این د ره کشبرها  تحریمشده علیه ایران ببد. در اعما 

گبنه القا کردنرد  را بر شاخص اثربخشی د لت گذاشتشد   به جامعه   ملت ایران این تأثیر بیشترین

که د لت در کشتر    مدیریت کشبر ناتبان انت. امتیاز شاخص ثبات نیانری ایرران نیرز در ا ج    

ا  کره حتری برخری    گبنره نا  آخر قرار داشت؛ بره  پشجکن در ترین حد ممکممذاکرات  ین در 

زنری  هرا  جهرانی بره چانره    معتقد ببدند ایران در شرایطی قرار ندارد که بتباند در مقابر  قردرت  

: ۹3۱5پرداخته   به شک  قاب  قببلی مشافع حیاتی خبد را ترأمین نمایرد )جمعری از نبیسرشدگان،     

 ؛ز صحیفه قدرت نیانی در جمهبر  انالمی ایرران را گشربد  فص  نبیشی اتشها نه (، اما برجام۹۹

ا  شد   الگبیی کارآمد از نظام جمهبر  انالمی برا  تشظریم  هبلکه نبیدبخ  حیات نیانی تاز

 (.2۹1: ۹3۱5ها  نیانی آفرید )کریمی، آراییترتیبات   صف

زنری    هها  اعمرا  شرده قردرت چانر    تا پی  از اجرا  برجام تشدید فشارها   تحریم

دیپلمانرری ایررران را در جهرران کرراه  داده برربد   ر ابررط خررارجی جمهرربر  انررالمی برره 
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کشبرهایی خاص محد د شده ببد،  لی با تحق    اجرا  برجام، جایگاه ایران در معرادالت  

در  یرژه  به المللی،ا    جهانی ارتقا    زن دیپلمانی کشبر در معادالت نیانی   بینمشطقه

(. البتره مسریر همکرار     ۹4: ۹3۱4ا  افرزای  یافرت )نربازنی   دیگرران،     قهها  مشطبحران

(، امرا  53: ۹3۱1کشبرها  عضب برجام از همان آغاز، مسیر  نه    همبار نببد )دلخبش، 

 5ها در مسیر اجرا  برجام، همچشان که در نمبدار شماره با  جبد همه مشکالت   کارشکشی

ها  ضعف بعد نیانی طی نا  -ی  امتیاز محبر قدرتنیز نشان داده شده انت، شاهد افزا

با باالگرفتن مشازعات بر نرر مانردن یرا     ۹3۱1ببدیم، ر ند  که البته از نا   ۹3۱5   ۹3۱4

جانبره آن از ایرن تبافر  د براره برا کراه        خر ج آمریکا از برجام   درنهایت خر ج یرک 

 مباجه شد:چشمگیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6190-6191های ضعف در سال -سیاسی محور قدرت بعد. میانگین امتیاز 1نمودار 

 

گذار ببد؛ ارتقا  جایگاه   مشزلت ملی، افزای  حس تأثیر برجام در محیط داخلی ایران نیز

غر ر ملی ایرانیان، افزای  امید ار    ارتقا  اعتماد نیانی نهاد ، افرزای  همبسرتگی میران    

ر   در ن نظام  کمرک آن بره فرایشرد ضرر ر ،     ها  نیانی معتد    میانهجریانات   جشا 

تبان از دنتا ردها  داخلی برجام امعه را میاز نپهر عمبمی ج« زداییامشیتی»بر دشبار   هزیشه

 راهبرد (. همچشین اجرا  برجام باعث ارتقا  اهمیت 2۹1-220: ۹3۱5ارزیابی کرد )کریمی، 
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برین   راهبررد  اهلل لبشان شد   ح  معض  ا  مث  نبریه، عراق   حزبایران نزد متحدان مشطقه

ا ، زنی ایران در مسائ  مشطقهقدرت چانهآفریشی   ها  بزرب نشانه اقتدار، نق ایران   قدرت

انراس، همچشران کره در    (. براین۹5: ۹3۱4ازجمله بحران نبریه تفسیر شد )نبازنی   دیگران، 

، در شرایطی که ا ضا  نیانی کشبرها  مشطقره بعرد از   انت نشان داده شده 1نمبدار شماره 

فرصت بعد نیانری  -ت محبر تهدیدبهببد ببد نیز امتیازانرگذاشتن امباج بهار عربی ر بهپشت

افزای  یافت   حتی افزای  فشارها   ۹3۱5   ۹3۱4ها  جایگاه ایران نسبت به رقبا طی نا 

 المللی   خر ج آمریکا از برجام نیز آن را به نطح قب  از تباف  برنگرداند:بین
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6190-6191های سالفرصت در  -سیاسی محور تهدید . میانگین امتیاز بعد1نمودار 

 

 . بعد اجتماعی8

برخالف نایر ابعاد که در د ران بعد از برجام شاهد نیر صعبد  آنها ببدیم، بعد اجتماعی در 

 ۹3۱2ترا   ۹3۱0یعشری   ،ها  قبر  از برجرام  ا  که در نا گبنهاین د ران نیر نز لی داشت، به

 کارآمدن آقرا  ر حرانی  با ر   ۹3۱2، در نا  ۹3۱۹رغم نیر نز لی در نا  بهامتیاز این بعد 

ها  بعرد تردا م   جمهبر تغییر جهت داد   صعبد  شد،  لی این صعبد در نا رئیسعشبان به

را انرت  آمرده   7نیر نز لی مانشد آنچه در نمبدار شماره  ۹3۱4   ۹3۱3ها  نیافت   طی نا 
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 6190-6191های ضعف در سال-اجتماعی محور قدرت . میانگین امتیاز بعد1نمودار 

تربان نتی ره   را مری  ۹3۱4نسربت بره    ۹3۱5البته ثبرات امتیرازات بعرد اجتمراعی در نرا       

ها  اجتماعی ترا حرد زیراد  بره     برهببد شاخصات برجام ارزیابی کرد؛ زیرا تأثیر آشکارشدن

 8/3بره   ۹3۱5ار در نرا   رشرد اقرتصاد  برستگی دارد که بر اناس گرزارش مرکرز آمر    میزان

هرا  بعرد دیرد    ها  اجتماعی در نرا  درصد رنید   ادامه این ر ند را باید در بهببد شاخص

ها  اجتماعی طی (. در  اقع تبقف نیر نز لی شاخص۹3۹: ۹3۱5بشاب، قلعه   میالنی)رضایی

در رشد اقتصاد  نسبی پس از برجرام باعرث شرد امتیرازات ایرن بخر         انطه به ۹3۱5نا  

گذار باشد   شررایطی  تأثیر فرصت این بعد نیز-ها  بعد هم افزای  یابد   بر محبر تهدیدنا 

 آمده را رقم بزند: 8مانشد آنچه در نمبدار شماره 
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ثر از أایران پس از برجرام در هرر د  محربر بیشرتر متر      راهبرد افت امتیاز بعد اجتماعی جایگاه 

کاه  شاخص نرمایه اجتماعی ایرانیان ببده که نش   آن همباره با دشبار    ابهام مباجره بربده   

ها حکایت از این داشت که نرمایه اجتمراعی ایرران پرس    بیشی(. پی 258: ۹3۱5جقه، انت )صادقی

داخلری   افرزای  امیرد ار  عمربمی نسربت بره حر         ها  نیانی کاه  تش  انطه به از برجام

فقرط نریر نز لری ایرن      ۹3۱5مشکالت اقتصاد  باید دارا  نیر  صعبد  باشرد،  لری در نرا     

ر ند صعبد امتیازات این بعد نیز آشکار شرد   حتری در نرا      ۹3۱1  از نا   شدشاخص متبقف 

که برجرام در   شبد تأکید ر ر  انتهم تدا م یافت. البته درباره پیامدها  اجتماعی برجام ض ۹3۱7

مدت   درازمردت اثرربخ  انرت، امرا اثرر آن زمرانی       کششده مبانع بیر نی در میانجایگاه عام  رفع

 (.221: ۹3۱5شبد که مبانع داخلی نیز برداشته شبند )فاضلی   جشادله، معشادار   مشهبد می

 

 . بعد علمی و فناوری1
دهد که امتیاز این بعرد در رانرتا    فشا ر  نشان میضعف بعد علمی    -بررنی محبر قدرت

نریر  نز لری داشرته انرت. کراه        ۹3۱2تا  ۹3۱0ها  ها علیه ایران طی نا افزای  تحریم

ثر از کاه  امتیاز شراخص صرادرات کاالهرا  برا     أها  مذکبر بیشتر متامتیاز این بعد طی نا 

  عدم تبادالت جهانی برر ایرران تحمیر     ها  صادراتی دلی  ممشبعیتتکشبلبژ  باال ببد که به

ضرعف بعرد علمری   فشرا ر  طری      -میانگین امتیازات محبر قردرت  ۱د. در نمبدار شماره ش

 تبان شاهد ببد:را می ۹3۱7تا  ۹3۱0ها  نا 
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شده علیره ایرران طری    ها  اعما تحریم انطه به تکشبلبژ  باالتبنعه صادرات کاالها  با 

دلیر   بره  ها در ایرران کاه  یافت   این امر باعث شد تبنعه فشا ر  ۹3۱2تا  ۹3۱0ها  نا 

یافته نباشد   درنتی ه محصبالت تبلیدشرده  ها  تبنعهالمللی همپا  کشبرعدم ارتباطات بین

هرا در عمر  حضربر ایرانیران در     ز تبلید نشبند. این تحریمها  ر تراز با تکشبلبژ ایرانی هم

( کره پرس از انعقراد    30۱: ۹3۱5ها  مهم علم   فشا ر  را به صفر رنانده ببد )ناظمی، پر ژه

ا  کره پرس از رفرع    گبنره ها،  ضعیت علمی ایرران نیرز تغییرر یافرت؛ بره     برجام   رفع تحریم

 ۹3۱5با  جربد نرکبنی چشرد نراله، در نرا        ا ، رتبه علمی ایران در جهانها  هستهتحریم

(   در زمیشره مقراالت   Science Metrix , 2016: 15( با چهار پله صعبد همراه بربد ) 20۹1)

ایران بعد از کشبرها  چین، آمریکا   هشد در  (20۹7)جبال   ۹3۱1نانبفشا ر  نیز در تیر ماه 

نابقه ببد. ایرن ر نرد نیرز    مان بی( که تا آن زStatnano, 2017رتبه چهارم جهان قرار گرفت )

ها  خارجی د براره  تبلیغات مشفی   فشارها   تحریم تأثیر به بعد تحت ۹3۱1متأنفانه از نا  

 تشز  نهاد.ر به

نیرز   ۹3۱7ترا   ۹3۱0هرا   فرصت بعد علمی   فشا ر  طی نرا   -در ارزیابی محبر تهدید

برا تشردید    ۹3۱2در نرا   ش  پله صعبد داشرت، امرا    ۹3۱۹شاهدیم که امتیاز ایران در نا  

شاهد صعبد  ۹3۱3امتیاز تشز  کرد. با  جبد این پس از انعقاد تباف   ین در نا   22ها تحریم

با انعقاد برجام شدت بیشتر   ۹3۱4در این بعد ببدیم که این صعبد در نا  م دد امتیاز ایران 

جانبره آمریکرا   ها  یکالمللی   تحریمفشارها  بین تأثیر تثبیت شد، اما ۹3۱5یافت   در نا  

ر نرد تحرب     ۹0د باره امتیازات این محبر را نیز متأثر کرد. در نمربدار شرماره    ۹3۱1از نا  

را  ۹3۱7ترا   ۹3۱0هرا   فرصت بعد علمی   فشا ر  طی نرا   -حبر تهدیدمیانگین امتیازات م

 تبان مشاهده نمبد:می

 

 

 



 49تابستان  48 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   621

 

 

 

 

 

 

 
 6190-6191های فرصت در سال -علمی محور تهدید . میانگین امتیاز بعد60نمودار 

 

میت علمری   فشرا ر  بررا  ایرران     ز اهئعال ه بر مبارد مذکبر، صرف انعقاد برجام نیز حا

ا  در کشربر را رفرع     هرا  علمری   فشری هسرته    تبافر  مبانرع حقربقی فعالیرت    . ایرن  انت

: ۹3۱5رباط، ها را تسهی    تسریع نمبد )رضایی پی المللی برا  این فعالیتها  بینهمکار 

ها   تقبیت دیپلمانی علمی ایران در مشطقره   نرطح   (. برجام همچشین با رفع محد دیت342

المللری نیرز   بر دانش بیان خارجی در کشبر شد   در عرصه برین المللی باعث افزای  حضبین

  نسات پژ هشی تسرهی   ؤها   مفضا را برا  حضبر محققان   دانش بیان ایرانی در دانشگاه

المللی برا  ارتقا  ت هیزات   امکانرات  ها  بینها   ظرفیتزمیشه را برا  انتفاده از مبقعیت

 (.۹3۱1کرد )اخالقیان، فراهم  مراکز علمی   فشا ر    آزمایشگاهی

 

 یرانا راهبردی یگاهبرجام بر جا تأثیر یلتحل. 1-1
هرا  قبر    ایران در نا  راهبرد گانه جایگاه از ابعاد پشجهریک  با  جبد ایشکه بررنی جداگانه

انگر تغییرر  بیر خرببی  به جانبه آمریکا از آن  پس از اجرا  برجام   همچشین پس از خر ج یک

 ضعیت کشبر در اثر انعقاد   اجرا  برجام انت، اما مقایسه  ضعیت کشبر بر اناس م مب  

هرا، آثرار   پیامردها  برجرام برر      امتیازات د  محبر در قال  ماتریس نبات در طب  این نا 

 دهد.ایران را با  ضب  بیشتر نشان می راهبرد جایگاه 
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شرده حراکی از آن      ماتریس نبات بر اناس مد  ارائره ایران بر ر راهبرد ارزیابی جایگاه 

قرار داشت که بیرانگر عملکررد مثبرت ایرران در      STدر محبر  ۹3۱0انت که بردار ایران در نا  

فرصرت انرت   گرچره ایرن جایگراه       -ضعف   عملکرد مشفی در محربر تهدیرد   -محبر قدرت

در نرا   تشهرا  نه نفانهأها بهببد یابد. متتبانست با مدیریت درنت   رفع تش مشان  نببد، اما می

المللی بیشرتر علیره ایرران،    ها  بینتحریمها   بلکه با اعما  فشار ؛این جایگاه بهببد نیافت ۹3۱۹

در هر د  محبر مشفری شرد   برردار     ۹3۱۹ا  که عملکرد ایران در نا  گبنهتشز  نیز پیدا کرد؛ به

بررا  یرک    راهبررد  قرار گرفت که بردترین جایگراه از لحراظ     WTایران در این نا  در محبر 

جمهبر جدیرد   شرر     رئیسعشبان هب کارآمدن آقا  ر حانیبا ر   ۹3۱2کشبر انت. در نا  

ها نیز تغییر صربرت گرفرت، امرا    انداز، در برخی شاخصتغییر چشم انطه به ا ،مذاکرات هسته

 ،ایران شبد. در ماتریس نبات زیرر  راهبرد این تغییرات به حد  نببد که باعث تغییر در جایگاه 

 تبان مشاهده کرد:می مسیر حرکت بردار ایران در نه نا  قب  از انعقاد برجام را

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ماتریس سوات 6190نسبت به  6192و  6196های ایران در سال راهبردیتغییر جایگاه  .66نمودار 

گیررد،  با ارزیابی  ضعیت ایران در پسابرجام که از زمان انعقاد قررارداد  یرن را در برر مری    

قررار داشرت   بره معشری غلبره تهدیرد          WTدر بخ   ۹3۱3بیشیم بردار ایران که در نا  می

از  ضعیت  خیم گذشته خرارج شرد    ۹3۱4ضعف   بیانگر  ضعیت  خیم کشبر ببد، در نا  

قرار گرفت که به معشی غلبه قدرت   تهدید انت. این امر گبیا  آن انت که  ST  در بخ  
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هرا، در  ادها  بد ببد. برر انراس ایرن د    ضعیت ایران در نطح جهانی خبب   در نطح مشطقه

قرار گرفت که به معشی غلبه قدرت   فرصت انت   این  OSبردار ایران در ناحیه  ۹3۱5نا  

متصبر بربد. در  اقرع در    راهبرد تبان برا  یک کشبر از لحاظ بهترین جایگاهی انت که می

ایرران برا یرک جهر       راهبررد  جایگاه  ۹3۱5   ۹3۱4ها  د  نا  پس از برجام، یعشی نا 

 ۹3۱3در نرا    WT، یعشی از بخ  راهبرد بجه از بدترین  ضعیت ممکن از لحاظ ت درخبر

مثبت مرذاکرات   تأثیر انتقا  یافت که بیانگر ۹3۱5در نا   OSممکن یعشی   ضعیتبه بهترین 

ایران ببده انت. این تغییر  ضعیت   جایگاه ایرران   راهبرد ا    انعقاد برجام بر جایگاه هسته

 تبان مشاهده نمبد:میخببی به ۹2را در نمبدار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ماتریس سوات 6191نسبت به  6191و  6198های . تغییر جایگاه راهبردی ایران در سال62نمودار 

گیرر   ( باعرث شرک   20۹8مره   8) ۹3۱7اردیبهشت  ۹8جانبه آمریکا از برجام در خر ج یک

جانبه   فقط از جان  آمریکرا بربد،   مبج جدید  از فشار   تحریم علیه ایران شد که هرچشد یک

شدت آن   همچشین ای اد فضا  جشگ ر انی گسترده تبنط نیانتمداران کاخ نرفید  دلی  به اما

شرد. البتره    باعث بر ز مشکالت بسیار   کاه  امتیرازات ایرران در تمرامی ابعراد مربرد بررنری      

ازآن اکه ا   هشبز بی  از یک نا  از این  ضعیت نگذشته   آثار مخرب  ضعیت جدید کرامالً  

به این دلی  که ایران همچشان به حفرظ برجرام در ارتبراط برا نرایر      د م ایشکه، هبیدا نشده انت، 

 ترأثیر  ایشکره،  نبمها  جهانی غیر از آمریکا ادامه داد که این خبد مانع تغییر بشیادین شد   قدرت
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ها بر ابعاد مختلف قدرت ملی ایران فقط در حد کاه  امتیازات آشکار شده این فشارها   تحریم

ایم   جایگراه جمهربر    ایران نببده راهبرد شاهد تغییر جایگاه  ۹3۱7انت، حداق  تا پایان نا  

قرار دارد؛  OSاحیه انالمی ایران بر اناس آنچه در نمبدار زیر نشان داده شده انت همچشان در ن

احتمرا  حفرظ یرا فر پاشری برجرام      بره  باتبجره  جایگاهی که البته بسیار شکششده   مبهم انرت   

تباند باعث تثبیت مبقعیت ایران در شرایط پس از انعقاد برجام یا بازگشت به جایگراه قبر  از   می

 :آمده، شبد ۹3مذاکرات مشتهی به تباف  مانشد آنچه در نمبدار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در ماتریس سوات 6198نسبت به  6191تا  6191های . جایگاه راهبردی ایران در سال61نمودار 

 

 گیرینتیجه
بررنی   آزمبن م دد نشان داده شد که برجرام   درخبرها  کمّی   در این مقاله به انتشاد داده

ا  انرت کره   المل  شده انت. این همان نکتره ایران در نظام بین راهبرد باعث ارتقا  جایگاه 

کششرد، بلکره در عمر     بره آن اذعران مری   تشهرا  نره  مداران آمریکا   رژیم صهیبنیستی نیزنیانت

اند از تبدی  تهدیدها به فرصت برا  جمهبر  انالمی ایران در نتی ره اجررا  برجرام    کبشیده

نمرایی   نفربذ   کششد برجام دنت ایران را برا  قردرت صراحت اعالم میجلبگیر  کششد. آنها به

ایران ندارد. در  اقع همچشان  راهبرد بیشتر در مشطقه باز کرد   این معشایی جز ارتقا  جایگاه 

ای ابی نشران داد کره انعقراد ایرن تبافر       صبرت به که بررنی   تحلی  آثار   پیامدها  برجام
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تربان گفرت   نرلبی هرم مری   صربرت  به ،انت ا  ایران شدهذ مشطقهباعث افزای  قدرت   نفب

هرا  صرشعتی     فشرارقراردادن شررکت   زیرها برا  فر پاشی آن   تالش آمریکا   صهیبنیست

هرا  مرالی     گذار  در ایران یا بازگردانردن   تشردید تحرریم   مالی برا  جلبگیر  از نرمایه

المللری ایرران پرس از برجرام،     ا    برین طقره بانکی  ... با هدف محد دکردن قدرت   نفبذ مش

عبارت دیگر همچشان که  جبد برجرام باعرث ارتقرا  جایگراه     تأیید  بر همین گزاره انت. به

برردن آن  ایران   اذعان دشمشان جمهبر  انالمی به آن شده انت، تالش برا  ازبرین  راهبرد 

معشایی جز تأیید گرزاره مرذکبر   شبد نیز که با هدف محد دکردن قدرت   نفبذ ایران دنبا  می

ندارد   بشابراین برجام چه به حیات خبد ادامه دهد   چه از بین بر د هم با ببد   هم برا نبربد   

 ببده انت. ناپذیرایران انکار راهبرد ش بر جایگاه تأثیر تبان گفتآن می

ا تر  ۹3۱0هرا   ایران بر اناس ماتریس نبات طری نرا    راهبرد بررنی   تحلی  جایگاه 

 ضب  حکایت از اثرگذار  مثبت برجرام برر آن دارد. جایگراه ایرران کره بره انرتشاد        به ۹3۱7

تهدید( مراتریس نربات قررار    -)قدرت STدر بخ   ۹3۱0ها  مبرد بررنی در نا  شاخص

-)ضرعف  WTبره بخر     ۹3۱۹ها ر ند نز لی یافرت   در نرا    گرفتن تحریمداشت، با ا ج

برا  یک کشبر انت، تشز  یافت. این  ضعیت پس از تباف  تهدید( که بدترین جایگاه ممکن 

باعث افزای  امتیازات ایران   درنتی ره   ۹3۱4تا  ۹3۱3ها   ین   انعقاد برجام، یعشی در نا 

 ۹3۱5شرد   نهایتراً در نرا     ( یدتهد-)قدرت STتغییر جایگاه آن در ماتریس نبات به بخ  

 تبان برا  یک کشبر متصبر ببد، یعشری می راهبرد بردار ایران در بهترین جایگاهی که از نظر 

 برا افرزای  فشرارها      ۹3۱1فرصت( قرار گرفت. این  ضرعیت از نرا     -)قدرت SOبخ  

جانبه آمریکا   اعما  نیانت فشار حداکثر  د باره با ابهام با خر ج یک ۹3۱7از نا   یژه به

فشار حداکثر  آمریکا بر جمهبر  انالمی ایران تا زمان نگارش  تأثیر   تزلز  مباجه شد. البته

ها خبد را نشان داده   هشبز باعث تغییرر  این مقاله فقط در حد کاه  امتیازات برخی شاخص

 4+۹ایران نشده انت، اما همچشان که در صبرت حفظ برجام میران ایرران    راهبرد در جایگاه 

آمریکا از این تباف    تثبیت جایگاه کشبنی  جبد دارد،  شدن از آثار ر انی خر جاحتما  کانته

 راهبرد مانده آن، امکان تغییر جایگاه عدم پایبشد  دیگر اعضا  باقیدلی  به با فر پاشی برجام

 کشبنی   بازگشت به شرایط قب  از مذاکرات نیز محتم  انت.
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 ضرب   از برجرام بره   ایران در د ران قب    پس راهبرد در  اقع نش     تحلی  جایگاه 

 ایرران یکسران نبربده    راهبررد  که هرچشد اثرگذار  برجام بر همه ابعاد جایگراه   دهدنشان می

رفرع   انرطه  به تبان گفت این تباف ها  قاب  اتکا میکمّی   به انتشاد دادهصبرت به ، اماانت

جمهربر    یشرتر تعامر  ب ی  افرزا   فضا برا ی ادشده   اها  بلبکهیهها، آزادکردن نرمایمتحر

مشطقه شبد. معشا  این گرزاره  در  یرانا راهبرد  یگاهجا باعث تقبیتبا جهان تبانست  انالمی

یرک دنرتا رد دیپلماتیرک نظرام     عشبان به آن انت که جمهبر  انالمی ایران بایستی از برجام

تبافر ،   گرفتن یرا خرر ج آمریکرا از ایرن    حفاظت   حرانت کشد   اجازه ندهد حتی با نادیده

شرایط به د ران قب  از برجام برگردد. بدیهی انت که دشمشان جمهبر  انالمی ایران ازجملره  

هرا را  فارس بیشترین تالشآمریکا، رژیم صهیبنیستی   برخی د لتمردان کشبرها  عربی خلیج

خباهشرد  اند   نمیرفتن آثار   پیامدها  مثبت آن به کار گرفتهبرا  فر پاشی این تباف    ازبین

گیرر  برجرام بره    اجازه دهشد جمهبر  انالمی ایران از فضا  مثبت ای ادشده در نتی ه شک 

اش انتفاده کشد، اما مسئبلین جمهبر  انالمی در عین پایبشرد   ا پیمانان مشطقهنفع خبد   هم

برر دیپلمانری    تأکیرد  به مشافع ملی   خطبط قرمز نظام، ازجمله عزت   اعتبرار ملری، بایرد برا    

شدن م دد فضرا   گیر  از همه مشابع قدرت داخلی   خارجی مانع از حاکمهبشمشدانه   بهره

شرده    المللری ا    برین ا  در نطب  مشطقهآمیز هستههرانی ناشی از پیشبرد برنامه صلحایران

مشد  حداکثر  کشبر از مزایا   مشافع اقتصراد ، نیانری، نظرامی، علمری   حتری      امکان بهره

 ناشی از برجام را فراهم کششد.اجتماعی 
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