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 پیش گفتار

با توجه  است. یضرور یگریاز هر زمان د شیامروز ب رانیاروپا و ا هیاتحاد نیبرنامه تعامل مثبت ب کی حفظایجاد و 

برنامه جامع  جانبه دولت ترامپ ازکیاز خروج  یناش یالملل نیب یامدهایو پ انهیدر خاورم یمنطقه ا یتنش هابه 

ساله برای اتحادیه م است.باالیی برخوردار  تیاهمهمچنان از اما شده،  زیتعامل چالش برانگ نی(، ابرجاماقدام مشترک )

ابط با ایران در و لزوم توسعه رودر گرو حیات برجام  اروپا در کل و برای کشورهای عضو آن این است که منافع آنها

اقدامات اعتماد  از یطرفدار .است انهیخاورم در ها از منازعات و تنش یاریبس یبرا یمترق یها لراه ح افتنیراستای 

 سینو شیپد می توان، یمنطقه ا یها یبرنامه مثبت همکار کیء و ارتقا یتیامن یهاگوو  گفتروند  کیآغاز ، یساز

 لیو تحل هیتجزستا یی در همین رااروپا یمطالعات مترقبنیاد . باشد نرایاروپا با ا هیداتحا تتعامال در یدیصفحه جد

 نیقابله و غلبه بر ام یچگونگ بارهبر شواهد در یمبتن یها هیتوصو اروپا  هیو اتحاد رانیروابط ا در از چالش ها یجامع

 .ارائه داده است چالش ها
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 یخارج یو فشارها یداخل یبحران ها تیریمد یبرا رانیاتالش بازگشت به حالت بحران: 

 نویسنده: عدنان طباطبایی

 یحسن روحان یجمهور سیرئ یخارج استیرفتار س. برجام و 1

سن ح یجمهور سیبر دولت رئشدیدی فشار  برجامموسوم به  رانیا 2015 سال یاز توافق هسته ا کایآمر خروج

ل در سقوط موجب اختالکمک کرد،  یروحان دولت تیبه تقوحصول برجام  همانطور کهوارد آورده است.  ینروحا

 استیکه هم رفتار س «برجامبحران »شدت درک بهتر  یبراشد. ( 2020-2017) روحانی  دوم لتاهداف دوتحقق 

توافق و منطق حقق تانتظارات از باید دهد،  یقرار م ریثارا تحت تدر این کشور  یو هم توازن قدرت داخل رانیا یخارج

 را در نظر گرفت. اتحادیه اروپا/3با ای توافقتحقق نقش در  یفایااجماع و  ینخبگان برا یکل

بود روابط به یبرا یدیبه عنوان کل یهسته امشکل حل  وعده ارا ب 2013خود در سال  یمبارزات انتخابات یروحان

اعالم جمهوری  برای انتخابات ریاستخود را  ینامزد یوقتپیش برده بود.  یداخل یو عبور از چالش ها رانیا یخارج

 یم حیرجتکه بود  یتیامنبا ذهنیت  یروحان تیشخص کیاو قلمداد نمی کردند.  یجد بیرق کیاو را  یاریکرد، بس

 کیبه عنوان  ایران بود و پس از آن، یو عراق معاون فرمانده نظام رانیو در جنگ ااداد در کانون توجه نباشد. 

، همانطور وحانیاز راصالح طلب  کی ریتصوارائه شد.  یشناخته م رانیا یتیو امن یدر دستگاه دفاع یاصل ستیاستراتژ

 یبرا یا فرصترگمراه کننده بود. اصالح طلبان او  اریبسمرسوم شد،  یغرب یرهایاز رسانه ها و تفس یاریکه در بس

ر سال د یجمهور استیر یها تیلفعا یخود برا جیبس یها از ظرفیتتی دانستند و بدین ترتیب، آ یاسیس هیسرما

را  یامزدنخواستند که  ،محمدرضا عارف ،از نامزد خودحتی کردند و  در حمایت از روحانی استفاده 2017و  2013

 کند. تیحما یروحان یجمهور استیو از ر ردیپس بگ

 یاسیس اردوگاه نیبه عنوان سوم «روها انهیم»ظهور  1.1

خابات از انت پیش. داشت تحول جالبیک  رانیا یاسیس ی، فضاروحانی یجمهور استیرتر و بعد یزمان نامزد در

که ستند ه ییها تشکل یگرا. هر دو اردوگاه دارا و اصول وجود داشت: اصالح طلب یاسی، دو اردوگاه س2013سال 

 کیبا  سهیدر مقا اما، بر عهده دارندرا  یاسیس یها و جناحمشترک منافع با  ها از گروه یبزرگ یها ائتالفنمایندگی 

لبان طاصالح سیاسی است.  یاصل یها تیآزادتر و وابسته به شخصآنها  یسازمانده یغرب یبه معنا یاسیحزب س

 یاجتماع و ی، فرهنگیاسیسهای حوزه در  یجیتدر یبه دنبال آزادساز ،یاسالم یجمهور یبا قانون اساس عتیضمن ب

 االتیا با اهروابط با اروپا و به حداقل رساندن تنش  یساز یمستلزم عادآنها  یخارج استیچشم انداز س و هستند

 دیکاتبر  متمرکزآنها  یاسیرفتار سهستند و  رانیا یاسیسمحفل عناصر محافظه کارتر  انیگرا متحده است. اصول

 یخارج استیستعریف کننده  یستیالیو ضد امپر عهیش به ویژه ابعاد یاسالم یجمهوراولیه بر اصول  دترینسبتا شد

 .( استنیالت یکایروابط با شرق )و آمر نیجهان اسالم و همچندادن به  تیاولو به صورت

پس از دو دوره جلب کند. را  انیگرا اردوگاه اصالح طلبان و اصول یعناصر معتدل و عمل گراحمایت توانست  یروحان

 می تواند به کشور بهتر یفراجناح لتدو کیآمد که  دیپد دگاهید نیا، گرا دولت اصول ودولت اصالحات ساله  8

بدان معنا  نیاشکل گرفتند.  روها انهیمدر میانه آشکار شد و  دیجد یاسیجناح س کیبه سمت  شیگراکند و خدمت 



 
6  

در اردوگاه  ،کشش به سمت مرکز نیا یریل گرا همزمان با شکل گکال تر اصالح طلب و اصویراد یها انیبود که جر

با این فداکاری به مرور زمان قدرت خود را از  پذیرفتندکه اصالح طلبان  یشدند. در حال دهیکشبه حاشیه خودشان 

می  با درک این احتمال که اهمیت سیاسی آنها به مرور کاهش انیگرااردوگاه اصول کالیراد یها بخشدست بدهند، 

 کردند. یدولت روحان یو خارج یداخل استیبا هرگونه س دیمخالفت شد یابد، شروع به

 یو خارج یادغام امور داخل 1.2

 خیدر تارکارزار  نیول، ایتمرکز بر پرونده هسته ا قیاز طر یو خارج یامور داخلزدن  وندیپ باکارزار انتخاباتی روحانی 

وحانی ر یاز مبارزات انتخابات شیشد. پ یم فیتعر یخارج استیله سامس کی بابود که عمدتا  یاسالم یجمهور

 یوزریو پ کردیرو نینداشت. ا یاساساهمیت  یاسینخبگان س اینه بر ودهندگان  یاربرای نه  یخارج استیس

 تیخود در اولو یجمهور استیرا در دوره اول ر یپرونده هسته ا امکان را ایجاد کرد تا نیا یروحانبرای  یانتخابات

مذاکرات ن نتیجه دادکه با عمومی این شد  انتظاره دیگر موضوعات اهمیت خود را از دست دادند و قرار دهد. هم

برطرف  یبه راحت یو فرهنگ یامور اجتماع، یزیست طیتا محگرفته  یمشکالت اقتصاداز  چالش هادیگر ، یهسته ا

 شوند.

از جمله  یفن یها از جنبهاتحادیه اروپا را پوشش دادند و جدا /3ای و  رانیا نیب یمذاکرات هسته ا رانیا یرسانه ها

 گفت دیبا ایآ نکهیاز جمله ا یکیدئولوژیا ت، مالحظارانیا یهسته ا ساتیتاس قیدق یها تیو قابل وژهایفیتعداد سانتر

مخالفان توافق . مطرح شدند به غرب اعتماد کرد، می شودتا چه اندازه  نکهیا ایانجام شود  کایبا آمر میمستق یگوو 

ها هشدار  میتحر یاثر روان بارهدر یکارشناسان حقوقتمرکز داشدند و خطرات معامله با غرب عمدتا روی  یهسته ا

 یمریان بود. جدر مردم  انیدر م یروند مذاکرات هسته اباره در دهیچیکامال پ یبحث عموم کی، جهینت در. دادندمی 

باعث شد که  ،امور خارجه ریوز ،فیجواد ظر استیبه ر رانیمذاکره کننده ا میقاطع از ت تیتوان ادعا کرد که حما

با  یالماس یو نخبگان جمهور رانیامردم  دیرس یبه نظر منشان دهد. به سازش  یشتریب لیکشور تما نیا یرهبر

 .یدر صحنه جهان رانیاشرایط  «یساز یعاد»آرمان مشترک متحد شده اند:  کی

ه مل می شدقرار گرفته، چهار مرحله را شانظر  دیتجدخارجی ایران که مورد  استیدر س یساز یعاددر جهت  ریمس

غیر امنیتی کردن  توافق نامه و یاجرا ؛توافقنامه چندجانبهیک کردن  یی؛ نهارانیا یروابط خارج یساز نهی: نهاداست

 .ی توافقنامهاجرا قیاز طرموضوع 

 رانیا یروابط خارج یساز نهینهاد 1.3

 االتیاه به ویژه ب یجهان یها به قدرت یادیز لیدال به این کشور تیاز جمع ییها و بخش رانیا یاسیرهبران س

 میتصمی اعتمادی در چنین فضای بهم مشابه است.  رانیبه ا یغرب ینگاه کشورهاهستند.  اعتماد یببریتانیا متحده و 

 قیاز طرشند، مربوط با یتیکه به منافع امنزمانی  ژهیرا به و یدهند که امور خارج یم حیدر تهران ترج رندگانیگ

اره بر حضور وهم رانیرو ا نیاز ا صدق می کرد. یتوافق هسته اپیش ببرند. این شرایط درباره  چندجانبه ینهادها

 تیامن یشورا 2231قطعنامه ق اتحادیه اروپا به عنوان داور اصلی در مذاکرات هسته ای و تضمین سازمان ملل از طری

 .اصرار ورزید
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 شدن توافقنامه چندجانبه یینها 1.4

یران دو مورد موفقیت اباره ابعاد احتماال نظامی پرونده هسته ای در یهسته ا یانرژ یالملل نیآژانس ب قطعنامهبرجام و 

 نیب یگوو  گفتی از طریق تیحساس و امن یموضوعبر سر چندجانبه  یبه توافق یابیدست در یرانیمذاکره کنندگان ا

ذاکره نباید باشد و برای م متحده صرفا االتیبا ا ژهیبه و مذاکراتواره تاکید کرده که هم رانیا یرهبرهستند.  یالملل

ماال در ایران بر احتساز توافق باشد.  نهیزماز این رو، می توان گفت که سازش باید را دنبال کند.  یهدف مشخص دیبا

به شامل جلسات ورود به مذاکرات چند جان یبراالزم  یاجماع داخلاتحادیه اروپا /3غیر از ای  یگریقالب د چیهسر 

برابر وانستند در ت یرانیا رندگانیگ میقالب چند جانبه، تصماین به لطف حاصل نمی شد.  کایو آمر رانیخارجه ا یوزرا

از کشورها  یهبا گروو  ستیمتحده ن االتیکنند که مذاکرات با ا هیتوجبایستند و اینطور  یداخل بههمخالفان در ج

ی مجلستایید  وکند  ییکمک کرد تا توافق را نها یرانیقالب بود که به طرف ا نیااست. تحت تحت نظارت سازمان ملل 

 .، بگیردبود یروحانتحت کنترل مخالفان  2015 الدر س را که

 توافقنامه چند جانبه یاجرا 1.5

 دییاگزارش ت 12در  یهسته ا یانرژ یالملل نیتوسط آژانس ب 2015از دسامبر  برجامبه مفاد  یبندیپا به رانیا تعهد

، رانیدر ا رهیقابل ذخ نی، مقدار آب سنگیاتیعمل یوژهایفیتعداد سانتردرباره تعهدات ایران به همه شده است. 

 تیفعال یها تیبه خارج از کشور و محدود رانیشده ا یغن ومیدرصد اوران 97 مل، حیهسته ا یها تیسا یکربندیپ

برجام و  یلمخالفان داخبتواند  یالزم بود تا دولت روحانگسترده ای  یاسیتالش سعمل کرد. و توسعه  قیتحق یها

 کی، 2015 لیورآ 9ارزشش را دارند. ( یاسیاما کامال س یاقدامات )ذاتا فن نیرا متقاعد کند که ا نیجامعه بدب کی

ی برایشان یک هسته اگفتند که مذاکرات  ایران رهبر معظم، یخامنه ا یاهلل عل تیشدن توافق، آ ییهفته پس از نها

وجود  «وضوعاتسایر م»امکان مذاکره درباره « کنار بگذاردمعمول خود را  یلجباز» گریطرف د گرابوده و « تجربه»

را بگشاید. اکره مذ ریمستوافق به خوبی پیش رود، می تواند  نشانگر این بود که اگرجمله به وضوح  نیاخواهد داشت. 

اظهارات  ها و مصاحبه ها تییها، مقاالت، تو یدر سخنرانظریف نیز امور خارجه  ریو وز یروحان یجمهور سیرئ

 مشابهی داشتند.

 غیر امنیتی کردن موضوع 1.6

 یدستگاه هارد. اتمی موافقت ک یانرژبین المللی توسط آژانس الحن دیشد یبازرس میرژ کی با رانی، ابرجاماساس  بر

برجام، شترک م ونیسیمنگریستند. ک ینم یهسته ا ساتیساتعلیه  یدیتهدبه بازرسی ها به مثابه  گرید رانیا یتیامن

تبدیل  برجامه بمسائل مربوط  بارهو بحث در یدگیرس یبرا دیمفنهاد مسئول نظارت بر اجرای توافق، به ساز و کاری 

وضوعات حساس مپرداختن به  و ییکایآمر انیبا همتا رانیا ندگانیتعامل نما و سطح باال یهاگوو  گفتکه در آن شد 

غیرامنیتی در  رجامب ، می توان گفتنیبنابرابود.  یامر عاد کی یاسیس ای یاعم از فن رانیا یهسته ا همربوط به برنام

 شکستهتحده م االتیبا ا کیپلماتید میمستقی ارتباط تابو داشت. ممتحده سه االتیتعامالت با ا یسطح باالکردن 

 زاد شدندآطی چند ساعت متحده بازداشت و  االتیا ییایدر یروین 10مشخص شد که  یدستاورد زمان نیشد. ارزش ا

 وجود داشت. ارتباطی میکه خط مستقتنها به این دلیل 
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 نیند. اکسازی  یعاد یجهان یتالش کرد روابط خود را با قدرت ها قیکوچک و دق یگام ها نیهم قیاز طرایران 

 تیر نهادو  یخارج میمستق یگذار هیسرما نیما، تیدر جهت بهبود روابط تجار ریمس نیکننده تر دواریام ،ریمس

مخالفت رابر بآنقدری بود که در  رانیدر ا یاصل رندگانیگ میتصم انیشد. اجماع م یم یتلق یبهبود و رشد اقتصاد

رهبر و  تیرضا مورد برجامدوام آورد. اما الزم به تاکید است که اگر  انیگرا عناصر تندرو در اردوگاه اصول دیشد

 اتی، فرضنیبراشد. بنا ینم یینهانبود،  یاز جمله سپاه پاسداران انقالب اسالم یتیو امن یارشد نظام یدستگاه ها

 .باه هستنداشتگمراه کننده و وده، سپاه ب ایرهبر معظم انقالب  بر خالف خواست یتوافق هسته امبنی بر اینکه 

 رانیا یداخل یآن بر فضا ریثاو ت برجام. بحران 2

در  2016وامبر در ن در پی نداشت. دونالد ترامپثمرات وعده داده شده را  رانیا یخارج استیس در رفتار نظر دیتجد

 2015در اوت کرد.  این کار را 2018ماه مه می کند و در از برجام خارج وعده داد ایاالت متحده را  یانتخاباتکارزار 

 یدر شورا زگردیم کیو در  متحده ابراز شده االتیا دیتوسط دولت جد یروند توافق هسته ا رییتغهایی درباره  ینگران

 االتیاکه  ده بودپرسیده شده بود. ظریف آن زمان اطمینان داسواالتی  فیاز ظر تهراندر  یروابط خارج یراهبرد

شده  ینت روحادولاظهاراتی از این قبیل حاال گریبان گیر . ندارد« 2231به قطعنامه  یبندیپا»جز  یمتحده چاره ا

 اند.

 نه!آنها  یخارج استیس کردیاما رونجات می یابند،  فیو ظر یروحان 2.1

شرایط  شد، یخنث کایبرجام توسط آمرنقض در نتیجه  فیو ظر یروحان تیحما تحت یخارج استیس یرفتارهااگرچه 

 یحت ایرایط امنیتی از شبرچسب در زمینه حذف  ها یبلندپرواز از یروحانبرای این دو چندان نگران کننده نبود. 

خود، در دولت  لت اولبرخالف دواظهارات شدیدالحن علیه آمریکا روی آورد و متحده به  االتیروابط با ا یساز یعاد

 سخن گفت. لیرائاس هیمکررا علدوم 

این تغییر  امابوده،  دیاز حد خصمانه کاخ سف شیب یها استیس لیبه دل رانیدر ا ییکایاحساسات ضدآمربا اینکه 

 تیحمارین اتفاق تمهم  دیگران تمام شد. شا دهندگان یاردر میان در اردوگاه اصالح طلبان و  وا یبرا یروحان رویکرد

تنگه هرمز و  به بستناز روحانی در پی تهدید که توسط ترامپ ترور شد،  قدس یروی، فرمانده نیمانیقاسم سل سردار

حمله مورد  محافظه کارعناصر تندرو بود. ظریف هم اگرچه عمدتا از سوی  لیدر برابر اسرائشدیدالحن  یریموضع گ

  دور از انتظار در جمهوری اسالمی مورد حمایت است. ییها بخشقرار می گیرد، اما همچنان از حمایت 

 صفوف نخبگان دیو تجد روهاتند یواکنش احتمال 2.2

 ی. فشار داخلودبرا تجربه کرده  یساز یتجربه وعده برآورده نشده عادات، اصالح یجمهور سیرئه دورتر در شیپ رانیا

انع از ، آن زمان مبوش .ویبلاجورج د ،کایوقت آمر یجمهور سیخصمانه رئ یها استیبر دستورکار اصالحات و س

دهنده  یار ونیلیم 20 بایتقر 2005سال بعدی در  یجمهور استی، در انتخابات رجهیدر نتتحقق اصالحات شد و 

 از رای دادن خودداری کردند. طیواجد شرا

محمود  ،را به محافظه کار تندرو یجمهور استیرنهایتا با تعهد و رویکرد ایدئولوژیک خود گرا  دهندگان اصول یرا

 بیبر عدم آس یمبن انیگرا اصولپایان دوره دوم احمدی نژاد، این وعده ، 2013سال . در دادند لیتحو ،نژاد یاحمد
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توان اصالح طلب قلمداد کرد، اما  یو را نما نهیو کاب یروحان چهبود که برآورده نشد. اگر یفشار خارج بردر برا یریپذ

و همچنین کارزار  2013سال خود را در دهندگان  یرااز او پشتیبانی و سرشناس اردوگاه اصالح طلبان  یچهره ها

 بسیج کردند.  2017سال  تیموفق یانتخابات

بهبود حقوق  یخود برا یانتخابات کند چون به وعده یمناسب ینتوانست از اصالح طلبان قدردان یحال، روحان نیا با

به  یازیکه نید به این نتیه رس یروحانظاهرا  های اصالحات در کابینه خود استفاده نکرد.عمل و از چهره  یشهروند

ی رسد می خواهد م، اما به نظر را نخواهد داشت سالانتخابات اماجازه حضور مجدد در او اصالح طلبان ندارد.  تیحما

 یروحانشد.  رئیس جمهوری اصالحات یا محافظه کار تندرو پیشین نخواهدحاصل کند که سرانجام او مانند  نانیاطم

 یدگیچیدر پ شیمایپ یالزم برا هی، سرمارانیا یتیامندستگاه در  تیبا سابقه سه دهه فعال یاستمداریبه عنوان س

 را دارد. یاسالم یجمهور یها

حل اختالفات  یرابپاسداران رتبه سپاه  ی، با فرماندهان عال2017خود در سال  یانتخابات یروزیدرست پس از پ یروحان

، رانیدر ا رانپاسدا چهره سپاه نیمحبوب تر ،یمانیسلسردار الزم به ذکر است که  ،ی. به طور کلی برگزار کردنشست

 انیدر جر اوشت. گرایش دا یروحان میانه روبه اردوگاه اما د، رک یاظهار نظر م یاگرچه به ندرت در مورد امور داخل

، حمایت یحانرو یجمهور سیرئ کیاز متحدان نزدو  مجلس سیرئ ،یجانیالر یعل از 2016 یمبارزات انتخابات پارلمان

 ای حرفهآینده  کننده در نییتع یعامل کرد. اگر سردار سلیمانی ترور نشده بود، تعامل بین او و روحانی می توانست

 دولت باشد.پس از ترک  یجمهورئیس ر

 ها دئولوگیو نه اگرایش نشان می دهند دهندگان به تکنوکرات ها  یرازمان دشواری، در  2.3

 یر به امردر مناطق مختلف کشوهای جسته و گریخته  اعتراضها افزایش یافته و  یرانیا انیدر م یتینارضاسطح 

 تید امنخواستار بهبو یرانندگان تاکس گین وپرداخت نشده خشم هایاز دستمزد کارگرانشده است.  لیتبد یعاد

و برخی  اعتراض می کنند یخصوص یاز موسسات اعتبار یکیثروت خود در رفتن از دست ؛ برخی به هستند یاجتماع

هروندان ش دیقدرت خر یو کاهش کل یکاریب ؛شده اند لیتبد یزندگی برای دیتهد به که ستیزمحیط  یها چالشبه 

 بایبه تقرمشا یموجود به روش اتیبه همه شکا ییو پاسخگو یدگیاما رسهم دولت را تحت فشار گذاشته است.  یعاد

 است. رممکنیغ

 18شد رداشته است.  یاقتصاد یچالش هابر همه کننده  دیتشد ریثامتحده ت االتیا یها میبازگشت تحر، شکبی 

 زانیه مب ینفت یها میتحرشده و ( متوقف 2017و  2016ها ) میتحر فیدر حدود دو سال تخف رانیاقتصاد ا یدرصد

و  لیآور نیب اکی( در برابر دالر آمرالی)ر رانیا یارزش پول مل کاهش داده است.درآمد دولت را کاهش  یقابل توجه

 شتریب یذارگ هیو عدم سرما هیدر بازار به فرار سرما نانیو عدم اطم یثبات یبو  دیدرصد رس 70به  2018اکتبر 

درصد  30 زبیش ادوباره به ه بود، دیدرصد رس 10 ریبه ز یروحان یجمهور استیدر دوره اول رکه . تورم انجامید

 افزایش یافته است.

هستند که یعنی  تیریمدءفساد و سو ،کشور یاقتصاد یماریب یاصل یک استدالل کلی هم وجود دارد که عوامل

سه قوه دولت الزم  نیو سازگار ب یقو یفساد، همکار مبارزه باجامع  کارزار کی یبراریشه داخلی دارند. مشکالت 
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 یمال نیمات هیعل حهیالشده که به عنوان نمونه می توان به  یفشار خنث یاغلب توسط گروه هاروند  نیا، اما است

 رانیا یاسیس یرهبرهای ناکافی در مبارزه با فساد،  جدا از تالشاما )اف.ای.تی.اف( اشاره کرد.  ییو پولشو یسمترور

 یجمهور سیرئشاید کند.  استفادهکشور  یساختار اقتصاد ینوساز ینسل جوان تکنوکرات برا ازتاکنون نتوانسته 

می خدمت  1990دهه  استفاده کرده باشد، اما بیشتر آنها از پیش ازخود  نهیکاب درتکنوکرات  یادیتعداد زاز  یروحان

 دیجد یچهره ها ایران بهدارند. اعتقاد  داریو توسعه پا یبهبود اقتصاد یمیقد میمفاه بهرسد  یو به نظر مکرده اند 

مهم چندانی ندارد.  تیاهمباشند،  انیاگر اصول ایروها  انهیچهره ها از اردوگاه اصالح طلبان، ماینکه این دارد.  ازین

 محول شده باشد. فیااست که فرد تکنوکرات و قادر به انجام وظاین 

 یمواقع بحران یبرا یقرارداد اجتماع کی. 3

های خیابانی،  عتراضاز ا یموج ها به شدت افزایش یافته، اما هیچ شواهدی دال بر آغاز یرانیا انیدر م یتینارضا اگرچه

وند، اما در شگاها یک سری تظاهرات خیابانی جسته و گریخته برگزار می . وجود نداردچه رسد به یک قیام عمومی، 

 یها واکنشالوه، به ع مورد توجه و حمایت قرار می گیرند. رانیخارج از انظام در  رییطرفداران تغعمل تنها از سوی 

 ها ابانیفر به خن ها ونیلیمگرفته اند: آن زمان  2009سال های  که درس خود را از اعتراض هدنشان داایران مقامات 

های جنبش  دولت، این یرسمهای  هیانیدر بنشان دهند و نژاد  یمجدد احمد تا اعتراض خود را به پیروزی ختندیر

 ن، تاکید برامحافظه کارچه و ها  یترقچه در میان مبه اعتراضات ها واکنش انگاشته شدند؛ اکنون، جرم  یاعتراض

محکوم و  دیکه با یبیروبرو هستند و اقدامات تخر یکه با مشکالت اقتصاد یمشروع افراد یخواسته ها نیتفاوت ب

 کمک کرده است.وضعیت  یکلشدن  دولت به آرام «نرم»پاسخ  نیا، است. مجازات شوند

 تنش ها شیدر زمان افزاروی آوردت به ملی گرایی  3.1

ان بازگشت. بحرتدریج به وضعیت  متحده از برجام، به االتیپس از خروج ا ژهی، به و2018سال  در یاسالم یجمهور

اشته دحضور  1979در سال  یاسالم یجمهور سیساکه از زمان تتشکیل شده  یاز افراد رانینخبگان دولت اجمع 

تا  2014 یسال ها یواقع یاستثناهای شدیدالحن عادی است.  میتحر میمتحده و رژ االتیآنها، فشار ا یبرااند. 

 یاسیس یاه اردوگاه انیدر م یجناح یها یریکه درگتسهیل شدند. آن زمان بود ها  میاز تحر یبرخ بود که 2017

گرفته  یاسیو س ی، از اصالحات اجتماعیاهداف دولت روحانشرایط را برای تحقق شدت گرفت و  رانیو مراکز قدرت ا

 یخصنافع شمبا  گرانیتوسط باز یادیزتا حد  یرینزاع و درگ نیکرد. ا دشوار، رانیکسب و کار ا یفضا یتا نوساز

ی در حقیقت، رو بودند. یبازار شفاف و رقابت کیدر نتیجه اقتصاد شان در سهم از بین رفتنشده بود که نگران  جادیا

رد چرا که به ککار آمدن ترامپ و از بین رفتن احتمال نزدیکی با ایاالت متحده بسیاری را در ایران آسوده خاطر 

 برابر سیاست های نزدیکی با غرب تبدیل شد. آرایی درفرصتی برای صف 

اگر  در روابط دولت و جامعه است. یو بازنگر «یقرارداد اجتماع»دوباره  فیتعر یدر تالش برا تیوضع نیراه حل ا

بودن او اهمیتی  اصولگرا اییانه رو موجود ارائه دهد، اصالح طلب، م تمشکال یملموس برا یابتواند راه حل ه یشخص

پیشینه  ریوزدر نقش عملکرد خوب به وضوح نشان دهنده این است که  یجهرم یآذرماجرای وزارت نخواهد داشت. 

 یاسیانقالب س یاهایروبه نظر می رسد چالش های زندگی بیش از  را از یادها می برد. یاطالعات یها سیسرواو در 

و  ی، مسائل اجتماعیستیز محیط ی، چالش هایمشکالت اقتصاد به یدگیرس یبرا برای شهروندان اهمیت دارند:
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، یبیگسترده در لهای  اعتراضو عاقب  است. ازین یعمل یکشور، راه حل ها یو ثبات کل تیامن نیو همچن یفرهنگ

 انیده است.مشابه هراس یهرج و مرج بهسقوط ها را از  یرانی، اهیسورمصر و 

 یو سرگرم یاقتصاد شی، آساتیامنبهینه  بیترک 3.2

واردی که عمدتا های انتخاباتی آنها کامال قابل پیش بینی است. یکی از مرفتار نیو همچن رانیا تیجمع یها تیاولو

سال  54ا ت 25 نیبدرصد از جمعیت ایران را افراد  48.9است.  رانیا جمعیت یساختار سننادیده گرفته می شود، 

ل داده اند، خانواده تشکی هستند که یدر سن رانیاجمعیت  ونیلیم 83نزدیک به نیمی از که یعنی  دهند یم لیتشک

 56.4رصد از د 72 افراد همچنین حدود نیامی خواهند زندگی مناسب و به دور از دردسر داشته باشند. شغل دارند و 

میانه  یمزدهاناپیروزی  لیدال از یکیتواند  یم همین مساله دهند که یم لیرا تشک طیدهنده واجد شرا یار ونیلیم

 باشد.تاکنون  2013منتخب از سال  ینهادهاهمه انتخابات در رو 

 یعارهاشرا تحقق بخشد،  یاقتصاد نیتسک نهیدر زم یمطالبات اساسنتوانسته  یدولت روحان نکهیتوجه به ا با

کردن مردم قاعد متهم بختی برای  ستیتندرو پوپول استمدارانیس؛ اما پاسخگو نخواهند بود ییبه تنهادیگر  «اعتدال»

تضمین کند، شور در کرا و ثبات  تیامنبتواند  یاسالم یاگر جمهور، ندارند. ولتاداره د یدرست برا نهیگزبه عنوان 

 ، کارشناسیاناصفه یهمانطور که جواد صالحکرده است. برآورده را  یگروه انتخابات نیتر بزرگ یخواسته اصل اساسا

 رایاعتراض ب»مانند  ییها دهیپدبا هنوز  رانیاهستند،  تیواقع کی یاقتصاد یگرچه تنگناهاگوید، ای، می اقتصاد

 یاقتصاد یک ها، کمیرفاه یاز نهادها یشبکه گسترده ا قیاز طرجمهوری اسالمی تا کنون توانسته فاصله دارد.  «نان

ای کاهش برضعفا را کاهش می دهند. قدرت رویکرد این است که  نینقطه ضعف ا؛ اما فراهم کند ازمندانین یبرا

 شده است.نانجام  یساز تیظرف نهیدر زماقدامات چندانی  یبه دولت و شبکه رفاه ریفق قشر یوابستگ

 یاجتماع یها یآزاد یبرامردمی که فشار کرده درک  ندهیبه طور فزا رانیا یرسد که رهبر ینظر م بهدر همین حال، 

دامنه  ودر سرعت  شرفتیپ یمتناسب سازمساله حائز اهمیت، و تشدید خواهد شد.  نخواهد رفت نیاز ب یو فرهنگ

 یمل میت یهانجسابقات جام م یبه ورزشگاه آزادهمزمان در به طور  افتندیزنان و مردان اجازه  2018است. در ژوئن 

دان و جرات بازگشایی به نیازمن کسب اطمینان از امنیت و ثبات شهرها، ارائه خدمات رفاهیرا تماشا کنند.  رانیفوتبال ا

 یاسیس و یشکاف در نظم اجتماع جادیاز ا یریجلوگ یدستورالعمل برا کیتواند  یم یو فرهنگ یاجتماعفضاهای 

 تیدرست واقع یابیو ارز یتیریمد یها مهارتبودجه، مساله گفتن آسان تر از انجام است. جدا از البته . باشد کشور

 هم مطرح است.  یاجتماع یها

نتظار می ا. پیدا نکرداما فرصت رشد و تکامل دوام آورد،  یاسالم یجمهورهمین است: سقوط برجام  یواقع فاجعه

 یاحتمال اتمیبا تصم یهر روند اصالحات واقع، و یاسینه سباشد،  یو اجتماع یفرهنگاحتمالی  هرگونه اصالحرود 

نکند و وعده  اگر برجام در شرایط کنونی نجات پیداخواهد داشت. ارتباط  یاجتماع یها یاز ناآرام یریگجلو یبرا

 یساز یعاد ایران درباره حمایت ازهای اقتصادی آن محقق نشوند، این احتمال وجود خواهد داشت که تصمیم گیری 

 به تاخیر افتد.( 2029تا  2021) یجمهور استیچرخه کامل هشت ساله ر کی روابط با غرب
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 جمع بندی

از برجام  کایبا خروج آمر یاسالم یجمهور یروابط خارج یساز یدر جهت عاد یدولت روحان یچهار مرحله ا کردیرو

 یحت داشت چرا که خود رامختص  یها تیمحدود یجهان یروابط با قدرت ها یساز نهینهادبه شدت آسیب دید. 

این درس  رانی. ارا به عمل به توافق وادار کند عضو دائم شوراهم نتوانست یک سازمان ملل  تیامن یقطعنامه شورا

 مه طرفهآن توسط  حیصح یاجرانمی تواند به معنای توافقنامه چند جانبه  کیکردن  یینهادشوار را آموخت که 

ایران متحده(،  تاالیا در رویکرد آنها در قبال ژهی)به واتحادیه اروپا /3جدای از کاستی ها در عملکرد ایباشد. ها 

 گرانیباز چرا کهاز حد انتظار است دشوارتر  یکارآن  یمال و یبخش بانک ات دراصالحدریافت که ایجاد  همچنین

مسائل ردن ی کتیامنغیر . از هیچ اقدامی برای اخالل در این اصالحات فروگذار نمی کنند یبا منافع شخصداخلی 

 انیدر جر متحده االتیو ا رانیخارجه ا یوزرا نیب میمستق یکانال ها قیاز طر دیرس یکه به نظر م یاسیسحساس 

به نظر  رانیا یته اهسمرتبط با امور گفت و گو درباره اتحادیه اروپا که در ابتدا محیطی امن برای /3ای، و قالب بوده

خصمانه ی گیرموضع ، اقدامی که به وضوح نشان دهنده از برجام کای. با خروج آمرندشکست خورد زینمی رسیدند، 

 یخارج استیس کردیروو این روند در  شد «یتیامن»مجددا کامال  یاسالم یمهوردر قبال تهران بود، جدولت ترامپ 

 ،فی)و ظر ینروحااینکه اختالل ایجاد کرد. است،  اتو ارتباط یپلماسیبر د یکه اساسا مبتن یروحان یجمهور سیرئ

دور  اتخاذ کنند رانیا یتندتر و بازدارنده تر در امور خارج گیری دهند و موضع ریمس ریی( تغدولت او امور خارجه ریوز

 از ذهن نبود.

محدود  هاامنه آندانجامیده اند، اما  یبه ناآراماگرچه گاها  رانیدر اجتماعی ا-یاز مشکالت اقتصاد یناش یچالش ها

دهه تجربه  نیچنداقشار جامعه  نیمحروم تربه  یکمک اقتصاد نهیدر زم یاسالم یجمهورچرا که  خواهد ماندبوده و 

 یرهنگو ف یاز لحاظ اجتماع ار یمحدود یتنفس یفضاتصمیم بگیرد  یاسیدستگاه سممکن است  ،عالوهه دارد. ب

ثابت ی پیشتر در جمهوری اسالم کند. نخبگانجلوگیری  یاز آستانه بحران یتینارضا فراهم و بدین ترتیب از گذشتن

یقت، همین رویکرد و اتحاد را دارند. در حق انسجام و در مواجهه با مشکالت توانایی حفظکرده اند که در صورت لزوم 

 بهرا  یماسال یورجمه یبقا یمنطقه ا گانیهمسا یو برخ یشرق یاعتماد به تجارت با قدرت هاو به طور همزمان 

مدت  انیمدت و م حداقل نه در کوتاهحال، بقا  نیبا اکرد.  نیمتحده تضم االتیا «یحداکثراعمال فشار »کارزار  رغم

 .ستیبود و نرشد و توسعه ن یبه معنا

 شیو افزا رانیصنعت ا ینوساز یبرا ییمحصوالت اروپانیاز دارد. روابط با اروپا به  داریرشد و توسعه پا یبراایران 

 یتیریمد یها ییبهبود توانا یبرا یساز تیانتقال دانش و ظرفبه همان اندازه برای ایران مهم است که  آن ییکارا

خشمگین و ناامید شده متحده  االتیا یهابرابر فشارایستادگی در اروپا در  یناتواناگرچه ایران همچنان از کشور. 

روابط اروپا و  ندهیآزنده ماند.  ابزار هدف ویژه قیاز طردر محدودترین شکل آن  رانیاروپا و ا یروابط تجاراما است، 

 رانیا یخارج استیس رقطعا بر رفتاداخل این کشور می گذارد، اما در  یبر توازن قدرت داخل یمحدودتاثیر  رانیا

جمهوری اسالمی از غرب، انتظار می رود که  نخبگان داشت. جدای از فاصله گرفتن روز افزونخواهد  ات گستردهریثات

 تیامن علیهنه تنها این مساله همچنان ادامه یابد. با اروپا  گسترده و قوی ترات ارتباط ت بامخالفدر  یاحساسات عموم
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به شدت شهروند  ونیلیم 82 با ملت کی انیدر مرا بلکه قدرت نرم آن است،  انهیاروپا در خاورم یو منافع اقتصاد

 کاهش می دهد.

را از  رانیا ابمحدود  یاز روابط تجار برای محافظت یاتیعمل ریمس کیبه  ابزار هدف ویژه لیفرصت تبداروپا نباید 

 یها نهیر زمدمنافع مشترک دست می داد، اما با توجه به مذاکرات وین هنوز فرصت اندکی برای بهبود شرایط دارد. 

 یمکارهاز  یمتعدد یها نهیهمچنان زم یستیزمحیط و مسائل  یی، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، افراط گرایانرژ

اطلس را  انوسیاق دو سوی وندیاست که بتواند پ یتیاروپا نه در موقعآورند.  یرا فراهم م قابلدار و سودمند مت یمعن

 .، را داردانهیاورمدر خ بیبا نفوذ مه یقدرت منطقه ا کی ،رانیروابط با اتوانایی به حاشیه راندن کنار بگذارد و نه 
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 اروپا یبرا یشامدهایپ و انهیدر خاور م کیتیژئوپلرقابت های 

 نویسنده: الی گرانمایه

ر منطقه، رقابت د داریمانع قدرتمند در برابر صلح و توسعه پا کی. داردرو  شیدهه شکننده و آشفته پ کی انهیخاورم

 دیشدمایت با ح لیو اسرائ ی، امارات متحده عربیعربستان سعود یمخالف آن به رهبر یو کشورها رانیا نیب دیشد

منطقه دامن  در به تنش هاسال گذشته  4در  رانیدولت دونالد ترامپ در قبال ا یتهاجم وضع. م، استمتحده االتیا

شاری که بر منطقه دارند، با استفاده از اندک اهرم ففراهم آورد تا  ییاروپا گرانیباز ، اما در عین حال فرصتی را برایزد

 .کنند جلوگیری شتریب یریدرگبتوانند از  دیشاسامان دهند و منطقه  کیتیژئوپل یتنش هابه 

دولت  ،یدولت یو ساختارها هااقتصاد، درهم شکستن ینظام یها یریدرگشاهد یک سری دو دهه گذشته منطقه در 

 یرش سالح هاگست ،یافراط یگروه ها، ظهور یانسانطبیعی و  یایبال ،یمدن یها امیها و ق انقالبداری های ضعیف، 

 سترشگو  هیبحران سوربوده است.  مو مهاجرت گسترده مرد ییایمیش یاستفاده از سالح هاتهدید و  یهسته ا

 مایمستق انهیاورمخدر  یناامن ادندنشان دند و اروپا داشت یبرا یجد یامدهایپ انپناهجویسیل و در نتیجه آن  سمیترور

 اروپا ارتباط دارد. یبا ثبات داخل

 یک هابه کمهستند و  ینظام یها یریدرگمیانه همچنان در  هیو سور منیرسد.  یرو مبهم به نظر م شیپمسیر 

عراق و داشت.  اهدخشونت ادامه خو پایانپس از ؛ نیازی که تا مدت ها دارند ازین میعظ یبشردوستانه، ثبات و بازساز

 یناآرامجه مکن است در نتیکنند و م یدست و پنجه نرم م یصاداقت یو کمبودها یاسیگسترده س یلبنان با تنش ها

به خشونت  انهیتنش ها در سراسر خاورم شیو افزا هیدر سور یریدرگتاثیرپذیری از ، یستی، شورش تروریداخل یها

 شوند. کشیده

رناک خط طیمح کیروبرو هستند و در  یبا مشکالت داخل لیو اسرائ یعربستان سعود و رانیاز جمله ا دیگران

به گزینه  قدرت سخت رارا می طلبد و  انهیحداکثرگرا شرایط سیاست های؛ در جایی که محصور شده اند کیتیژئوپل

 د، اماندارن شدن در جنگ ریدرگ یبرا یچندان اقیمنطقه اشت یرسد قدرت ها یبه نظر م مطلوب تبدیل می کند.

، منی، هیثالث مانند سور کشورهایبه ضرر آنها  یشخصمبتنی بر دیدگاه های  یخارج استیقاطعانه و س کردیرو

 ینظام شنخطر تهای بین کشوری، تنش افزایش با اخلی هم دامن زده است. د یها یریدرگ بوده و بهلبنان و قطر 

از  ندهیطور فزا بهبه شمار نمی رود،  انهیخاورمبخشی از  ییایگرچه از نظر جغرافهم ا هیترکیافته است.  شیافزاهم 

 انهیرممخمصه خاو یدگیچیپکرده و بر  یرا باز یقدرت منطقه ا کینقش  هیمشترک با عراق و سور یمرزها قیطر

 افزوده است.

 استیسهم قهرمانان منطقه و  فعال هستند انهیمتحده همچنان در خاورم االتیو ا هیمانند روس یجهان یقدرت ها

خود  یمنطقه ا یخواهند شرکا ینم اینمی توانند مواقع  یمسکو و واشنگتن در برخپیش می برند. خود را  یخارج

به  یاسیمهم س یرهایکور و در مس دادهایرو با ندهیبه طور فزاهم  ییاروپا گرانیدور کنند. باز شتریب ییارویرا از رو

که آنها وجود دارد  رانیا استیمانند س؛ با این حال، در موارد خاصی رانده شده اند هیبه حاش هیدر پرونده سور ژهیو

از  ییاروپا یمانند لبنان، مداخله به موقع دولت ها را دارند. در مواردی همدر محاسبات  یرگذاریثات و تواننفوذ 
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را دنبال کنند که به  ییها استیس دیبا ییاروپا گرانیکمک کرده است. باز انهیخاورم تیبه امندرگیری جلوگیری و 

 در منطقه کمک کند. ینظام ییاروی، خشونت و خطر رویاسیس ی شدنکاهش قطب

 قهرمانان منطقه تیرک موقع. د1

 جهیجه اول نتدر در کهکرده  رییتغ یریسال گذشته به طور چشمگ 5 درانه یدر خاورم یاصل گرانیروابط اروپا و باز

والت منطقه از تح «صفر ،عوجمم»خوانش  ندهیبه طور فزابوده است که  یمنطقه ا گرانیباز یخارج استیدر س رییتغ

قاطع و  یاستیام سهستند و هرکدگرفتار  انهیخاورم دهیچیپ یها یریدر درگ هیو ترک لیاسرائ، عربستان، رانیادارند. 

 است. رانیاهمه مسیرها تقاطع مهم دنبال می کند. خود  کیمنافع استراتژ برایرا حداکثری 

 رانیا تیمنطقه با محور کیتیژئوپل یتنش ها 1.1

موثر در برابر  و یرپاسخ ضرو کیبه عنوان  انهیاقدامات خود را در خاورمقهرمانان خاورمیانه مانند اکثر دیگر کشورها 

در  یستیترور یها گروه یاز سو یو فعال شورش یفور دیتهدیک ، رانیا یکنند. برا یم هیتوج یتیامن یدهایتهد

پررنگ کستان، مانند افغانستان، عراق و پای دارند تیامنمشکل هاست  که مدت ییکشورها در رابطه بامرزهانزدیکی 

 االتید خصمانه امنشور عملکر قیرا عمدتا از طر یتیامن دی، تهدانهیبه طور گسترده تر در سراسر خاورماست. ایران 

خود  یمه موشکبرنا رانیابوده که عدم تعادل  نیرفع ا یبراکه برتری نظامی دارند، حس می کند.  لیمتحده و اسرائ

شبه گروه های و  نمیها در  یحوث ،مانند حزب اهلل در لبنان یبا استفاده از متحدان نیهمچن رانیارا پیش برده است. 

تفاده کرده نامتقارن اس یها کیاز تاکتنزدیکی سرزمین های اشغالی  درحضور  نیو عراق و همچن هیدر سور ینظام

 است.

 زمان و منابع مستقیم،و حضور  یدولت ریو غ یدولت گرانیباز یها پرورش شبکه قیاز طر 1979زمان انقالب  ازایران 

ایران با  بهبود روابط یبرا یفرصت 2003به عراق در سال  کایکرده است. حمله آمر یمنطقه ا استیخود را صرف س

در  یوفادار جادیا یبرا عهیبا جوامع ش وندیتوانست از قدرت نرم و پ رانیمانند لبنان، اکشور همسایه فراهم آورد و 

 االتیبا ا ی تواندایران در عراق آنقدری است که منفوذ اکنون  استفاده کند.عراق  یو شبه نظام یاسیس یروهایداخل ن

 متحده هم تراز شود.

 انی. در جرستادیخود بشار اسد ادیرینه  در کنار متحد ،هیسور در داخلی یریسال درگ 7 جریان درهمچنین  رانیا

 تیحما یبرا خود را یروهاین ،هیروس ورجمه سیرئ ،نیپوت ریمیکه والد 2015سپتامبر پس از  ژهیها و به و یریدرگ

پوتین اسد و  یموثر برا ینظام کیشر کیکردند و اثبات کسب  یبرتر نیو حزب اهلل در زم رانیاعزام کرد، ااسد از 

 هستند.

 ندهیدرت آدر توازن ق یقابل توجهفشار و لبنان اهرم  هیدر عراق، سور نیدهه گذشته حضور گسترده در زم در یک

دولت  یعث نگرانباو دشمنان روبرو  دینفوذ روزافزون با مخالفت شداین فراهم کرده است.  رانیا یبرا انهیدر خاورم

 .، شده استهستند لیعربستان و اسرائیعنی  رانیا یمنطقه ا یرقبا یکه شرکا ییاروپا یها

 استیساجرایی  یروینآن را الوقوع نگاه نکرده، بلکه  بیقر یتیامن دیتهد کیبه عربستان به عنوان ایران اما در تاریخ 

و  یگسترده رسانه ا تیفعال لیبه دل ریاخ یها در سالاین محاسبات است.  دهیمتحده در منطقه د االتیا یخارج
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حزب اهلل، تا  هیعل یفشار عموم نیو همچن هیمخالف در سور یآن از گروه ها تی، حمارانیا هیعلها  یسعود یاسیس

و تنها همین اواخر، نشانه  به شدت بدتر شده 2015از سال و عربستان  رانیا نیکرده است. روابط ب رییتغ یحدود

 است.شده  هایی از مصالحه نمایان

 هراهم آوردف رانیا یبرا یاست، فرصتو خارجی  یجنگ داخل ریدرگ 2011که با عربستان هم مرز است و از سال  منی

 2015از مارس  یسعود رهبریمنحرف کند. ائتالف تحت  هیسور یها یریتا حواس عربستان و امارات را از درگ

 یساعد برانام ینظام طیشرا جادیا یبرا رانیامعتقدند  یمقامات غرببوده اند.  منیدر  نهیجنگ پرهز کی ریدرگ

 کرده است. نهیهز یعربستان، منابع نسبتا کم

ینه استفاه کند. رایش فراهم می آورد، به طور بهب گرانیکه اشتباهات د ییفرصت هابه مرور دریافته چطور از  رانیا

اعالم دوغان ار بیرجب ط در ترکیه، ایران خیلی سریع حمایت خود را از 2016برای نمونه، پس از کودتای نافرجام 

صتی برای تهران در به فر آنکارا هیعل واشنگتن یها میجمله تحر، از تاپس از کود هیو ترک کایآمر نیاختالفات بکرد و 

 تیاولو ،یتیامن یفور دیبا توجه به تهد ترکیه تبدیل شدند. یمنطقه ا یتیامن یها استیسهمکاری های اقتصادی و 

 رانیا یبرا یشتریب یچانه زن یفضاو این شرایط، داده  رییرد تغکُ یها اسد به مهار گروه فیتضعاز  هیخود را در سور

که  یدر حالنین، همچ حل کنند. هیقالب سه جانبه با روس قیاز طر هیاختالفات خود را در سور تاکرده  جادیا هیو ترک

ضربه به تالش  به معنای رانیروابط با اصمیمیت و عربستان حفظ کند، اما  رانیروابط خود را با اسعی دارد  هیترک

 است.شیعه بوده  رانیا هیسنت عل جبهه متحد اهل لیتشک یبرا یسعود یها

 یاسیو س یدروابط اقتصا تی، به سرعت و با موفقیعربستان سعود یبه رهبر 2017قطر در سال  میپس از تحرایران 

 کند.روابط بهتری ایجاد  تیکو و انموفق شد با عم نیهمچن و کرد قیتعمرا با این کشور خود 

 یروهایناست.  همواجه بود یقابل توجه یها تیبا محدوداین کشور در منطقه،  رانیا یرغم دستاوردهابا این حال، به 

را به دست گیرند.  خود یتیامن یفاصله گرفته اند تا بتوانند کنترل دستگاه ها رانیاز اگاها و عراق  هیدر سور یاسیس

هم  هیروسد. می گیر را هدف رانیا ینظام یروهایسخت افزارها و ن ،هیدر داخل سور یحمالت نظام مدام با لیاسرائ

 یروهاین به محافظت از یلیتماو حمالت بسته ه روی چشم خود را بگاها است،  هیدر سور رانیا ینظام کیکه شر

ه طلبی های برای جا تیمحدود نیتر بزرگ دیشااما  است. نشان ندادهدر برابر حمالت مخالفان  رانیا تیمورد حما

 دیکاخ سفژه از بوده که به وی گرید یسو و عربستان و امارات از سو کیاز  لیائاسرمنطقه ای ایران، همکاری میان 

 تاثیر پذیرفته است.ترامپ 

 اریبس یاقتصاد تیموقع رغمایران به است. و بلند مدت  یچالش فور یک رانیا مخالفجبهه  یبرا جمهوری اسالمی

 یدولت ریو غ یدولت گرانیخود با باز یتیو امن یاسی، روابط سینیاز حضور زم، و عربستان لیتر نسبت به اسرائ فیضع

به در تهران  عهیش یمذهب یکه رهبرکرده بارها ادعا عربستان  در منطقه استفاده کرده است.برتری به  یابیدست یبرا

 در است.برای آن  یوجود یدیتهد یک رانیکند که ا یادعا مهم  لیشدن به هژمون منطقه است. اسرائ لیتبد دنبال

متحده  االتیو ا رانیروابط ا حصول برجام به بهبودبود که  نیا رانیا مخالفجبهه  یعمده برا یزمان دولت اوباما، نگران

 یرشد بالقوه اقتصادبود چرا که مدت  بلند دیتهد مطابق برجام هم یک با غرب رانیاقتصاد ا یینها انجامد. تعامل
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نوید رقابتی دشوار برای کرده،  لیتحص عمدتا تینفر جمع ونیلیم 80از  شیبا ب رانیاناشی از لغو تحریم ها در 

را می داد. جای تعجب نداشت که این جبهه تالش خود را روی  یاقتصاد یچالش هادرگیر با عربستان و امارات 

با  در توافق هسته ای متمرکز کردند. این جبهه موفق شد شده ینیب شیپمحروم کردن ایران از منافع اقتصادی 

 ببرد. شیدستورکار خود را پ، ها میخروج از توافق و اعمال مجدد تحر درترامپ ترغیب و حمایت 

 تحت فشار رانیا هیمشابه عل یاقتصاد یها میتحر بیتصو یبرانیز اروپا را سعی کردند حتی و عربستان  لیاسرائ

جمهوری  مظان رییتغظاهرا روی شاهین های ایران در دولت ترامپ نفوذ داشت، از  که رانیامخالف جبهه بگذارند. 

، یاسیس یها تیبا محدوددر مقابله با دستاوردهای ایران در منطقه  جبههرد. با این حال، این ک یم تیحمااسالمی 

 .روبروست یقابل توجه یو نظام کیاستراتژ

 یخارج کنانینقش باز 1.2

 یخارج گرانیه بازمتحد االتیو ا هیروسرند، اما همچنان نفوذ دا انهیو اروپا در خاورم نیچ یاقتصاد یقدرت ها چهاگر

معتبر در  یقدرت خارج کیخود را به عنوان  هیدر سور یبا مداخله نظام هی. روسبه شمار می روندغالب در منطقه 

 یرح هاطمخالف بشار اسد بود که اساسا  یاز سرنگون یریجلوگآن  یاز اهداف اصل یکیکرده است.  تیمنطقه تثب

چند  یمللال نینظم ب بارهدر نیتر کرمل از چشم انداز بزرگ یبخش انهیخاورماست. متحده  االتیا یخارج استیس

 یتا حد انهیدر خاورم هی. ظهور روسبه شمار می رود غرب یبه رهبر منظا رییتغ یها استیو مخالفت آن با س یقطب

 بوده است. یترابطه عمدتا معامال کی قیمنطقه از طر گرانیبا همه باز یآن در تعامل و چانه زن ییتوانا لیبه دل

وسیه فراهم ررا برای  هیو ترک لی، اسرائرانیادر پیش گرفتن سیاستی مخاطره آمیز میان امکان  یعمل کردیرو نیا

رابطه  کی. مسکو و تهران داده استقرار موارد خطرناک  یدر برخ ییتنش زداآورده و این کشور را در شرایط 

مشارکت  کی ایساختار اتحاد  رابطه در نیاگرچه ادارند.  هیدر سور یاسیو س یتی، امنیسطح نظام رد کیاستراتژ

 شرفتهیه به وضوح پمنطق گرانیباز گریبا روابط آنها با د سهیدر مقا هیو روس رانیا یاما روابط نظامنمی گنجد،  قیعم

هنوز اما  گذاشته، شیاعتماد به نفس خود را به نما با ورود به درگیری های سوریه هیکه روس یتر است. در حال

 .اشته باشدکشور را د این ثبات در تیو تقو یدادن به جنگ داخل انیپا یالزم برا تیمنابع و ظرفمشخص نیست که 

مسدود کرد.  را رانیگو با او  محدود گفت یها کانالبه نابود کردن برجام،  میحال، دولت ترامپ با تصم نیهم در

به تنش  انجامید و انهیدر سراسر خاورم یاسیس یموج هابه  نیهمچنی پیشین آمریکا جمهور سیرئ گریاقدامات د

 یهمکار یوراشها روابط در  یسعود یمحاصره قطر به رهبرترامپ از  هیاول حمایت، در منطقه دامن زد. برای نمونه

 کیرتح اقدامی قدس اشغالی همبه  ویاز تل آو کایانتقال سفارت آمراو به  میتصمشفتگی کشاند. را به آفارس  جیخل

این را به  یقه او منط یالملل نیتوجه بانجامید و خشونت مجدد در نوار غزه به ناامیدی فلسطینی ها و بود که  زیآم

 .انجامید اضیقاهره و ردر امان، واشنگتن متحدان عرب  جلب کرد و به دردسر اضافی یریدرگ

 رو شیپ کیتار ری. مس2

 مخالفجبهه  تیاولووجود ندارد. احتماال  کینزد ندهیمنطقه در آ کنانیبازشواهد چندانی دال بر حل تنش ها میان 

 شیافزااگرچه ترامپ به ها خواهد بود.  میو تحر یالملل نیب یانزوا قیاز طر رانیا فیمتحده تضع االتیو دولت ا رانیا
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 یدر نقاط رانیا های او در مسیر مقابله با استیسو انتصابات ای نداشت، اما عالقه  انهیدر خاورم کایارتش آمر یپا رد

 ، اما نتیجه مشخصی بر نفوذ ایران در عراق، سوریه و لبنان نگذاشت.بود منیو  هیمانند سور

اخله فرانسه به سختی با مددر عربستان  یریحر دیسع رینخست وز یاستعفا و بازداشت اجبار یاسیدر لبنان، شوک س

ابهی رخ دهد، دوام اتفاق مشاما اگر لبنان به فعالیت خود ادامه می دهد، شکننده سیاسی  گرفت. نظامآرام و بریتانیا 

ل گسترده چون با سیاست  ریپذ بیآس یتیو امن ی، اقتصادیاسیس شتریب یثبات ی. لبنان در برابر بنخواهد آورد

و حزب  لیاسرائ یکشور همچنان در چرخه تنش ها نیعالوه، ابه کند.  یدست و پنجه نرم م هیاز سور انیپناهجو

  گیرند. میهشدار داده اند در صورت جنگ با حزب اهلل، کل لبنان را هدف  لیاهلل گرفتار است. مقامات اسرائ

کشور  در یریو درگ یمنطقه ا یدر معرض رقابت ها ژهیبه ومرز مشترک دارد،  هی، عربستان و ترکرانیکه با ا عراق

 میست. تحراعراق داشته  یبرا واستهناخ یامدهایپ رانیدر قبال ا کایآمر دولت قبلی استیساست.  هیسورهمسایه 

ه میدان جنگ این کشور را در معرض تبدیل شدن بو  ندانجامیدعراق در  یفشار اقتصاد به رانیا هیعل کایآمر یها

  کردند.تبدیل 

 کایآمراینکه  بارهعمده درواالت س همچنان پابرجاست. رانیو ا لیاسرائ نیب شتریب ینظام تبادل ییای، پوهیسور در

ه این مساله و حتی احتمالی روسیه ب لی، تمایا خیردارد  هیسور بارهدر هیاجماع گسترده تر با روس جادیا به یاقیاشت

وجود مچنان ه هیو روس کایآمر یگر یانجیم ی باتوافق یاجراآمادگی آن برای تحت فشار گذاشتن روسیه و ایران به 

به شدت  هیر سوررد دکُ  یروهاینقش نبر سر  زین به شمار می روند ناتودر دو متحد که االت متحده یو ا هیترکدارد. 

ت که اشتباهات مساله نگران کننده تر این اسنکرده اند. بن بست  نیحل ا یبرا یتالش معنادار چیو هدرگیر هستند 

ین کشور را به ورطه در سوریه می تواند امتحده  االتیو ا هیترکمحاسباتی یا اقدامات نادرست اسرائیل، ایران یا حتی 

 های جدید اندازد. یریدرگ

همراه بوده  فارس جیخل یهمکار یعضو شورا یکشورها انیم یثبات یبز با نیو عربستان  رانیا نیب یمنطقه ا رقابت

و  دهش دشوار تیتر شورا مانند عمان و کو کوچک یکشورهااست. حفظ توازن در روابط و وضعیت بی طرفی برای 

خالفان آن مو  رانیا نیحل منازعات ب یبرا حرمانهم یها کانال نیماین در حالی است که حفظ این بی طرفی در تا

تهران و  نیب یکانال پشت یگوهاو  گفت لیعمان در تسه ژهینقش واهمیت زیادی دارد و به عنوان نمونه می توان به 

 .کرد اشاره 2013واشنگتن در سال 

ان بر آن بود خود نداد. سعی ایر یمنطقه ا استیدر س کیاستراتژدولت ترامپ تغییر  یجنگ اقتصادایران در نتیجه 

ل کند و جای تحمرا تا روی کار آمدن دولت بعدی برجام ترامپ در  یها یخرابکاربه پا شده را کنترل و طوفان که 

را فت ن یالملل نیب میسال جنگ با عراق و تحر 8، کایآمر یها میدهه تحر 4 یاسالم یجمهورتعجب هم نداشت؛ 

خود را  یامنطقه  استیقرار دهد تا ستهران را تحت فشار نتوانست آنقدری  رانیا مخالفجبهه دوام آورده است. 

تان مستقر باشند و و افغانس هیدر عراق، سور ییکایآمر ینظامنیروی که هزاران  یتا زمان . و انتظار می روددهد رییتغ

رباره دباشد، تهران به سیاست خود  کایآمر تیتحت حما رانیا مخالفهمچنان هدف ائتالف نظام  رییتغ استیس

  .گسترش نفوذ در منطقه ادامه دهد
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 چه کند؟ دیاروپا با .3

 آسیب نترلکمشغول اروپا عمدتا  هیو اتحاد ییاروپا ی، دولت هادر ایاالت متحدهترامپ در دوران ریاست جمهوری 

 لیتسهد با آنها همچنین سعی کردنبود. حفاظت از برجام  یچالش آنها چگونگ نیسخت تربوده اند.  انهیدر خاورم

حافظت مبزرگ  یاسیبحران سجلوگیری و از این کشور در برابر یک لبنان از تنش های بیشتر در  یریبازگشت حر

سرد در  یاهتنش داشتند. و همچنین سعی کردند مانع از  نیو فلسط لیصلح اسرائ ندرو. تالشی ناموفق هم در کنند

 شوند.فارس  جیخل یهمکار یشورا

حال، یک  نی. با ابر قهرمانان منطقه دارد یمحدود ریثامتحده، اروپا ت االتیو ا هیغالب روس یبا توجه به نقش نظام

کمک  رده تسازن یریمس دردر منطقه  یتقابل کنونبه اروپا در هدایت تواند  یم یو اقتصاد یاسیس یاهرم هاسری 

در منطقه  شتریب یثبات یاز ب یریجلوگ یعنیمتمرکز باشد:  یبر حفظ منافع اصل دیبا انهیاروپا در خاورم استیکند. س

جرت مها انیمانند جر ییچالش ها نهمچنیو  سمیو ترور ییایمیو ش یهسته ا یگسترش سالح ها قیکه از طر

عضو  یا و کشورهااروپ هی. اتحاددکن یم جادیا اروپابرای  میمستق یتیامن دیتهد، یو تجار یو اختالالت انرژ گسترده

 ه کرد:رد زیر اشاررا به کار بندند که برای نمونه می توان به موا یریشگیو اقدامات پ یی، تنش زداآسیبکنترل  دیبا

 رانیا یهسته امحافظت از توافق ( 1)

 واهد کرد. کمک خ انهیدر خاورم یثبات یخود را گسترش دهد، به ب یبرنامه هسته اتصمیم بگیرد  رانای اگر

 یود را براتالش خدر سال های دولت ترامپ  رانیبا ا یتوافق هسته ا نفعیاروپا به عنوان شرکت کننده و ذ

حقق منافع تهمچنین تالش های ناموفقی برای  ییاروپا یها دولتفروپاشی توافق به کار گرفت. از  یریجلوگ

 االتیا هیثانو یها میتحر عیبازگشت سرداشتند.  رانیا یملموس برااقتصادی وعده داده شده در برجام و 

ه و دولت بایدن اما اکنون که دولت ترامپ رفتواداشت.  رانیاز بازار ارا به خروج  ییاروپا یمتحده شرکت ها

ر این صورت، توافق نیاز دارد و در غی یتیامن ای یاقتصادبه مشاهده منافع حفظ برجام  یبرا رانیاآمده، 

با وپا را ار ویسنار نیا بیشتر تعهدات هسته ای یا حتی خروج از توافق تصمیم بگیرد.ممکن است به کاهش 

هد کرد که مواجه خوا لیاسرائ ای کایآمر ینظام هحملاحتمال  و افزایش رانیا یخطر گسترش برنامه هسته ا

 .است اروپا و ثبات منطقه هیاتحادبه معنای تهدید گسترده تر برای منافع 

  یها اشتن کانالمتحده و باز نگه د االتیا استیس بابرجام  بارهخود در استیس قائل شدن بینتمایز با اروپا 

. ران ایجاد کندرا در ایتوافق زنده نگه داشتن  یبرا یاسیس زهیانگتوانست ، اروپا رانیسطح باال با ا یاسیس

 برجام ضوع ریغهای طرف برای احیای توافق کار می کنند، اما  یاقدامات عملهمچنان روی  برجام یطرف ها

 ند.داشته باش رانیاحفظ روابط اقتصادی با در  یتوانند نقش مهم یمهم  هیمانند هند، عمان و ترک

 رای بتالش کند.  ییاروپا یجذب شرکت هادر جهت  یتجار یعموم طیبهبود شرا یتواند برا یهم م رانای

همگام  یزم براال یداخل نیقواناصالح و مربوط به اف.ای.تی.اف موارد  تیدقت و رعا نهیدر زم یهمکارنمونه، 

ای خارجی به می تواند تمایل شرکت ه یاقدام مال ژهیو گروهمطابق با نقشه راه کار رانیا یبخش بانکسازی 

 .سرمایه گذاری در ایران را افزایش دهد
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 نانیاطم یبراشور کن تعامل با ای ،همزمانشود و به طور در ایران داخلی  یثبات یکه موجب ب یاز اقداماتاجتناب ( 2)

 کندن جادیا انهیدر خاورم یثبات یآن تنش و ب ینقش منطقه ا نکهیاز ا

 مخالف جبههاز سوی دولت قبلی آمریکا و همچنین متحدان منطقه ای برای نزدیکی با  ییاروپا یها ولتد 

 فینجر به تضعمتواند  یم گرانیباز نیا تیبا حما یاقتصادحداکثری فشار اعمال . تحت فشار قرار دارند رانیا

اقداماتی  چنینشود.  یداخل یها یناآرامتشدید و  یدولت ینهادها یثبات ی، بکشور نیقابل توجه اقتصاد ا

 ترغیب کند. یمنطقه ا استیدر س یتهاجم را به اتخاذ رویکرد رانیاهمچنین می تواند 

 رانیبا ا یاسیتعامل س یدر برابر تالش ها با هدف محدود کردن فضا برا دیعضو با یاروپا و کشورها هاتحادی 

 مقاومت کنند.

 و  یتان سعود، عربسرانیرا با ا کیپلماتید یراه هااتخاذ و  یترهوشمندانه ضع امو دیبا ییاروپا یدولت ها

فراتر  اریبس دیبا رانیآنها با ا. دامنه تعامل بگذارندفشار تحت  اتحل اختالف یبراو آنها را دنبال کنند  لیاسرائ

ه مذاکرات مجموعمبتنی بر تواند  یاروپا م کیپلماتیتالش د نیاگسترش یابد.  یاز برجام و مسائل اقتصاد

 یبه پرونده ها یگدیرس یبرا ایتالیو ا بریتانیااروپا، فرانسه، آلمان،  هیاتحاد یبه رهبر رانیبا ا 2018سال 

به وعی کوچک و موض یتوافق ها قیتواند از طر یروند م نیاباشد.  منیو  هیسور ژهیمنطقه به و یتیامن

 لیتسه یبرا یبسترو شاید حتی  کمک کند یریدرگ یهاصحنه در  ینظامنش زدایی کاهش خشونت و ت

 فراهم آورد.مسائل منطقه  بارهدر رانیو ا کایآمر نیمذاکرات ب

 شکننده یاز کشورها تیو حما یمنطقه اتنش زدایی  یکانال ها جادی( ا3)

 خشونت  یاه یریدادن به درگ انیپا یبرا یمنطقه ا گرانیبازگذاشتن فشار  تحت با دیبا ییاروپا یشورهاک

از تالش  تیاحم و سطح باال یاسیکنند. ارتباطات س تیتقو انهی، نقش خود را در خاورمهیو سور منیدر  زیآم

خشونت  دیدتش جلوگیری از یبرا ییکانال هابه ایجاد تواند  یمنطقه ممسیر جایگزین با همه کشورهای  یها

 منجر شود. یاسیسرد س یو تنش ها

 توانند یمنقش قابل توجهی داشتند و  منیدر  یسعود یاز ائتالف تحت رهبر تیدر حمابریتانیا  و فرانسه 

 یهم برام یبرداشتن گام ها هب رانیتحت فشار قرار دادن عربستان و ا یبرا یشتریب یاسیس یاهرم ها از

ستفاده اها  یائتالف و حوث یروهاین بین یمحل یآتش بس ها قیو کاهش خشونت از طر یانسان طیشرابهبود 

 کنند.

 ولت دائتالفی از  تعامل دارد. هیو ترک لی، اسرائرانیاست که به طور فعال با ا یگریتنها باز هی، روسهیدر سور

ریق، برآید از آن ط نیزم یتحوالت روشکل دادن به های اروپایی هم می تواند در صدد ایفای نقشی مشابه و 

 . فاده کنداست بشردوستانه فراهم آوردن کمک های یبرا گرانیفعال با همه باز کیپلماتید یها الکانو از 

 منطقه  یاتر منطقه در برابر تنش ه کوچک یبه دنبال محافظت از کشورها دیبا نیهمچن ییاروپا یدولت ها

 شتریب یریطاف پذانع تیو اقدامات تقو یاقتصاد تیتوانند حما یم ییاروپا گرانیباشند. در مورد لبنان، باز یا

 کنند. رائهاو عربستان  رانیا نیب یمنطقه ا ییارویرومیانه در  تیحفظ و احتماال استفاده از موقع یبرا
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 طرات و فرصت هااخمفارس:  جیخل یهمکار یشورا درو بحران  رانیا

 لوشیانو زاکارا: نویسنده

 یگر یانجیم تالش ها برای پس ازدر نهایت آغاز شد،  2017فارس که از اواخر ماه مه  جیخل یهمکار یشورا بحران

 هیتا فور هینودر ژا ایجام فوتبال آس نیآخر رامونیپ یدادهایرواما آن به پایان رسید. عرب  گانیقطر و همسا بین

به عمق  فارس جیخل یهمکار یشورا یدولت ها نیکه اختالفات مداوم ب ندنشان داد یدر امارات متحده عرب 2019

 یربستان سعودع-قطر یدارهاید انیو نحوه رفتار مردم در جر عیجامعه نفوذ کرده است. انعکاس اخبار مربوط به وقا

 دیواهد کشطول خ شتریکه بهبود اختالف ب ندقطر و ژاپن نشان داد نیب یجام حذف نالیف نیامارات و همچن-و قطر

 .ابدیبهبود نروابط در برخی سطوح هرگز  استممکن  یو حت

منطقه  گرانیباز انیدر م یدیجد ییایفارس، پو جیخل یهمکار یمدت درون شورا یطوالن ییارویرو نهیپس زم در

 کیوازن استراتژتبین رفتن از دستاوردها و به حداقل رساندن از  نانیاطم یبراو آنها را وادار کرده  هشد ادجیا یا

 وفق دهند.خود را در عمل و گفتار با شرایط جدید  ،یبهار عرب یها امیاز ق یناش فیظر

 دلیل اصلیما افارس نبود،  جیخل یهمکار یشورا داخلیدر اختالفات  اگرچهدر منطقه ایران، یکی از بازیگران اصلی 

محاصره نقش  در غلبه بر ،قطر انیحام نیتر یاز اصل یکیمحسوب می شد و به عنوان ها به قطر  یسعود هیاتهام اول

 گرانیاز باز یه برخک تیواقع نیو ا و عربستان رانیا یمنطقه ا یگسترده و همپوشان ییارویرو لیبه دلایفا کرد.  یاساس

چرا که این  اهمیت اساسی دارد بحرانقبال در  رانیاگیری موضع کنند،  یم یتلق دیتهد کیرا  رانینفوذ امنطقه 

 مخاطره را برای ایران داشته است.از سود، ضرر، فرصت و  یبیترکبحران 

 فارس جیخل یهمکار یبحران شورا یبرا رانیا ی. قربان1

عربستان،  یکننده قطر یعناتهام چهار کشور محاصره  یاساس یعامل رانیاست که ا نیا یاصل یها از استدالل یکی

طر، در مراسم فارغ ق ری، امیالثان میتمشیخ  اظهاراتدر نتیجه  مایمستق کیپلماتیو مصر بود. اختالف د نیامارات، بحر

درت بزرگ در ق کی»به عنوان کشور  نیران، از اایضمن انتقاد از تنش ها با آغاز شد: او  سیپل یآکادم یلیالتحص

ه متن اظهارات ک« آژانس خبری قطر»دولت قطر بعدتر این اظهارات را رد و ادعا کرد وبسایت  نام برد. «ثبات منطقه

مارک انی مانند محققتایید کردند و این ادعا را  متحده االتیا یمقامات اطالعاترا منتشر کرده بود، هک شده است. 

ین کارزار گزارش های اتهامات در اخبر دادند. از دیگر  قطر هیعل 2017از ماه مه  یگسترده مجازارزار کاز ن جونز وِاُ

قطر جبهه اد جعلی، ادعای حضور سپاه پاسداران ایران در قطر برای محافظت از امیر این کشور بود که نشان می د

 و مجازات است. تیمستحق محکومترک کرده و از این رو، را  رانیا هیعلفارس  جیمشترک خل

در ماه ی پیشین آمریکا، با انتشار توئیتی جمهور سیو دونالد ترامپ، رئرا ترک کردند دوحه  یعربکشور چهار  یسفرا

 کننده قطرمحاصره  یخواسته کشورها 13فهرست از  نیاول، ژوئن 23در ، از آنها حمایت کرد و بعدتر 2017مه 

در قطر،  رانیا کیپلماتید یها یندگیو بستن نما رانیبا ا کیپلماتیقطع روابط د»که خواسته  مورد نیمنتشر شد. اول

و انجام تجارت با ایران صرفا در  رانیبا ا یو اطالعات ینظام یها یقطع همکار ،رانیسپاه پاسداران ا یاخراج اعضا
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مطرح را « ندازدیفارس را به خطر ن جیخل یهمکار یشورا تیکه امن یبه گونه اچارچوب تحریم های ایاالت متحده و 

 می کرد، مستقیما به ایران مربوط می شد.

در این  رانیا «یبز قربان»اما نقش حذف شد،  هیژوئ 19خواسته  6اگرچه این درخواست درباره ایران بعدتر در فهرست 

در قبال ایران  همتحد االتیو ا نیمواضع عربستان، امارات، بحر به وضوح بادرخواست  نیانکار است. ا رقابلیغجریان 

پیشین خارجه  ریوز ،مپئووپ کیکنفرانس ورشو که توسط مادر  ،2019، در ماه فوریه هم راستا بود و این مساله بعدتر

 پاارو نینماد یگندینمابا و قطر و  نی، چهی، روسهی، ترکرانیکشور اما بدون حضور ا 70 ندگانیبا حضور نما ،کایآمر

از  یریجلوگ و رانیکردن ا یمنزو یجبهه مشترک برا کیاجالس خواستار  نیا گرفت.نیز مورد تایید قرار برگزار شد 

 ییگردهمائیتی این در تو، لیاسرائ ری، نخست وزاهوینتان نیامیبنبود. خاورمیانه آن در  «ثبات کننده یب» یها تیفعال

 .توصیف کرد« رانیمنافع مشترک جنگ با ا» شبردیپ یبرا یاساس یگامرا 

 کیحاد استراتژات جادیابا تصمیم به اهداف  نیاز ا 2017خود پیشتر در اولین سفر به ریاض در ماه مه ترامپ  دولت

 یکشورها یمادگو آ ینظام یها هیسرما تیهدف تقو« یعرب یناتو»معروف به پرده برداشته بود. ابتکارعمل  انهیخاورم

نبال می کرد. این کشور را د یموشک دیو تهد رانیا یمنطقه ا یها استیمقابله با س یبرا انهیفارس و خاورم جیخل

را به لیه ایران برچسب گروه تروریستی زد تا اهداف ایاالت متحده ع یسپاه پاسداران انقالب اسالمترامپ بعدتر به 

کل ر بود که پیش ببرد. این، اولین با« یحداکثراعمال فشار » استیسکشور با  نیبه حداقل رساندن نفوذ ابهانه 

 قرار گرفت.متحده  االتیا یخارج یستیترورهای سازمان در فهرست  یکشور خارج کی ینظام اختارس

فارس مانع  جیخل یهمکار یشوراکه آشفتگی ها در را  تیواقع نیمتحده ا االتیتالش ها توسط ا نیادر حال،  نیا با

حقیقت،  درشده بود. گرفته  دهینادمی شود،  شش عضو شورا نیب کیمدت استراتژ یطوالن یها یهماهنگ جادیاز ا

 یشورا دیجد یو چارچوب همکار 2018نفت )اوپک( در دسامبر  کنندهصادر یخروج قطر از سازمان کشورها

در  فارس جیخل یهمکار یشورا یممکن است به انحالل احتمال یحت 2016عربستان و امارات در سال  یهماهنگ

 منجر شود.دور  اننه چند ندهیآ

 و قطر رانی. روابط ا2

از  ینطقه ام یها یریدر درگ خلیج فارس در اوج نبود، چرا که دو کشور عمدتااز بحران  پیش رانیروابط قطر و ا

 یستیورسازمان تر کیرا در لبنان  رانیا تیقطر جنبش حزب اهلل مورد حمامی کردند.  تیمخالف حما یجناح ها

در . طرح کرده بودرا علیه قطر م هیدر سور یافراط یها از گروه یمال تیاتهام حمامانند عربستان  رانیامی خواند و 

با منافع  و مغایرخصمانه  یمنطقه ا استیسبا  ی، از قطر به عنوان کشور2017در سال  یررسمیغبسیاری اظهارات 

 یاد می شد. رانیا

کاهش روابط  ای منیعربستان در جنگ  یشرکت در ائتالف به رهبربا اقداماتی مانند  قطر به عربستان دیرینه احترام

پس از اجالس حال،  نیبا اآشکار بود. سفارت عربستان در تهران به پس از حمله  2016در سال  رانیبا ا کیپلماتید

گرفت تقابل با  میتصم رانیفارس آغاز شد، ا جیخل یهمکار یشورا حرانبکه با دونالد ترامپ  اضیر 2017ماه مه 

 پس از اقدام کند. یا طقهاهرم من تیتقو به عنوان ابزاری برایاز قطر  تیحمااز قرار دهد و  تیعربستان را در اولو
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، اندکی پس از تماس تلفنی وزرای 2017اوت  23در  بارها ارتباط مستقیم داشتند . یو قطر یرانیمحاصره مقامات ا

به  «ها نهیران در همه زمیا یاسالم یروابط دوجانبه با جمهور تیآرمان تقو»با را خود  ریقطر سف خارجه دو کشور،

 لیداشت و تما یتلفن یگوو  قطر گفت ریبا ام یحسن روحان یجمهور سیرئ همماه اوت  انیپا در. تهران بازگرداند

 ابراز کرد.روابط  تیتقو را به رانیا

ع خود را نشان داد قاط تیبه وضوح حما رانیران، ابود. از همان آغاز بح یاسیاز قطر فراتر از اظهارات س رانیا تیحما

 ییهوا میاز حرطر قاستفاده و برای ایجاد خطوطی برای مردم آن از محاصره ابراز تمایل اقتصاد و برای رهایی قطر، و 

به واردات  یککشور مت این بهتا حامل غذا به قطر فرستاد  یماهایهواپهمچنین  رانیا .عمل کرد عیسر اریبس رانیا

 د.نکمک ک ،گانیتوسط همسا ینیو زم ییای، درییبا محاصره هوا مقابله یبرا

ین کشور پس از اقطر بود، اما  یمل یاز استراتژ یبخش شهیبه دور از بخش نفت و گاز هم یتنوع اقتصادایجاد  اگرچه

 رانیبا ا یرنفتیرو، تجارت غ نیاحساس کرد. از ابیشتر را جدای از سوخت های فسیلی تجارت  یاصل تیاهممحاصره 

ارتباط  ینیگزیاج یبرا دیجد یتجار یدر قطر که به دنبال شرکا فزاینده یاز فرصت ها یرانیمشاغل ارا افزایش داد و 

  .بهره جستند، ندبا عربستان و امارات بود

سفر به تحران  ایرانخارجه  ریوز وصنعت، معدن و تجارت  یرگو با وزو  گفت یاقتصاد قطر برا ریوز 2017نوامبر  در

 5به ی الرد اردیلیم 1 احدود افزایش سطح تجارت دوجانبهاز تصمیم به دو کشور پس از مذاکرات و دو کشور  کرد

یاری از آنها حتی بس خدمات به قطر را آغاز کردند و یرانیبزرگ حمل و نقل ا یها شرکتخبر دادند. دالر  اردیلیم

 نیدند. بزرگترشو مسقط به دوحه منتقل  یداده و از دب رییبازار قطر، خدمات خود را تغ دیجد یازهاین نیمات یبرا

ورود به  به میدالر در سال، تصم اردیلیم 5 یعسل، با گردش مال نیریش ی، گروه صنعترانیا یساز ینیریشرکت ش

، رانیبود. ا ریق و یوالت کشاورز، محصییمواد غذاایران به قطر  یصادرات یکاالها عمده. قطر گرفت یبازار خرده فروش

 یقطر یوازهاپرعدم استفاده  سه کشور امضا کردند. نیتجارت ب تیتقو یتوافق حمل و نقل براهمچنین و قطر  هیترک

و  نیدر ح رانیا نقش .و جایگزینی ایران با آن، نیز برای ایران سود آور بودامارات  ای، عربستان نیبحر ییهوا میاز حر

 انجامید. رانیاز امردم قطر  یدرک عمومافزایش به  نیپس از محاصره همچن

کامال  2017ال سدهد. افت در  یرا نشان م نیو بحر یساالنه واردات قطر از امارات، عربستان سعود یداده ها 1 شکل

 2017ه ب 2016ل از سا یبا محاصره قطر دارد. کاهش واردات امارات متحده عرب یمیمحسوس است و ارتباط مستق

 کاهش داشت. کایدالر آمر ونیلیم 824حدود  یسعود تانعربس ازدالر و واردات  اردیلیم 1.1حدود 

 1شکل 
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 ونیلیم 357از حدود  یدهد. واردات از عمان به طور قابل توجه یرا نشان م گرید یاز کشورهاقطر واردات  2 شکل

از اردات و ی بوده است.درصد 103 احدودافزایشی که  رسیده 2017دالر در  ونیلیم 770به  2016در  کایدالر آمر

 نکهیجالب ا .افتی شیافزا 2017دالر در سال  ونیلیم 257به  2016در سال  کایدالر آمر ونیلیم 174از  زین تیکو

هم صادرات خود  هیماند. ترک یباق کایدالر آمر ونیلیم 82در حدود  2017تا  2016با سال  سهیدر مقا رانیواردات از ا

 داد. شیافزا 2017 در ونیلیم 660به  2016در  کایدالر آمر ونیلیم 541درصد از حدود  20به قطر را حدود 

 2شکل 

 

 شیروع بحران افزاشبه قطر از زمان  رانیصادرات ا، «پِنینسوال»به گزارش روزنامه معتبر انگلیسی زبان قطری به نام 

 اردیلیم 119از  شیتن کاال به ارزش ب 624،840در مجموع  2017از مارس  یرانیداشت. صادرکنندگان ا یریچشمگ

درصد  81ز ا شیبپیش از آن به مدت مشابه سال  مربوطبا ارقام  سهیبه قطر ارسال کردند که در مقا کایدالر آمر

  داشت. شیافزا
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 کوتاه است؟ رانیا یدستاوردها عمر. 3

و قطر به  هیرکبا تآن در روابط دوجانبه  ژهیبه و رانیا یبرا یمثبت جیفارس نتا جیخل یهمکار یشورااخلی د بحران

بی حاشیه خلیج شورا تا اندازه ای حل شده و روابط کشورهای عر اخلیمنازعه داکنون که حال،  نیبا ا .همراه داشت

احتمال جه است، موا یالملل نیو ب یمنطقه ا هایفشارفارس اندکی بهبود یافته و در حالی که ایران هنوز تا حدی با 

ه منجر به ک یتجار یوندهایپ شیافزا دوام نیاوردن این نتایج مثبت برای مدت زمان طوالنی وجود دارد. به رغم

 االتی، انیمانند چ ییکشورهاشدند،  2017در قیاس با  2018سال به قطر در  رانیصادرات ا یپنج برابر شیافزا

 2018ول سال به شمار می روند. در سه ماهه ا قطر یاصل یتجار یهند، ژاپن و آلمان همچنان شرکا ،کایمتحده آمر

ز آن بود، اما پیش اسال در از مدت مشابه  شتریدرصد ب 214فرستاد که دالر کاال به قطر  ونیلیم 74ایران بیش از 

ه طور قابل بمیلیون دالر و  219و  265 ،272به ترتیب  در همان بازه زمانی به قطرو هند  کای، آمرنیچصادرات 

 توجهی بیشتر از ایران بود.

 یدر پ ه قطرکیی کشورها ریسا یبا سود تجاراساسا ، اما استمثبت  اریبس رانیا یرسد دستاوردها یبه نظر م اگرچه

حصر ای حل و فصل و  اکنون که بحران تا اندازه، نیندارد. بنابرا یچندان ، تفاوتهآنها بود هب هیمحاصره مجبور به تک

 انتظار داشت که به مرور اتکای قطر به ایران هم کاهش یابد. توان ی، مرفع شده

 یدند. تالش ها برافعاالنه عمل کر اریدو جانبه تجار بس یدارهاید شبردیپ دوران بحران در در رانیقطر و ا یها دولت

ی با تاخیر مواجه شد. و رسید، اما در قطر تا اندازه ا تیموفقخیلی سریع به  رانیو قطر در ا رانیا یاتاق بازرگان جادیا

 ریو سا خشکمیوه ، ی، محصوالت لبنجاتی، سبزوهیعمدتا م -یرانیا یکاالها 2017درست است که از ژوئن اگرچه 

 نیا که مساله هم درست است می شوند، اما این دهید شتریقطر ب یا رهیزنجسوپر مارکت های در  -ییمواد غذا

 دیند، بایآ یم جانیو آذربا هیکه از ترک یمانند اقالم ساختمان ینفت ریمحصوالت غ ریبا سا سهیمحصوالت در مقا

ه احتمال بپایین  متیمسافت کم و ق لیبه دل ی، محصوالت فاسدشدنگریکنند. به عبارت د یرا ط یمسافت نسبتا کم

 قطر خواهند شد.وارد  رانیاز اهمچنان  ادیز

ختلف در م یاز کارخانه ها یقطر ئتیه نیکه چند ایرانی در مصاحبه هایی که با آنها صورت گرفت، گفتند تجار

با توجه به  دیتول انطباق خطوط یبرا ها یرانیا ینشان دادن آمادگاز این بازدیدها  هدفو  کردند دیمکان بازد نیچند

در  یقطر یگذار هیسرما به دنبال یرانیا دکنندگانیکه تول یحال دراما بود.  کشور اینبازار  یکاال برا دیقطر و تول ازین

ند که یعنی تمایل داشت در داخل قطر ییکارخانه هاساخت به  شتریآنها ب یقطر انیهمتابودند، خود  یکارخانه ها

قطر ون نیست چ منطقچندان دور از درخواست  نی. اصورت بگیرد یرانیاز طرف ا دیبا یگذار هیسرما یتالش اصل

، کشوری که رانیبه ا یوابستگرا با  از عربستان و امارات،واردات خارج، عمدتا  دیتولمواد غذایی به  یوابستگنمی تواند 

 .کند نیگزیجا، شود یمحسوب م دیفارس تهد جیخل یهمکار یهمچنان در شورا

همانطور  قطر برآورده شود. با یسازگار و دائم یتجارهای  از توافقایران انتظارات بلندمدت از این رو، بعید است که 

 و قطرعربستان بهبود روابط . بدایادامه اوضاع نمی توانست تا ابد آشکار بود، و قطر  یسعودکه در دوران سردی روابط 

دالیل شکی نیست که دوحه نمی خواهد به ریاض ناگزیر بر هر گونه توافق بلند مدت ایران و قطر تاثیر می گذارد؛ 

 بیشتری برای نگرانی درباره روابط خودش با تهران بدهد.
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طر دشوار است و قو  رانیا نیتجارت دوجانبه ب یواقع زانیمداده های دقیق درباره  ایاطالعات  افتنیکه  تیواقع نیا

همه  یابر موضوع تیحساسشان دهنده ن نیموارد هستند، همچن نیبه ذکر سوابق مربوط به ا لیما یافراد معدود

 .است ریدرگ گرانیباز

 یبراروط مش کار و سازیک ضرورت، اما در نهایت یک دو جانبه  یرسد توافقنامه ها ینظر مدر چنین شرایطی به 

تامین کنندگان  تنوع درحفظ  قطر، یهدف اصلدیگران، بوده اند. و  رانیا توسطقطر  ی مورد نیازکاالها نیمات نیتضم

که مداد کرد اینطور قل توان یاست. مبوده به دوحه  لیتحو ریمس نیتر یبه اصل رانیاکردن  لیتبد و در عین حال،

 افتهی شیافزا رانیاز مبادالت قطر و ا شتریب اریبه طور مطلق بس در دوران بحران خلیج فارس هیقطر و ترک نیتجارت ب

  است.

 و چشم اندازها رانیا ی. نقش منطقه ا4

و  یارض یها یریرقابت با درگ نیکند. ا یفارس رقابت م جیقدرت و نفوذ در منطقه خل یهاست که برا مدت رانیا

است.  بدیل شدهت کیدئولوژیامولفه  کیبه ،  1979در سال  یو بعد از انقالب اسالم ختهیدر هم آم یاختالفات فرهنگ

ن ای یآرزو یالدیم 1979از سال  بلق رانیا یخارج استیسهای  لیتحل در همهجنبه مشترک  کی، قتیدر حق

ر زمان محمدرضا دایران . بود انهیکه در خاورم ،فارس جینه تنها در خل یاصل گریباز کیشدن به  لیتبدکشور درباره 

 یرهارا به کار گرفت که از ابزا «مستقل یمل استیس»مانند  یخارج استیطرح س نی( چند1979-1941) یپهلو

 ینطقه امو ژاندارم اعمال نقش قدرت  یبرا یمنطقه ا یوهایدر سنار ینظام میمستق یریسخت از جمله درگ درتق

 کرد. یاستفاده مدر خلیج فارس 

 کی یدسته بند یاکننده بر نییعامل تع کی، نیکشور مع کی یها و دستاوردها ییوجود، فراتر از آرزوها، توانا نیا با

خارج  انگریباز نیو همچن یمنطقه ا منظادر  گرانیتوسط دکشور آن  رشی، پذیقدرت منطقه ا کیکشور به عنوان 

همیت الند، مشغو یالملل نیدر منطقه و در سطح ب یقواعد باز نییکه همچنان به تع یجهانقدرت های  ایاز منطقه 

 دارد.

 2015 در سال یهسته ایا همان توافق  برنامه جامع اقدام مشترک یامضاپیش از تا  یتیمقبول نی، چنرانیمورد ا در

یا ارج خ یتیمربوط به مسائل امن یمنطقه ا یگوو  گفت یچارچوب ها وجود نداشت. ایران پیش از برجام از همه

 نیب یاصل نگرایباز ایفارس  جیخل هیحاش یبا کشورها آنروابط  یساز یمانع از عادو این مساله  شده بوداخراج 

 شد.می  یالملل

 جیخل یهمکار یشورا یدر قبال کشورها رانیا یخارج استی، سیحسن روحان یجمهور سیحال، در زمان رئ نیا با

 کوچک یبا کشورها ژهیمتعدد با هدف بهبود روابط به و کیپلماتیبا ابتکارات دایران در این دوران . کرد رییفارس تغ

 یهمکار یشورااخلی خود داشت. بحران د یخارج استیدر جلب اعتماد به س یسع ،و عمان تیتر مانند قطر، کو

ثبات و  یبرا یواقع دیرا به عنوان تهد یفراهم آورد تا عربستان سعود رانیا یبرا یفرصت 2017سال در فارس  جیخل

گسترش نفوذ خود در قطر و لبنان استفاده کند. به  یبحران براو برای نمونه، از بکشد  ریمنطقه به تصو تیحاکم
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ریاض و  ستین «یگیهمسادر شخص بد »فراهم کرد تا نشان دهد تهران  رانیا یرا برا یبحران فرصت نی، اگریعبارت د

 بیشتر چنین خصوصیتی دارد.

 یکامال عمل کردیور کی، با استفاده از رانیمخالف منافع ا یقطر از گروه ها تیحما بارهدر رانیا یها یرغم نگران به

کمک  یخود را برا یگآماد رانیکنار قطر قرار گرفت. اداد، در می قرار  تیمدت با عربستان را در اولو یکه تقابل طوالن

 یدیتول یروهایتمام ن نیقطر ابراز کرد و همچن ریخود را از ام یجد تیحما تممکن نشان داد و به سرع قیبه هر طر

 کرد. جیاول محاصره بس یدر هفته هاجدید مورد نیاز قطر  یکاالها هیته نیتضم یرا برا

 یا با کشورهارروابط خود و بتواند دور شود  یفرقه ادیرینه  یکمک کرد تا از دوگانگ رانیبه ا نیبحران همچن نیا

 ،گریاز طرف د د.نک تیتقوای، مسائل منطقه  گریو د هیسورصحنه در با آنها رقابت  ه رغمب هیمانند قطر و ترک یسن

 نیتر بزرگشور کاین نبود که دو  که تنها دلیلشداشت  رانیبه ا یکامال متفاوت کردیبا عربستان رو سهیقطر در مقا

ربستان را از آمیز عدیمقامات قطر همان برداشت تهد؛ دلیل دیگرش این بود که دارنداشتراکی جهان را  یگاز دانیم

است. بوده ان دوحه و تهر یروابط دو جانبه فعل یعامل اصل ییرسد عمل گرا یمدر اینجا هم به نظر  ندارند. رانیا

 ریخست وزن، یبا حمد بن جاسم آل ثان« 24فرانس »مصاحبه  ،دهد یموضوع را نشان م نیکه ا ییها تیاز واقع یکی

حل کند و  زیمآران به روش صلح ایترامپ خواست تا اختالفات خود را با دونالد از دولت در آن است که  ،سابق قطر

 .دشو رانیبا ا یجد یگوو  وارد گفت دیفارس با جیخل یهمکار یکرد که شورا دیکات نیهمچن

هزار سرباز  هفتحدود با  متحده االتیا یمرکز یفرمانده یمقر منطقه ا ییهوا گاهیپا زبانیکه قطر م تیواقع نیا

و اوایل  2017ه مه در اواخر ماجمهور ترامپ  سیکه رئ یو اتهامات رانیقطر با ا مانهیاست، با در نظر گرفتن روابط صم

 تیواقع. ی قرار دادحساس اریبس تیموقعدوحه و واشنگتن، هر دو را در بحران خلیج فارس علیه قطر مطرح کرد، 

 گذاشت. ریثاتن تهرا-ناگزیر بر روابط دوحه رانیا هیعل کایآمر اعمال شدها مجدد یها میتحردیگر این بود که حساس 

دارد و  ینظام سطحپادشاهی در  یبقانقشی حیاتی در قطر  بامتحده  االتیانکار است که روابط ا رقابلیغاین مساله 

از  ه بود. امامواجمتحده  االتیا تیخطر از دست دادن حمابا  کایآمر یها میعدم انطباق با تحر لیدولت قطر به دل

خطر دست  قطر به شمار می رفت و از این رو، دوحه نمی توانست ییایو در ییهوا یتنها خروج رانی، اگریطرف د

 ریاض را بپذیرد.محاصره از تهران و شکست در برابر  یبانیپشتکشیدن از 

 گیری جهینت

د با آمریکای تحت عربستان سعودی همواره از ایران چهره یک تهدید را به تصویر کشیده و در این رویکرکه  ییآنجا از

 اخلیحران دب در« بز قربانی»سادگی به عنوان به  یاسالم یجمهوردولت ترامپ و اسرائیل اشتراک داشته است، از 

به  دیمفذاری نوعی سیاست گ 1981از سال  رانیا دیتهداز  یابزاراستفاده شد. فارس استفاده  جیخل یهمکار یشورا

 استیس نیچندریشه دولت ترامپ از توافق، و خروج عدم موافقت بعدتر و  مبرجا یامضاو از زمان شمار می رفته 

روه تروریستی گ، زدن برچسب اجالس ورشو، انهیخاورمناتوی از جمله طرح  رانیا یبا هدف مهار نفوذ منطقه اگذاری 

  و غیره بوده است. رانیاانقالب اسالمی سپاه پاسداران خارجی به 
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 جهینت کیعنوان  به و ریتفس یبهار عرب یاثر جانب کیخلیج فارس بین قطر و عربستان را می توان حال، بحران  نیبا ا

 ییشناسا وو همسایه، خود  یشورش ها در کشورها عواقبمقابله با  در یهمکار یشورا یمختلف کشورها یکردهایرو

ستان سعودی، از دیدگاه عرب توصیف کرد. ،یمردم یها یگسترش ناآرام خود در نتیجه یبقا یبرا دیمتناقض درک تهد

 نیتر یاز اصل یکیبه وضوح  ،نیو بحر هی، سورمنیمانند  یمنطقه ا یوهایسنارو تقابلی در  ینقش منف لیبه دلایران 

مشکل همین از  یبخش سعودی ها و اماراتی ها اساسا به روابط ایران و قطر به عنوانها تشخیص داده می شود و دیتهد

 می نگریستند. دیدگاهی که به رغم پایان محاصره قطر، همچنان ادانه دارد.

طر قابل قبا  یمبادالت تجار نیجانبه و همچنروابط دو  تیاز نظر تقوخلیج فارس در بحران  رانیا یدستاوردها

 نیبر روابط ب رگذاریثات ییایپوهستند چرا که کوتاه مدت دستاوردها احتماال  نیحال، ا نیاست. با ابوده مشاهده 

 رفتهیته و پذشناخ یا منطقهقدرت  یبا آرمان ها یکشور عاد کیبه عنوان  رانیشود ا یفارس باعث م جیالملل در خل

، مشارکت یخارج یها یگذار هیتواند شامل سرما یهرگونه توافقنامه بلند مدت که مو بدون چنین پذیرشی،  نشود

ریویی را مطرح قطر هنوز چنین سنااست.  دیبع اریبس ،باشد رانیقطر و ا نیب کیاستراتژ یمشارکت ها ایتجاری  یها

 جیخل یهمکار یثبات و اتحاد درون شوراا عربستان و ب یآشتنکرده، اما احتمال فدا شدن رابطه آن با ایران برای 

تعهدات  یاز امضا یخودداردر چنین شرایطی، برای دوحه بهتر بوده که از طریق چندان دور از ذهن نیست. فارس 

 نکند.مشکل  رافارس  جیخل یهمکار یچارچوب شورابازگشت خود به مدت با تهران،  یطوالن

قدرت دن به شبرای تبدیل مشابه  یبا آرزوها لیاسرائ ای یمانند عربستان سعود یمنطقه ا گرانی، بازگریطرف د از

 یم یقخود تل تیامن یاصل دیکه به عنوان تهد ی، قدرت خود را با کشور«صفر ،عوجمم» یباز کیدر  یمنطقه ا

 یشارها به جافدر دولت دونالد ترامپ سبب شد که واشنگتن  یریجهت گ رییتغبه عالوه، نخواهند کرد.  میتقسکنند، 

روی ا برآورده کند، ر گرانیها و منافع همه باز یکه بتواند نگرانمان گفتنوعی  ای یتوافقنامه منطقه ا کیبه  یابیدست

 ست.و سیاست های بایدن هنوز به طور مشخص تغییری در این روند ایجاد نکرده ا دومتمرکز ش رانیمهار ا

به عنوان  یعوددر جنگ سرد با عربستان س رانیفارس، ا جیخل یهمکار یصه، از زمان آغاز بحران در شوراطور خال به

به را ر قطمحاصره کردند که می محاسبه کننده اینطور محاصره  یبرنده موقت ظاهر شده است. اگرچه کشورها کی

با قطر روابط خود  رانیاوادار خواهد کرد، اما رویکرد آنها نتیجه عکس داد و سبب شد  رانیبا ا کیپلماتیقطع روابط د

مدت  یطوالن یها موضوعات مختلف دوجانبه و چندجانبه با هر دو کشور به توافقنامه و بر سررا بهبود بخشد  هیو ترک

 بیابد.دست 

نظر ندارند و قطر  با یکدیگر اتفاق یدرت منطقه اق کیبه عنوان  رانیا قیتصدبسیاری از کشورها بر سر وجود،  نیبا ا

)و  بودنطقه فارس و سراسر م جیدر خل رانیمهار سلطه ا یعربستان سعود تیموراکه م یدر حالهم یکی از آنهاست. 

اعمال کرد،  را علیه ایران «یحداکثراعمال فشار » استیس، هم کایآمرپیشین  یجمهور سیرئ ،، دونالد ترامپاست(

را بر ایران افزایش  یالملل نیو ب یمنطقه ا یفشارهابه کار گرفت تا ها را دوباره  میخارج شد و تحر یهسته ا توافقاز 

 افتی هادامیز نمنطقه در سراسر  یرانیفارس، احساسات ضد ا جیخل یهمکار ی، با ادامه بحران در شورانیبنابرادهد. 

 .کرد فیفارس و منطقه را تضع جیدر خل رانیا تیو مشروع یمنطقه ا یرهبر یو ادعا
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 نظم سیاسی خاورمیانهنقش بازیگران بین المللی در شکل دادن به 

 رنج عالءالدین: نویسنده

ی ی، کشورهاشده است. در موارد متعدد یادیبن تدستخوش تحوال انهی، خاورم2011 در سال یعرب یها زشیزمان خ از

کننده شده شزمینی آنها به شدت  یکه مرزها یدر حال ایند شد فیبه شدت ضع ایکه شاهد چنین قیام هایی بودند، 

 لیقاعده تبد کیبه جنگاوری نیابتی که زمانی چندان متداول نبود، ند. دیفروپاشخارجی  یها یریدرگ هانیدر مبود، 

از  یمنطقه ا گرانیبازداده است. را کاهش  ییپاسخگوکرده و ساز و کارهای  دیبشردوستانه را تشد یبحران ها ،شده

 کیتیئوپلژ یو به رقابت هاتقویت کرده خود را  ینظام تیظرف 2014در سال  هیدر عراق و سور داعشآغاز جنگ با 

 جیخل یهمکار یشوراو اختالفات در  رانیعربستان و ا نیمداوم ب یتنش هابارزترین آنها آورده اند که  یرودیرینه 

ستان و امارات با عرب هیترکمیان تنش از جمله  از تنش ها و اختالفات یگرید یها هیالبوده است. به عالوه،  فارس

راتژیک یک اتحاد ژئواست 2017فارس در سال  جیخل یهمکار یشوراهم مطرح بوده که پس از بحران  یمتحده عرب

 .کرده است ریامکان پذبین ترکیه و قطر را 

جنگ های ه بد نتوان یرقابت ها و تنش ها م نیا ،یمنطقه اآتی نظم دهی به شکل  یرقابت مداوم برا کیدر میانه 

ه داشت، توامان با که تا همین چند وقت پیش ادام رانیدر قبال اها  یسعودتهاجمی و تقابلی  کردیروتازه بیانجامند. 

در حال  یقه او نظم منط انهیخاورم ندهیآمی توانست به معنای جنگ بر سر در منطقه  رانیا کیاستراتژ یدستاوردها

 بیهمچنان آس اما ،قدرت مسلط کیبه  رانیکه ا یدر حال، بیانجامد. هیدر عراق و سور یریدرگ یها رانهیاز وظهور 

 تیتقو ور از طریقنفوذ بیشتر این این کش مهار یعرب آن تالش خود را برا یرقبا، شده لیتبد هیدر عراق و سور ،ریپذ

، یمنطقه ارقابت  نیا هانی. در مافزایش داده اند لیبا اسرائ کیپلماتید یمتحده و گسترش کانال ها االتیروابط با ا

، اد می شدقلمدمتحده  االتیاعمال شده و شکل گرفته توسط ا یمنطقه ا یتیامن یمعمارتر شیآنچه را که پ هیروس

جاه ه است. مدعی همراه بود ندهیبه طور فزا نیچ کیبا ظهور  انهیدر خاورم هیروس اتیح دیمختل کرده است. تجد

ی ه هاتپیشنهاد بس قیغرب از طر یرهبر تحت یالملل نینظم ب دنیبه چالش کش یبراچین  یجهان یها یطلب

یش برده شده پ« جاده وکمربند »و در چارچوب ابتکارعمل  انهیخاورم ترریفق یبه کشورهاسرمایه گذاری و بازسازی 

 است.

الب آمریکا در قدرت غرقابت قدرت های برتر تا چه اندازه به آینده خاورمیانه شکل خواهند داد؟ سوال این است که 

. ستابه چالش کشیده شده  نیو چ هیروستوسط قلمداد می شد، غرب(  ای) آنمنطقه ای که پیشتر حیاط خلوت 

شده بدیل تمنطقه در  یتیو امن یاسیس یچالش هاچطور به  متعدد یها یریاتحادها و درگسوال دیگر این است که 

 فراهم آورده اند؟ نیگزیجاقدرت های  یفرصت برا یساختارهاو 

 کایو کاهش نفوذ آمر شی. افزا1

 یناخالص داخل دیدرصد از تول 60قرار گرفت ) یبرجسته اقتصاد تیدوم در موقع یجنگ جهان انیپا در متحده االتیا

اتحاد  نیو همچن نیمتفق یاقدرت ه ریمتحده در آن زمان از سا االتیا ینظام تی. ظرف(داد یم لیرا تشک یجهان

 یالملل نینظم ب کیآمریکا به شکل گرفتن  یو نظام ی، فناوریاقتصاد یها شرفتیگرفت. پ یشیپ یشورو ریجماه



 
31  

 نسهو فرا سیمانند انگل یاستعمار یبا قدرت هاو نبود  بیرق یب یروین کی انهیدر خاورمکمک کرد. آمریکا لزوما 

آزاد منابع  انیاز جر نانیمتحده با منطقه بر اساس ضرورت اطم االتیحال، نفوذ و تعامل ا نیکرد. با ا یرقابت م

 قرار گرفت.توجه ویژه ، مورد یضرورت انرژ نیحفظ ا یاز متحدان برا تیو حما یعیطب

و ضد  کیزماتیعبدالناصر کارظهور جمال بستر در  1950در دهه  ینظام یمداخله پس از کودتاهاتوجه ویژه  نیا

نت غرب سلطداشته باشد را نیز شامل می شد. در سراسر منطقه  وارنویدوممی توانست تاثیری مصر که در  یغرب

مسیحی مون چ لیاز دولت کام تیحماو آمریکا را به اعزام نیرو به لبنان برای سقوط  1958در سال هم  عراقگرای 

مداخالت  ریسا ازبرآمده بودند.  در اردن نیحس ملکاز  تیحماها در صدد  سینگلکه اترغیب کرد و این در حالی بود 

موکراتیک دعلیه دولت منتخب  رانیدر ا 1953 نیننگ یکودتا یی در منطقه همچنین می توان بهکایو آمر یسیانگل

 اشاره کرد. کایطرفدار آمر یرضا شاه پهلوبه قدرت رساندن کرده بود( و  یرا مل رانیمحمد مصدق )که صنعت نفت ا

 رانیامبتنی بر  «دوقلو یستون ها»موسوم به  یاستراتژ قیمتحده در منطقه از طر االتی، منافع استمیقرن ب شتریدر ب

گ پس از جناما  آمریکا، تامین شد. ینظام زاتیتجه نفعانیمنطقه و ذ تیامن یو عربستان توانمند به عنوان ستون ها

را  نهیآن زم عرب گانیو همسا لیاسرائدادن  یآشت یمتحده برا االتیا یها ، تالش1973در اکتبر  لیاعراب و اسرائ

، متمرکز یروشو ریمصر از نفوذ اتحاد جماهمبتنی بر دور کردن نامیده، « آشتی آمریکایی» دلیاآنچه بروس ر یبرا

متحده  االتیا ینظام یتوسعه طلب 1991در سال  یشورو ریاتحاد جماه یفارس و فروپاش جیجنگ اول خلبعدتر،  بود.

غانستان، به اف یحمله شورو و رانیدر ا 1979پس از انقالب  1980حضور در دهه  نیاممکن ساخت و در منطقه را 

 تقویت شد.

گ ، جنیدرون کشور یها یریدرگمتعددی از جمله  ی، چالش ها2003به عراق در سال آمریکا زمان حمله  از

را  هیه و روسمتحد االتیا نیب یو برتر کیدئولوژیا یریخطر درگ، است انهیخشن در خاورم ییفراط گرانامتقارن و ا

رای ر اروپا دارد. بدمتحده و متحدانش  االتیا یناگوار برا راتیثاتها دیتهد نیاز ا یناش یثبات یبافزایش داده است. 

، یاقتصاد مسائل دیتشدو به اروپا  انیگسترده پناهجو انیو ظهور داعش به جرسوریه  دهیچیپ یجنگ داخلنمونه، 

می بیشتری در نیروهای نظا دهایتهد نیاآمریکا در واکنش به است.  انجامیده ییاروپا یکشورها در یتیو امن یاسیس

 یی دامن زده است.کایآمر ییمداخله گرا ازانزجار به منطقه مستقر کرده و 

دون ب یماهایحمالت هواپ، هم که مخالف جنگ بود، شمار نیشیپ یجمهور سیدر دوران باراک اوباما، رئ یحت

حده در حال مت االتیاافزایش یافته بود. بوش  .ویبلاجورج ددر منطقه کاهش نداشت و حتی نسبت به دوره  نیسرنش

هزار  50ود حد و مصر هی، اردن، ترکهیفارس، عراق، سور جیخل یمهم عرب یاز جمله در کشورها انهیحاضر در خاورم

و  یارتنظ یماهایبرتر، هواپ ی، فناورشرفتهیجنگنده پ یماهایهواپجمله قابل توجه از های  رساختیزو  روین

 دارد.  نیبدون سرنش یماهایهواپ

 یمینظم قدفروپاشی . 2

 یروند نامشخص انهیعرب در خاورم ندهیو ظهور داعش، آ هیسور ی، جنگ داخل2011در سال  یعرب یها زشیزمان خ از

است.  قرار گرفته شیآزما موردمعاصر  خیدر تاربه سخت ترین شیوه غرق در بحران شده و  یعرب منظاکرده است.  دایپ
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اهمیت خود را از دست دادند یا به کلی فروپاشیدند و در نتیجه این امر،  یاسیس یریان و درگیطغنهادها در جریان 

های  تیشکابا سرمایه گذاری روی  یدولت غیرقدرتمند  گرانیو باز افتیکاهش  زیو دولت ن انشهروند نایمرابطه 

 ، ظهور یافتند.یاسیسنظم نهاد محور و سقوط  تیامن آشفتگی، یاجتماع-یاقتصاد

 یاسیان سنخبگ یعنیکردند،  یاز آن استفاده م یکه به طور سنت یکسانچنگ قدرت از سبب شد  یعرب نظام انحطاط

ه کوب کردسربا اعمال زور و آزار و اذیت را  یشورش یمخالفان و گروه ها یچالش ها خیکه در طول تار یو نظام

به شده اند، مند توان یدولت گرانیباز نیمسلح، که گاها توسط هم یردولتیگران غیبازبدین ترتیب، خارج شود. ند، بود

گسترده،  یها یریگدر، یو فرقه ا یاختالفات قومی از شدند و با بهره بردارهر ااقتدار ظعنوان عامالن جدید سرکوب و 

 .شدند ساختار جوامع در سراسر منطقه ینابود عثباکردند و  جادیا یو فرامل نیخون

 یها توسط قدرت یعثمان یامپراتور یرانیاز و پیشقرن  کیکه ت را مل-دولتنظام  انیپا 2014سال  درداعش 

 مداوم قدرتی هارغم تالش به این نیروی سازمان نیافته . اعالم کرد، شده بود سیسات سیاستعمارگر فرانسه و انگل

و  سیساخود را ت هیدولت اولآن، توانست برای بیش از سه سال  مهار و شکست یو متحدان آنها برا یجهان یها

 در هم شکند.و عراق را  هیسورشکننده و  زمینی ید و مرزهانک تیریمد

 یردمم جیبس یواحدها ای یچتر معروف به حشد الشعبزیر در عراق  عهیش یشبه نظام یدر همان دوره، گروه ها

پس از  ارتش عراق در هم شکستناز  یاشء امنیتی نخالهزار نیروی قدرتمند حشد الشعبی  100 .افتندیسازمان 

 رده تنها ن کردند.پر را  2014در ژوئن پس از تصرف موصل توسط داعش ایاالت متحده و به ویژه،  2003حمله سال 

 یمردم گرانیازب ریبا مشارکت سامسلح  یدولت ریغ گرانی، بازمنیو  یبیمانند ل گرید ی، که در کشورهاهیعراق و سور

در همه  دند.شی دولتجایگزین نیروهای  تیارائه خدمات و امندر زمینه های  ونیو روحان ی، جامعه مدنلیمانند قبا

میانه درگیری  را چه در برابر داعش و چه در که نبردهابوده اند  ظمنامن یشبه نظام یگروه ها نیاین کشورها، هم

جنگ  یهه هادر جبمساله نیروهای بسیج مردمی که  نی. اای پیش برده اند فرقه ای یقوما گاهو  یجناح های داخلی

اسد  بشار دولتشده که در کنار  جیبس یشبه نظامر نیروهای ده ها هزار نف ایاند،  دهیداعش در عراق جنگ هیعل

به دنبال  هیفارس و ترک جیخل یهمکار یشورا یخارج تیحماتحت  که یده ها هزار شورشدر مقابل آنها، ند و دیجنگ

 .بودند را شامل می شود سقوط اسد

خود شدن به  لیحال، آنها در حال تبد نیشدند. با ا یم فیتعر یضد دولت ای یدولت ریغ یبه طور سنت گرانیباز نیا

 یمرزهامقاومت  و یمل یها تیهو یاز بقا نانیاطمنقش حیاتی در کسب  یو مردم یمحل گرانیدولت هستند. باز

 یگرانیبه بازبوده اند، برخوردار  تیو مشروع تیاز حما یکه در سطح محل یمردم گرانیآنها از بازداشته اند. کشورشان 

که چه  ستیشکل دهند. هنوز مشخص ن یو قدرت را در سطح مل استیتوانند قاطعانه س یشده اند که م لیتبد

قدرت، ر سر ب یو مل یمحل گرانیبازگرفت.  خواهدشکل جهان عرب این مساله در  ریدرگ یاز دولت در کشورها یشکل

که در  یمسلح یگروه هاآندسته از شد.  خواهند ریدرگرقابت خواهند کرد و قدرت پس از جنگ  میمنابع و تقس

در برخواهند آمد. خود  ینیها و جهان ب یدئولوژیدولت مطابق ا در صدد تغییر شکلشوند،  یبا دولت ادغام م تینها

وجود ندارد و از آنجا که دولت  یدولت ریو غ یدولت گرانیباز نیب یواضح شکاف گریاز آنجا که دچنین شرایطی، 
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همچنان به استفاده وند، می شادغام ن یدولت یکه در نهادها یمسلح یها روهگآندسته از خواهد بود،  فیهمچنان ضع

 دولت ادامه خواهند داد. تیو حاکم تیمنابع، هو ی ازحاتیتسل

 تیامنشورها اینکه کدارد.  انیجربه طور اساسی که کامال متحول شده اند،  ینظام یجدال بر سر دولت در تئاترها

ارند، زمانی نادر بود، نیروهای نیابتی که در برابر قوانین داخلی و هنجارهای بین المللی پاسخگو نیستند بسپخود را به 

 زین یتیراملف یمتعدد در منطقه، شبکه ها یداخل ی. از زمان آغاز جنگ هابه شمار می رود یامر عاداما اکنون یک 

انجامیده رب جهان عرب و غه شدن و متحدانش و بازند نرایاشاید به پیروزی  هیسور یاند. جنگ داخل افتهیگسترش 

خود  ینظام تیجنگ با داعش ظرفدر سال های ه ک یمنطقه ا گرانی. بازستین رقابت انیپا یبه معنا نیاما اباشد، 

این رقابت ها به ه کاین خطر وجود دارد گردند و  یم باز یمیقد کیتیژئوپل یداده اند، دوباره به رقابت ها شیرا افزا

 آتش یک جنگ جدید بیانجامد.شعله ور شدن 

 لحظه روسیه فرا رسیده است؟ 2.1

 ای فیضعت همراه با یدولت ینهادها فیتضع ای یو فروپاشاخلی د ی، جنگ هایریدرگنوظهور  یها استیس هانیم در

فرصت  یهاساختاربود، شده  تیتقو یغرب گرانیکه توسط باز یاناقتدارگرامبتنی بر  یمیقد ینظم منطقه ا بیتخر

فراهم آورده  نیگزیجا یقدرت ها یبرارا  برجسته در منطقه یرویمتحده به عنوان ن االتیا ینیگزیجا ای تامکان رقاب

 یجمهور سیبه نفع رئکشور  روند جنگ در آن ،هی( در سوررانی)با کمک ا هیروس 2015 سال از زمان مداخلهاست. 

فروش  قیه از طرمتحد االتیا یمعتبر برا ینیگزیجانشان داد که می تواند مسکو تغییر کرد. در این روند، بشار اسد 

 2017اکتبر  ،یپادشاه عربستان سعودباشد. برای نمونه، ملک سلمان،  کیپلماتیو مانور د یاقتصاد مالتاسلحه، معا

به ارزش  یکارقرارداد هم 15از  شیبود که به باز روسیه  یپادشاه سعود کی دارید نیاول نیاو به مسکو سفر کرد 

پیشین  ریادامه مس متحده به االتیاتعهد و  هیدر سور هینفوذ روس شیبا افزاطور مشابه، شد. به منجر دالر  هااردیلیم

وریه سدر  رانیکاهش نفوذ ا یبرا هیروس تیحما هم در صدد جلب لیاسرائ، کشور یشمال شرقمنطقه متزلزل در 

 برآمد.

 

را کامال در  خارج کند و آن یشورو ریمتحده موفق شد مصر را از نفوذ اتحاد جماه االتیکه ا 1970از دهه  هیروس

سال  15ر اما فقط دشته، خود در منطقه دانفوذ  در حفظ و احتماال گسترش دامنه یاردوگاه غرب قرار دهد ، سع

متحده  تاالیخلوت ا اطیکه ح یدر منطقه ا یخارج استیدوباره قدرت س تیو تقو یاقتصاد یایکه احبوده گذشته 

رمایه گذاری س یو اقتصاد کیتیژئوپل یها شیگشاقلمداد می شده، در این زمینه موفق عمل کرده است و توانسته بر 

نقض حقوق  لیلدبه را به مصر  حاتیپس از آنکه دولت اوباما فروش تسلو  2014در سال  و از آنها بهره برداری کند.

روسیه ل شد. وارد عمو بالگردهای تهاجمی به این کشور  ماهایفروش هواپ یبرا هی، روسآورددر قیبشر به حالت تعل

الت متحده از ناشی از عقب نشینی ایادر منطقه کردستان عراق که متحد قدیمی آمریکا قلمداد می شد نیز بر خالء 

ودداری خو  یدن از حمایت از دولت اقلیم پس از همه پرسی استقاللتعامالت گسترده با عراق و همچنین دست کش

 ه، سرمایه گذاری کرد.شمرگیپنیروهای بغداد در برابر  یاستقرار نظامآن از اعتراض به 
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ت مرکزی دول رغم مخالفت به« روس نِفت» هیروس یغول انرژاستقالل کردستان،  یاز همه پرس پیشچند روز  تنها

این  ست آورد.به د کایدالر آمر اردیلیم 1.8 یرا در ازا هیخطوط لوله صادرات نفت کردستان به ترک تیمالکعراق، 

 هیروس یظام، مقامات نیبیکرد. در ل تیدر منطقه تقوو حتی در عراق را  هیروس یاسیمعامله به طور موثر نفوذ س

نامه ری توافقسیک  مسکوو این در حالی بود که  برقرار کردند ،ییایبیسردار جنگ ل ،هفتر فهیخلبا  یکیارتباط نزد

موقعیتی قرار  در هیروساین رویکرد، به موجب . سازمان ملل در طرابلس امضا کرد تیرا با دولت مورد حما ینفت یها

ن ترتیب، بدی ایفای نقش کند.کشور  نیادر  بیرق یجناح ها نیمهم صلح بمیانجی به عنوان گرفته که می تواند 

باعث  یبیل در یثبات یبن بست و بچرا که  باشدغرب در برابر  هیروساتی قدرت مذاکرمحل افزایش تواند  یم یبیل

 .داروپا استفاده کن هیبه عنوان اهرم فشار عل یبیبتواند از مهاجرت گسترده از ل هیشود روس یم

بدیل شده که تبه منطقه ای متحده  االتیا تحت تسلط یدهه از منطقه ا کیدر کمتر از خاورمیانه ، گریعبارت د به

 یت کرده، بلکهروسیه نه تنها از زمان درگیری سوریه جایگاه خود را در منطقه تثباست.  هیروسشاهد قدرت رقابتی 

که یک رسانه « راشا تودی»برای نمونه، است.  همگام ساختهخود  کیژئواستراتژ یدستاوردهاقدرت نرم خود را نیز با 

( رهیو الجز هیبهمراه با العر) انهیاز سه شبکه بزرگ در خاورم یکیکه هم دارد  یعرب سیسرو کیاساسا دولتی است، 

 ونیلیم 6.3 ماهانه به طور متوسطگسترش یافته و  رابرب 26تا کنون  2009از سال به شمار می رود. این کانال 

 6.7دن ، عراق و اریعربستان سعود متحده عربی، مصر، اماراتغرب، در ماین کانال تنها کند.  یجذب ممخاطب 

 350از  شیب بها عرب در اروپ یاسپورایو د قای، شمال آفرانهیمخاطبان آن در خاورمبیننده دارد و شمار کلی  ونیلیم

 نفر می رسد. ونیلیم

 یها ترساخیزهنوز به علت برخوردار است و حضور آن  یرینظ یب یمتحده همچنان از قدرت نظام االتیا البته

در آسمان  یمحدود سرباز و حضورهزار 2تنها  هیدر سوربرای نمونه، اگرچه آمریکا مانده.  بیرق یقابل توجه، ب ینظام

 ده اند. بو هیروسمانند  ییرقبا یکه آرزودارد کنترل و محافظت این کشور تحت را در شرق  یاطقمناما ، داشت

وردار باشد، اما برخ یو نظام ی، فناوریاقتصاد یمتحده از برتر االتیا، ادراک اهمیت زیادی دارد. شاید حال نیبا ا

و به آنچه می  می مانددر کنار متحدان خود به دست آورده است که قاطع  گریباز کیاعتبار خود را به عنوان  هیروس

خط لوله با  امهتوافقن بارهبغداد در یاعتراض ها ،در عراقتضمین کرد و اسد را  یبقا هیروس. بخشد یتحقق مخواهد، 

مالت روسیه در تعا اما ناظران ،منطقه دارد یبرا ینظام یاستراتژ کی هیگرفت. روس دهیکردستان را ناد میاقلدولت 

 تیموقع .رکز استمتم ترانهیدر درجه اول بر مدو باور دارند این کشور دانند  یموقت و فرصت طلبانه مخاورمیانه را 

 نیتر مهمهت، جو از این  کند یفراهم مبرای روسیه را به مدیترانه  یورود به منطقه و دسترس هیسور کیژئواستراتژ

 یایآن در در ییایدر گاهیاپتنها  ،در طرطوس هیروس ییایدر ساتیتاسبه شمار می رود. در جهان عرب پایگاه روسیه 

 یکشتفاده موافقت اسد با است نیهمچنو  مسکو با دمشقپس از توافق  2017سال  ازو به شمار می رود  ترانهیمد

 ، در حال گسترش بوده است.هیسور یها آب از هیروس یجنگ یها

 نمایان شدن فزاینده چین 2.2

در نیست. چین  هیغرب و روس یو ردپا یاستعمار راثیمتاریخچه طوالنی ندارد و به مثابه  انهیخاورمدر  نیچحضور 

، حمایت کرد و رفتندیرا پذ ستیمائوئ یانقالب دیکه عقا نیفلسط بخش یعرفات و سازمان آزاد اسریاز  1970دهه 
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در پکن  یسفارت 1974در سال  نیفلسط بخشین روابط باعث شد که سازمان آزادیافراهم آورد.  ینظام یبانیپشت

بارها  چین ریاخ یها . در سالختشنا تیرا به رسم نیکشور مستقل فلسط 1988در سال هم  نیکند و چ سیسات

 یبرا نیاقدام فلسطپشتیبان  2012در سال چین کرده است.  تیحما لیاشغال اسرائکردن  ماقدامات در محکواز 

 یرا تحت فشار قرار داد تا قطعنامه ها لیاسرائ نیو همچنبود عضو سازمان ملل  ریکشور ناظر غ کیشدن به  لیتبد

 و شرط اجرا کند. دیبدون قرا  نیفلسط یها نیاز سرزم لیاسرائ ینیعقب نش هخواستبا سازمان ملل 

بوده  متحده تاالیدر ا ینگران که این مساله موجبکرده  تیتقو لیروابط خود را با اسرائ نین همچنچیحال،  نیا با

 ونیلیم 50از  لیدر اسرائ ینیچ یها یگذار هی، سرما1992در سال  کیپلماتید یها تیموراپس از مبادله م است.

در  یوآورندو طرف حول  یروابط اقتصادرسید. دالر  اردیلیم 16.5به  2016، در سال 1990دهه  در کایدالر آمر

اروپا از  هب نیهدف اتصال چ با یلیو ر ییایدر یها رساختیاز ز یشبکه منطقه ا کی، «مِد-رِد» و راه آهن یفناور

 دیاز بندر جد یداربهره بر یبرا 2015نیز در سال  یشانگها یالملل نیاست. گروه بندر ب ، بودهانهیو خاورم ایآس قیطر

ناقصه در اسرائیل ، در میتیامن یامدهایپ بارهدر یمتحده و نگران االتیا یمخالفت هابه رغم  سال 25به مدت  فایدر ح

 پیروز شد.

 یافکار عموم یاه یکرده است. نظرسنج تیرا تقو نیو چ انهیرابطه خاورمبوده که اقتصاد و تجارت ن تنهابا این حال، 

، عربستان اردن یبه عراق، از جمله در کشورهاآن  2003متحده در منطقه از زمان حمله  االتیا گاهیاز کاهش جا

ه نامطلوب مبنی بر دیدگا 2006عرب در سال  یافکار عموم ینظرسنج کینتایج د. ندار تیحکاغرب ، مصر و میسعود

ور محبوب به چین به عنوان دومین کش احساسات مطلوبمقابل، و در  متحده االتیا بهدرصد از پاسخ دهندگان 78

را  نیچ ، عملکرد2008در سال  ینظرسنج کیدر درصد از شرکت کنندگان 40، بیترت نیبه هم. پس از فرانسه بود

 تایید بود. از شرکت کنندگان مورددرصد 17. رویکرد آمریکا تنها از نظر کردند دییات یرهبر جهانیک به عنوان 

 روشن فتماندر گ ندهیمتحده در منطقه به طور فزا االتیا یبرا ینیگزیبه عنوان جا نیو ظهور چ یاقتصاد تیموفق

است چون  متحده االتیا می شود و برخی حتی این مساله را مطرح کرده اند که مدل چین بهتر ازعرب مطرح  یفکر

و  یآموزش یوندهایقدرت نرم پکن با رشد پشباهت بیشتری به خاورمیانه دارد. آن  «یو اجتماع یخیتار یسنت ها»

ربستان در عو  آموزند یم ینیچزبان  یکالج مصر یدانشجو 1500برای نمونه، ساالنه شده است.  تیتقو یفرهنگ

 دهند. یمبورسیه  یبه شهروندان سعود نیچ در لیتحص یبرا ینیچ ی، شرکت هایسعود

نطقه مداخله مدر  یاسیو س یبه لحاظ نظامبه طور فعاالنه  دوست، یدولت ها تیتقو یمتحده برا االتیکه ا یحال در

خود مقابله پیشگیرانه  منافع هیعل هادیتهد و طرفدار بازار را ترویج داده و با کیاصالحات دموکرات ینشیگزکرده، به طور 

ین که هرگز یک داشته باشد. چرا در سراسر منطقه  «اربدون انتظ»و  مانهیتالش کرده است تا روابط صمداشته، چین 

 نیچل توجه قاب یرشد اقتصاد قدرت سنتی در خاورمیانه نبوده، توانسته گشایشی برای حضور خود در منطقه بیابد.

 اردیلیم اردیلیم 57دالر به  اردیلیم 30از  دیجد شمیدر امتداد جاده ابر یقرارداد یپروژه ها یگردش مال به افزایش

« کمربند کی» یو چشم انداز جهان« تهاجمی تجارت»ها را درباره  یکه نگران هبود 2014و  2008 سال های نیدالر ب

 در پی داشته است.
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در  نیچود. به شمار می ر یانرژ یاتیکه منبع حانجامیده  یدر منطقه ا نیچ شتریب یریبه درگاقتصادی رشد  نیا

ت انرژی به عنوان . الزام واردااست رانی، عراق و ایعربستان سعودانرژی از سه وارد کننده برتر  انیحال حاضر در م

در پی داشته را  یدر مقابل روابط معامالت کیاستراتژ یاتحادها، به مرور شکل گیری با منطقه نیچاولین عامل تعامل 

 یدر بخش ها دالر اردیلیم 65از  شیببا توافقنامه های دوجانبه به ارزش به پکن ملک سلمان  2017 سال. سفر است

 واست  هیسمتحده و رو االتیدر حال رقابت با اهم چین در مصر همراه بود.  ریپذ دیتجد یها ینفت، فضا و انرژ

 یها بدر آ یریگیدهکده ماه کیی نیچ هیسرما یدر عمان، ورودآغاز کرده. کانال سوئز  ی را دردیجد یهمکار

یش با ظرفیت پاالنفت  شگاهیپاال کیشامل  یدالر اردیلیم 10.7« یعمان-چینی یشهر صنعت» کیرا به  یپشت

 تبدیل کرده است.بشکه در روز هزار 235

دالر  اردیلیم 37از  2017در سال دو کشور  روابطبه شمار می رود. در منطقه  نیچ یتجار کیشر نیتر بزرگ ،رانیا

ه ایران، تقویت تحریم ها علیاعمال مجدد و  2015 سال یتوافق هسته اخروج آمریکا از فراتر رفت و از زمان  کایآمر

 اردیلیم 10 یخط اعتباربرجام، متحده از  االتیپس از خروج ا نیچ یدولت یگذار هیرماسشاخه شد. برای نمونه، 

یه آمریکا از ایران و این در حالی بود که دیگر شرمت های خارجی از بیم تحریم های ثانوکرد  جادیا رانیا یبرا یدالر

برای تواند  ی، مینظام میمستق ییارویرو کیو خطر  لیو اسرائ رانیابا این حال، وخیم تر شدن روابط یخته بودند. گر

از تالش  نیچ تیحماسبب شده اسرائیل در صدد جلب پکن و تهران  ندهیدر واقع، روابط فزاساز باشد.  مشکلچین 

 برآید.حزب اهلل در لبنان  ندمان رانیا یمنطقه امتحدان سرکوب خود برای  یها

رمز انجام هتنگه  هیدر حاش یمشترک ییایدرروابط نزدیکی دارند و رزمایش های  رانیو ا نیچهم  ینظامدر زمینه 

گرفتار یرانی اشهروندان  هیو تخل یتجار یرهایمحافظت از مس یرا براخود  ییایدر یرویدر گذشته نچین داده اند. 

 یگذار هیسرما به کار گرفته است. 2015در سال  منیاز و  2011در سال  یبیل از ژهیبه و یمنطقه ا یها یریدرگدر 

که همگی ( فایتنگه هرمز، تنگه باب المندب، کانال سوئز، حاز جمله در  یبندر یها رساختیدر ز های مداوم چین

د. نمونه این فراهم آوردر منطقه  ینظام یدسترس نیچبرای تواند  یم تی، در نهاقلمداد می شوند کیاستراتژ ینقاط

 ساخته، قابل مشاهده است.  ینظام گاهیپا کیچین که  یی، جایبوتیجاتفاق در 

 گیری جهینت

مار می رود. شیک منطقه مهم به  کیمنظر استراتژدر یک جهان به طور فزاینده مرتبط و جهانی شده، از  انهیخاورم

را در  یعیگاز طبو حجم قابل توجهی از سوخت های فسیلی همچون جهان،  ینفت ریاز ذخا یمینبیش از منطقه  نیا

 ما همچنانامستقل شده،  یانرژاز نظر تامین متحده  االتیااگرچه است.  یو سرشار از مواد معدنخود جای داده 

 نیهمچن و یاقتصاد جهان یبراسرمایه قابل توجهی را در محافظت از جریان انرژی از منطقه ای که نقش حیاتی 

منطقه  یانرژ یتسلط بر فضا یرقبا برااختالل در اقتصاد جغرافیایی منطقه یا تالش دارد، هزینه می کند. متحدانش 

 داشته باشد. آمریکا  انمتحد یبراآسیب زایی تواند عواقب  یم

غرب(  ایمتحده ) االتیخلوت ا اطیح یبه طور سنتدارند که منطقه ای در  ینفوذ قابل توجه ،دو هر ،نیو چ هیروس

از لحاظ خود برتر در منطقه دارد و  یگسترده ا ینظام یها رساختیمتحده هنوز ز االتیحال، ا نیبا اقلمداد می شد. 

آم وجود ندارد. اما در میانه فاصله گرفتن ایاالت متحده از رقابت با که در حال حاضر امکان حفظ کرده است را  ینف
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هیچ سودی برایشان نداشته، چین و روسیه موفق شده غرب که  یها نهیهزاقدامات و مردم به  نهیک و افزایشمنطقه 

معتبر جایگزین  یها نهیگزتثبیت جایگاه خود به عنوان ایجاد کنند؛ اگرچه این دو کشور هنوز از اعتبار اند برای خود 

تسلط  نیمتحده در منطقه و همچن االتیگسترده ا ینظام یها رساختیادامه ز لیدل هممکن است ب نیافاصله دارند. 

منطقه تعامالت  ؛باشدمطرح له زمان امساین احتمال وجود دارد که تنها  نیهمچن .بر قدرت نرم غرب باشدآن 

در احتماال این شرایط دهد که  ینشان م یداشته است، اما روند فعل نیو چ هیبا روس یمحدود یو فرهنگ یاجتماع

 پکن و مسکو، تغییر خواهد کرد. کیژئواستراتژهای  یگذار هیرماستداوم فرض و با  ندهیآ یها سال

تنها ا خیر، گار در منطقه هستند یقدرت مانداینکه چین و روسیه دو تواند مخل باشد.  یم کیتی، ژئوپلحقیقت در

تعامالت  شود.ه گذاشت شیآزمای به اسیسبی ثباتی های و  یریدرگآنها در منطقه با آشکار خواهد شد که تعامل  یزمان

 دررا  عاما و جامپانور یاستراتژ کیکرده و امکان اتخاذ توانمند  شاید در ظاهرا چین را انهیبا خاورم یکامال تجار

 یب تبدیل کنند.، اما احتماال نمی تواند این کشور را به یک قدرت قطعی و بی رقبرای آن فراهم آورده باشدمنطقه 

قیب در منطقه، ینه یا آسیبی روابط خوبی با اسرائیل و ایران، دو قدرت ربرای نمونه، چین موفق شده بدون هیچ هز

ی نیاز نیچ هیامنطقه به سرمنمانده که جای پای محکمی داشته باشد.  انهیدر خاورمآنقدری  زهنو داشته باشد؛ اما

و  لیاسرائ طروابحقیقت، همین در وابستگی شدید به یک قدرت خارجی هم آگاه است.  یامدهایپمبرمی دارد، اما از 

 انهیر خاورمدبرجسته  گریزبا کیبه عنوان  نیآزمون مهم چ نیبه اولو احتمال بروز بحران در آن می تواند  رانیا

تواند  یعرب، م جهان به غورهایاو یو اخراج اجبار نیچکار مسلمانان در  یها اردوگاه، مساله عالوه . بهشود لیتبد

به طور منفی  یربغ یبا قدرت نرم رقبا رقابت یرا برا آن یداشته باشد و تالش هادر روابط پکن با منطقه  ییامدهایپ

 تحت تاثیر قرار دهد.

 همچنین آن ییامتحده و متحدان اروپ االتیاگی است، اما از خودکام تیحما ،غرب در منطقهاگرچه میراث و تاریخچه 

 نهیرغم ک بهد. کرده ان یگذار هیسرما یجامعه مدنارتقاء خوب و دولت داری هنجارها،  ءارتقا یدالر برا اردهایلیم

و  ی همه جانبهتوانسته اند خود را به عنوان شرکامتحده و متحدانش  االتیها، ا یدخالت غربشدید مردم منطقه به 

می کند نهنوز صدق  نیو چ هیروسچنین شرایطی درباره معرفی کنند.  کیدموکرات یارزش ها و هنجارهاپیشرو در 

ابه بهار در فضایی مش کیدموکرات یها اصالحات و ارزش یبرا یمطالبات مردمو این مساله در صورت ظهور مجدد 

 می تواند برای دو شریک نوظهور خاورمیانه مشکل ساز باشد.عربی، 

 هی. روسکنند یم لیتکمرا حضور در منطقه  میتحک یبرا گریکدی یاحتماال تالش ها نیو چ هیروسگفتنی است که 

 نیتر رگبزهم  نیچتثبیت کرده است و معرفی و منطقه در  یاصلو میانجی در حال حاضر خود را به عنوان داور 

کشور ین دو هم به امنطقه سراسر در  متحده االتیاقلمداد می شود. احساسات نامطلوب به گذار در منطقه  هیسرما

د هم می سیاست گذاری های متغیر ارسال می کن. پیام های ضد و نقیضی که ایاالت متحده از طریق کند یکمک م

ا دوستی با چین بمتحده  االتیسلطه ا ینیگزیجا هب ابانیخمردم کوچه و نخبگان حاکم و  لیتماتواند به عاملی برای 

 یهمانطور امااست،  در منطقه برخوردار یرینظ یب یها ییمتحده از توانا االتیعالوه، اگرچه اه بو روسیه تبدیل شود. 

ود و بیشتر به مربوط نمی شآن  یها ییتواناچندان به  انهیمتحده در خاورم االتیاشاره کرده اند، افول ا یکه برخ

 است. جینتاتوانایی ها به دلیل انتخاب ها در سیاست گذاری و ناتوانی در ترجمه 
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 اقتصاد و تجارت در رابطه آشفته ایران و اروپا

 کورنلیوس آدِبارنویسنده: 

انتخابات یافت.  تغییر به خطرناک دبخشینودر کمتر از دو سال از  رانیاروپا و ا هیاتحاد یانداز روابط اقتصادچشم 

آن هم  پس ازبود.  2015 یتوافق هسته ا یپس از امضا به این روابطضربه  نیاول کایآمر یجمهور استیر 2016

پروژه ها  یالم نیمابه ت ییاروپا یبانک ها لیتما عدمتحریم ها و فضای آشفته تجارت در جمهوری اسالمی در نتیجه 

الت، حجم تجارت این تحو جهیدر نتتوافق های پیشین را پیش ببرند. از شرکت ها  یاریشد که بس نآمانع از در ایران 

 دوجانبه خیلی کمتر از آن شد که انتظار می رفت.

اروپا  هیاتحاد ردکی، روهمان سالها تا ماه نوامبر  میو اعمال مجدد تحر 2018خروج واشنگتن از توافق در ماه مه  با

 تیاز هرگونه فعال مانعمتحده به طور موثر  االتیمختلف ا یها میتحر، چرا که برجام ناموفق ماند یاجرادر تالش برای 

از  ییکایآمر یشرکت هاخوانده می شود، « تحریم های اولیه»آنچه شدند.  رانیدر ا ییاروپا یشرکت ها یاداقتص

با سپاه پاسداران  یه تجارهر نوع رابط ژهیو به و رانیبا اای بشردوستانه  ریتجارت غهر  بایجمله بانک ها را از انجام تقر

 ،هند گرفته تاوپا از ار -ثالث یکشورها یشرکت ها «هیثانو یها میتحر»باز می دارد، اما مهم تر آنکه  یانقالب اسالم

 یدسترس تیممنوع ایقابل توجه  یها مهیجربه مواجهه با  رانیا تعامالت بادر صورت عدم توقف را  -و ژاپن یکره جنوب

 یرانیا انیا همتاب ییاروپا یها شرکت روابط« دوره گرم شدن»آنچه از این رو، . تهدید می کند متحده االتیبه بازار ا

 خیلی سریع سرد گشت.شد،  یم یتلق

 یپس از توافق هسته ا رانیا-اروپا هیاتحادانتظارات برآورده نشده: تجارت . 1

مپ فراز و نشیب ترادر تالش بودند، در سال های  رانیخود با ا یروابط تجاربرای از سر گیری که  ییاروپا یها شرکت

بهره برداری  به لیما یو شوق شرکت ها شور با 2016 هیدر ژانوبرجام  یآغاز اجراهای زیادی را پشت سر گذاشتند. 

 ه شد.همرا شرق و غرب یتالق در محل« طال ویندگیج»مایل به  یشرکت ها نیو همچنرها شده ایران بازار از 

 ردند.کتوصیف  رانیااروپا و  هیاتحاد یاز همکار یدیدوره جدحتی توافق هسته ای را آغاز  ییمقامات اروپا

بر انتقال و ه ماند یباقکاغذ  یمتحده همچنان رو االتیا هیاول یها میکه تحر دندیشرکت ها فهم یحال، وقت نیا با

 متحده االتیا واروپا  هیسازمان ملل، اتحاد یهسته ا یها میلغو تحراولیه فرونشست.  جانیگذارد، ه یم ریثات یمال

چنان در هم سمیترور یمال نیماو ت ییپولشو هیمتحده عل االتیاقدامات امنجر نشد چون شروع تجارت عمالت به 

پر سر و منتقد  پ،که ترام رخ دادو زمانی  2016نوامبر اروپا در -ضربه دیگر به روابط تجاری ایرانجریان بوده اند. 

که تنها  2017 هیدر ژانوو اولین سالگرد اجرای توافق  شد پیروز کایآمرصدای برجام، در انتخابات ریاست جمهوری 

طولی نکشید تا و  میمون کرد. شک و تردید درباره آینده توافق آغاز شده بودبود را نا فیاز مراسم تحل پیشچند روز 

جدید بایدن(  ترامپ خطوط حیاتی آن را قطع کرد. اگرچه توافق نمرده، اما هنوز )به رغم تالش های اروپا و دولت

 زنده نشده است.

توافق موقت در  یو امضا یحسن روحانریاست جمهوری از زمان مساله را به خوبی نشان می دهند:  نیو ارقام ا اعداد

 وروی اردیلیم 13.7به  2016و در سال  افتی شیافزا یبه طور قابل توجه رانیاروپا با ا هی، تجارت اتحاد2013سال 



 
40  

 ارزشصف تنها ن 2016 دوجانبه در حال، حجم تجارت نیبا ا رسید که تقریبا دو برابر بیشتر از سال پیش از آن بود.

حدود دوجانبه به تجارت ساالنه  2018و  2017بود. در )پیش از شروع جنجال برنامه هسته ای ایران(  2011 در آن

متوقف  رانیاروپا و ا هیتجارت اتحاد که نشان می دهد به محض خروج آمریکا از برجام، رشد رسید وروی اردیلیم 20

 شد.

 برجام یاقتصادوعده های تحقق  یاروپا برا هیاتحاد های تالش 1.1

 تختیپا شتریوکسل و ب. برکنداستفاده  رانیتوسعه روابط با ا یبرا یاز برجام به عنوان پله ابود  اروپا مشتاق هیاتحاد

ل با آن ضروریست. که تعام نگرند یم انهیدر خاورم یاصل گریباز کیبه چشم تهران اتحادیه اروپا به عضو  یکشورها یها

، یتیامن یدهایتهد هنیدر زم یبلکه همکار ،ستینبا ایران  یروابط اقتصاد شیاروپا افزا هیاتحاداز این رو، هدف اولیه 

که بر  رانیامور ااروپا در  هیاتحاد ژهیگروه و جادیامساله در  نیمهاجرت است. ا یو چالش ها یمسائل مربوط به انرژ

 یارتقا همکار یا براه استیسدر دهد و  یرا توسعه م رانیاروپا با ا هیروابط دو جانبه اتحاددارد، برجام نظارت  یاجرا

 مشارکت دارد، منعکس شده است. یمنطقه ا یها

 یهمکار یراگسترده و جامع بدستورکار  کیتوسعه هدف توافق هسته ای  یاروپا پس از امضا هیاتحادبدین ترتیب، 

د مهاجرت، موا ،ستیز طی، محی، انرژیاقتصادروابط » دیبا یمشارکت نیچنرا دنبال می کرد.  رانیا بادو جانبه  یها

 نیو همچن غیرنظامی یهسته ا یها ی، علوم و همکاری، حفاظت مدنلبشردوستانه، حمل و نق یمخدر، کمک ها

 یاستراتژ»ب چارچو ،یقطعنامه ابا تصویب  2016در سال راستا  نیهم دررا شامل می شد. پارلمان اروپایی « فرهنگ

به عنوان  مل برجاممستمر و کا یاجراکه مبتنی بر کرد  حیتشررا « یپس از توافق هسته ا رانیا اروپا در قبال هیاتحاد

 بود. رانیاروپا و ا هیروابط اتحاد شتریتوسعه ببستر اصلی 

نفت صادر  ییپاارو انیبه مشتر رانیاشکل گرفت.  یرانیو ا ییاروپا یشرکت ها نیببا اجرای برجام، چند توافق مهم 

روختند. فمی  یمحصوالت صنعت ریو سا ییایمیآالت، مواد ش نیماشبه ایران اروپا  هیاتحاد یشرکت ها وکرد  یم

به  یجنوب پارس یگاز دانیتوسعه م یتوتال برات تجاری که اهمیت سیاسی فراوانی داشت، قرارداد معامالیکی از 

گذاری  هیاسرمهم پژو و رنو  یفرانسو ی هایخودروسازبود.  رانیو پتروپارس ا نینفت چ یطور مشترک با شرکت مل

سال وقفه به  17ز اپس  ،فولکس واگن ،آنها یآلمان بیرقو دادند  شیافزارا  رانیدر ا دیخطوط تول یراه انداز یها برا

 بازگشت. رانیبازار ا

به  2017 لیآوراروپا در  یو انرژ یمیاقدامات اقل سریکمنیز وجود داشت.  ریدپذیتجد یها یانرژ بر ژهیو تمرکزنوعی 

 هیسرما یمجمع فرصت ها نیشرکت کرد. ا داریپا یانرژ یاروپا برا هیاتحاد-رانیا یمجمع تجار نیاولایران سفر و در 

صندوق سرمایه  آورد.را فراهم  رانیدر ا یانرژ ییو صرفه جو یانرژ ی، بهره ورریدپذیتجد یها یانرژ یبرا یگذار

سرمایه  وروی ونیلیم 500به ارزش  یمگاوات 600 یدیخورش روگاهین کیساخت  روی« کوئِرکِس»گذاری انگلیسی 

 «بنفیت اند سوالر» یشیشرکت اتراز نظر سرمایه گذاری قلمداد می شد.  یپروژه بزرگ جهان نیششمگذاری کرد که 

مگاوات در  70 یبیترک تیبا ظرف یدیخورش روگاهیساخت چهار ن یبرا کایدالر آمر ونیلیم 100به ارزش  یقرارداد

سال  5 یط نرایدر ا ییوروی اردیلیم 2.5 یگذار هیسرما یبرا یقرارداد «ساگا انرژی»نروژی شرکت و  رانیجنوب ا

 .ندامضا کرد
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بزرگ  یوژه هاپر یمال نیمات، رانیا روابط با «گرم شدن»در کل دوره  یدرجه اول جهان یبانک هاغیبت توجه به  با

هم مشکل  ،2018متحده در نوامبر  االتیا توسط ها میقبل از اعمال مجدد تحر یدر بخش نفت و گاز حت ژهیبه و

مشکالت در ن حاکی از همیفارس  جیپروژه گاز خل یمال نیمات یبرا یر نقدیتوتال از ذخا رمتعارفیاستفاده غبود. 

نتقال سرمایه با ااین روند تامین و بود.  رانیکالن در ا یها یگذار هیسرماتحقق  یبرا یالملل نیب یبانک ها افتنی

ده در آنسوی اقیانوس موانع در مسیر تجارت اروپایی با ایران به اقدامات ایاالت متحتحریم های آمریکا تشدید شد، اما 

 اطلس محدود نبوده و دالیل دیگری هم داشته است.

 رانیتجارت در اهمیشگی  مشکل 1.2

 اقتصادماهیت دن به مبهم بو یتا حدودمساله  نیاست. اتر عقب  یالملل نیب یمال یدهااز استاندار یبه طور کل رانیا

، یمذهب یادهایبن ای یتیامن ینهادها ژهیبا دولت، به و یاز فعاالن تجار یاریبساین کشوردر نتیجه نزدیکی روابط 

 مربوط می شود.

چیزی بین  پاسداران انقالب اسالمی است که کنترلسپاه جمهوری اسالمی، مرتبط با  ینهادها نیاز مشهورتر یکی

انی نقش قابل سپاه پاسداران در فعالیت های عمر یروهاینیک پنجم تا یک سوم اقتصاد این کشور را در دست دارد. 

کی دیگر از این یستاد اجرای فرمان حضرت اما را تحت کنترل دارند.  رانیا یبنادر و فرودگاه هاتوجه و بسیاری از 

اقتصاد  یش هابخدیگر  یاری، ارتباطات از راه دور و بسییبزرگ نفت، دارا یشرکت هانهادهاست که امروز سهام دار 

حریم ایاالت است. این دو نهاد هر دو در فهرست شرکت های تحت ت کایدالر آمر اردیلیم 95 یارزش حدود با رانیا

از معامله با  برای شرکت های خارجی پرهیزبا توجه به حضور گسترده آنها در سراسر اقتصاد ایران، د. متحده هستن

ثبت انند تری م« عادی»مواردی آنها در راستای محفوظ ماندن از آسیب تحریم های ثانویه به شدت دشوار است. 

 شرکت دیترد ها هم به این مشکل افزوده شده و شرکتفعالیت  تیو شفاف یحقوق نانی، اطمیاتیمال یها هیشرکت، رو

 را تشدید کرده است. رانیتجارت در ا یبرا های غربی

و تجارت جارت دیگر به عنوان بستر گسترش ت ریدو مسزمانی که برجام کامال اجرایی بود، عالوه بر لغو تحریم ها 

 ،یگرید و بود یدر سازمان تجارت جهان تیعضو یران براایدرخواست  یکی: شده بود ینیب شیپ رانیشفاف تر با ا

که است  یدولت نیب نسازما کیکه ( اف.ای.تی.اف) یاقدام مال ژهیگروه وتعیین شده توسط  طیانطباق آن با شرا

 دارد.بر عهده را  سمیترور یمال نیماو ت ییمبارزه با پولشو فهیوظ

تجارت و  یشفاف و قابل اجرا برا نیقوان جادیامعنای به  سازمان تجارت جهانیدر  تیعضو یان براایر درخواست

ت جهانی تجاراقتصاد خارج از سازمان  نیتر بزرگبه معنای عضویت  نیامر همچن نیبود. اخارجی  یگذار هیسرما

 ایرانکنند.  بالاقدام استق نیاز ا ها، ییاروپا ژهیبه و ،رانیا یالملل نیب یتجار یشرکا شتریببود که سبب می شد 

سازمان به  وستنیپبه  دیرسما ام 2017سپتامبر در متحده،  االتیادونالد ترامپ در دولت  ریپس از مقاومت چشمگ

 کرد.تر کمرنگ  غرب یایبا دنآن را  یتعامالت اقتصاد شیچشم انداز افزاکه این مساله  کنار گذاشترا  تجارت جهانی

را به طور کامل متوقف  اف.ای.تی.اف یشده توسط ناظر مال نییتع یارهایمعبا این حال، ایران هنوز روند پیشبرد 

 یمال نیماو ت ییپولشوهای  نهیزمسازمانی در نقص ایران را به دلیل  2008اقدام مالی در سال گروه نکرده است. 
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 منظا یپاکساز یبراایران  یتالش هاپس از کرد.  نییتع «همکار ریپر خطر و غ ییحوزه قضا»عنوان ه ب سمیترور

« حوزه قضایی پر خطر»وضعیت این کشور را به  2016در ژوئن  اف.ای.تی.اف، یتوافق هسته ا یامضاپس از  یبانک

 تغییر داد.

 بیتصو .ای.تی.افاف سمیترور یمال نیمامبارزه با ت مانیبه پ وستنیپ یبراقانونی را  2018اکتبر  لیاوامجلس ایران 

ین مساله بر سر ا یاسینخبگان س؛ اما مباحثات بین کند یریجلوگماندن در فهرست سیاه این سازمان کرد تا از 

 نیو همچن یدفاع و یخارج استیدر س یبا منافع ملرا  مانیاز مفاد پ یرویپ، قانون نیمخالفان اهمچنان ادامه دارد. 

مانند  ییها گروه قانون دیگر قادر به حمایت از می دانند چرا که ایران در صورت تصویب ریمغاایران  یاقتصاد استیس

 نخواهد بود.حزب اهلل در لبنان 

را  رانیادر کسب و کار نامناسب  یاز فضا یناش یچالش هامی تواند دست کم  اف.ای.تی.اف طیکامل شرا یاجرا

ین چالش ها و ا، ایرانهسته ای توافق  یاقتصادتحقق وعهده های  یاروپا برا هیاتحاد یتالش ها رغمبه  کاهش دهد.

 شده اند. رانیای خارجی با تعامل شرکت هاعمدتا مانع از در دولت ترامپ متحده  االتیموضع ا تغییر

 آمریکا از برجامنقطه عطف خروج  1.3

به  هیاتحاد. شد یتهاجم شتریو ب شتریب رانیدر قبال ا کایآمر استی، س2017 هیژانوترامپ در کار آمدن دولت  یرو با

این کار را  متحده داد، اما ایاالتادامه  یرانیگشودن اقتصاد و جامعه ا یبراهای آن در تالش ایران از دولت  تیحما

مشارکت در تعامالت  از جمله ،رانیا هیعل نهفشار فعاال اعمال غیر ازرویکردی دیگری هر دولت ترامپ،  از دیدگاه نکرد.

 بود. یاسالم یجمهور یرهبر تجاری با ایران به معنای تقویت

کرد، اما نهایتا  ی ایاالت متحده عملتعهدات برجامبه ، در ابتدا شخصی خود یرانیضد ارویکرد رغم  دونالد ترامپ به

 متحده است االتیا مطابق منافع ملی علیه ایران ها میتحرتعلیق تداوم دیگر به کنگره اعالم نکرد که  2017اکتبر در 

 نیبا اردند. کاین ادعا را ثابت می شواهد خالف توافق هسته ای را نقض می کند؛ اگرچه همه  رانیکه او مدعی شد 

 یحت داشت.نبرجام  یبر اجرا یمیمستق ریتاثمساله کامال داخلی ایاالت متحده بود که هیچ  کیهمچنان  نیحال، ا

کردن  یها و طوالن یبازرس شیافزاتوافق از طریق « تیتقو»درباره  ییمتحدان اروپاآمریکا به  2018 هیژانو ماتومیاولت

پشت کردن  یبهبود توافق به جا یبرا یتوان تالش یرا م رانیا یمحدود کردن برنامه موشک نیو همچنزمان توافق 

 به آن توصیف کرد.

توافق « اصالح»به جای تالش برای متحده  االتیا ی پیشینجمهور سیرئنهایت، یک سال دیگر طول کشید تا  در

رسما اعالم کرد که از  2018در ماه مه  هسته ای، به کلی از آن خارج شود و در صدد نابودی آن برآید. دولت ترامپ

 ینگرانترامپ در این زمینه خارج می شود، یا به عبارت دیگر، به انطباق به تعهدات برجامی پایان می دهد.  برجام

شرط  12 دیاز فشار با ییرها یبرا رانیاعالم کرد که ا رفت و اندکی بعدآمریکا را نادیده گ ییمتحدان اروپا یعلن یها

 هیخروج از سور و از حزب اهلل و حماس تیدادن به حما انیپاگرفته تا به طور کامل یکنار گذاشتن برنامه هسته ااز 

ا باید رفتار خود را این شروط به گونه ای بودند که اگر ایران می خواست به آنها عمل کند، نه تنه .تحقق بخشدرا 

خود را نیز « انقالبی»باید ماهیت تغییر می داد )و در این روند از سیاست های امنیتی خود دست می کشید(، بلکه 
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نظام  رییرا تغدر دوران ترامپ متحده  االتیا استیس ییاز ناظران هدف نها یاریبسکنار می گذاشت. به همین دلیل، 

 جمهوری اسالمی توصیف می کردند.

 رانیدر ا یاقتصاد میبه اوضاع وخدر دو سوی اقیانوس اطلس  شکاف قیمتحده و تعم االتیا یها میمجدد تحر اعمال

« شار حداکثریفاعمال »بیشتری وارد آورد. ایاالت متحده می خواست این آسیب شدید اقتصادی ناشی از کارزار  بیآس

 به تغییر رفتار سیاسی معنا شود که اینطور نشد. 

 «مقررات میاز تنظ یریجلوگ»در برابر « اعمال فشار حداکثری» .2

ش از توافق مربوط به دوران پی «فلج کننده» یاقتصاد یها میتحرگسترده از مجموعه یک  2018نوامبر  5 واشنگتن

از طریق  هژی، به ویدرآمد انیجربود که دسترسی ایران به  نیاعمال کرد. هدف ا رانیا هیعلهسته ای را مجددا 

 یم لیکرا تش رانیدرصد از کل صادرات ا 70شود. فروش نفت  ، قطعمعامالتگرفتن صادرات نفت و هدف  تیممنوع

 حروم کند.ایاالت متحده می خواست با نزدیک کردن صادرات نفتی ایران به صفر، آن را از درآمد ارزی مد و اد

 متحده االتیا یها میتحربازگشت تمام عیار  2.1

در ند، ه بوددرآمد قیبه حالت تعل یتوافق هسته اپس از اجرایی شدن متحده که  االتیا یها میدسته از تحر نیاول

 ومینیبها، آلوم زات گرانفلخرید و فروش ، کایدالر آمرایران با هرگونه معامله با تحریم ها  نی. اندشد اوت اعمال 7 خیتار

شدیدی بر اقتصاد  اگرچه این تحریم ها تاثیر مستقیم. ندکرد نوعمم را یتجار یمسافربر یماهایهواپو فروش فوالد  ای

شدند، ل که سه ماه بعد اعما یاساس یها میتحر ینیب شیدر پ یتیبزرگ چند مل یشرکت هاداشتند، اما نایران 

گاز  و از ابرقدرت نفت ییاروپا یشرکت هاو بدین ترتیب،  خود کردند یها تیشروع به کاهش فعالخیلی سریع 

ش از آنکه پی یحت ،مرسک یو پژو گرفته تا غول حمل و نقل دانمارک ملریمانند دا یخودروسازان جهانوی و فرانس

 خواهند کرد.را ترک  رانیاعالم کردند که ابه طور کامل اجرایی شوند، تحریم های قدیمی/جدید 

کرد. دست کم  بسیج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تحریمنهادهای مرتبط با  نیهمچن 2018اکتبر  درواشنگتن 

، مهر اقتصاد انیرسبانک ملت، بانک پاهدف این تحریم ها قرار گرفتند که از نمونه آنها می توان به بانک و شرکت  20

متحده  االتیآنها در ا یها یی. دارااشاره کرد الیساحل رو نیگو ن هیآت رگرانیمانند تدب ییشرکت ها نیو همچن

 شد.با آنها ممنوع  ییکایآمر یمسدود و تعامل شرکت ها

با این  یالملل نیب یمعامالت مال تیو ممنوعایران نفت  یجهان میتحریی شدند، اجرا 2018نوامبر  لیاز اواتدابیری که 

طبق  و افتهیسوم کاهش  کیبه میزان  ها میتحر نیاز شروع اپیش  رانیصادرات نفت اکشور را در بر می گرفتند؛ اما 

بشکه  1.6به  2018در سپتامبر  ،2018 لیبشکه در روز در آور ونیلیم 2.4، از یانرژ یالملل نیآژانس ب یبرآوردها

اینطور برآورد کردند که کاهش صادرات نفتی ایران خیلی مستقل  یها ابیحال، رد نیبا اه بود. افتیکاهش در روز 

تغییر  نیو همچن یفن یروش ها قیاز طرکمتر از حجم اعالم شده توسط آژانس بین المللی انرژی بوده چون ایران 

 همنفت برنت  متیقبه طور پنهانی جا به جا کند. در همین حال، خود را  یمحموله هاپرچم نفتکش ها، می توانست 

)گرچه پس از آن، بود  دهیدر اواسط ماه اکتبر رس کایدالر آمر 85ماه مه به  لیدر اوا کایدالر آمر 70و از داشت رشد 

 فیدر صورت ارائه تخف یکه حتبود  بدان معناعمدتا روند نزولی داشت(. برای ایران، افزایش قیمت نفت در آن زمان 
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بودجه روحانی دولت  نکهآ ژهیو؛ به جبران کند التربا متیقبا فروش کمتر را همچنان می توانست نفت خود،  یبر رو

 بسته بود.هر بشکه برای  کایدالر آمر 57 فروش نفت به قیمت بر اساسدر آن زمان ساالنه خود را 

ترامپ مجبور  عقب نشینی کرد. دولت رانیا یصفر رساندن صادرات نفتبه  یخود برا نهیریهدف دنهایتا از واشنگتن 

، ونانی، ایتالی، هند، انیچ کشور 8 برای، نش به نگرانی ها درباره افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانیشد در واک

شرط این نظر بگیرد.  از تحریم ها درموقت  تیمعاف رانیادامه واردات نفت از ا یبرا هیو ترک وانی، تایژاپن، کره جنوب

 دهند. ایران را در بازه زمانی شش ماهه به شدت کاهشبود که این کشورها متعهد شوند واردات نفت خام از 

صدق  یالملل نیب یت مالنقل و انتقاالدر بازار نفت برای ایاالت متحده در قابل ایران، درباره  با این حال، محدودیت ها

 یبانک یسانر امیپ سیسرو ،سوئیفتبه کار بست.  رانهیسختگ اریبس نمی کرد و آمریکا در این زمینه تحریم ها را

را  یرانیانک اگرفت ده ها ب میتصم 2018نوامبر  لیدر اوا ،متحده االتیا یها میتحر دیتحت تهد، کیمستقر در بلژ

 تیعافم شنهادیپ یبه جا کایکند. دولت آمر حذفخود  یجهان یاز شبکه مالآمریکا بودند،  اهیسفهرست که در 

 کایدالر آمرده از استفا تیممنوعاز جمله  یاقتصاداین نهاد  هیمجازات علاعمال به  ،مهم یسسه مالوم نیبه ا یاحتمال

 ئتیه یاعضاتهدید کرد  نیمچنه. آمریکا شود منجر یمجاز یبه ورشکستگ در معامالت تهدید کرد که می توانست

 .یم می کندهم در میان آنها بودند را تحر« مورگان.یپ.یج»و  «یتیس»دو بانک بزرگ  یکه روسااین نهاد  رهیمد

 فیرد یانک هاب ی، حترا قطع کرد یرانیا یارتباط بانک ها سر خم ومتحده  االتیا یدر برابر فشارها سوئیفتوقتی 

آمریکا متناع ورزیدند. اخود، و نه فقط معامالت با دالر،  انیمشتر یبرا رانیدوم و سوم هم از هرگونه معامله مربوط به ا

معامالت موارد  در یمال های انتقال یبه طور خاص برارا  یرانیا انکب کیحتی حاضر نشد به خواسته اتحادیه اروپا، 

خارج  ا هر نهادب سوئیفت قیاز طرباید  یمعامالت نیچنبدین ترتیب، اگرچه از این تحریم ها معاف کند.  بشردوستانه

غذا و  لیتحو یرابها پرداخت بود که  نیا تیواقعمی شدند، اما  ریامکان پذ یاز نظر قانون رانیدر ااز فهرست سیاه 

 هم دچار مشکل شد. رانیبه ا رودا

 یرا برا یدامات خاصاقدر صدد دور زدن تحریم های آمریکا برآمد و به طور فعاالنه اروپا  هیاتحاد در این زمان بود که

 با ایران، آغاز کرد. تجارت مشروع  حفظ

 کیتیژئوپل هیمحافظت از تجارت در سا یتالش اروپا برا 2.2

ه البته نتیجه ک برآمدندمتحده  االتیا یمیقدرت تحرتدریج در صدد ساخت دیوار دفاعی خود در برابر ها به  ییپاارو

چندان  رانیبا ا یمعامالت مال لیتسه یبرا )اس.پی.وی( ابزار هدف خاص. خاصی نداد و بیشتر ماهیت نمادین داشت

مریکا آو بیشتر، نمادی از به چالش کشیده شدن تحریم های  تحریم معامالت دالری نکردکردن  یخنث کمکی به

یی ها در محافظت ماند و تا اندازه ای، توانست ایران را به تالش های اروپا توسط متحدان در آن سوی اقیانوس اطلس

 از برجام دلگرم کند.

مجمع  هیدر حاش هیو روس نی(، چنیابریتا)فرانسه، آلمان و  3ای با همراهیاروپا  هیاتحادمساله قابل توجه این بود که 

دستیابی  ازیو ن تیفور»از و با انتشار بیانیه ای،  خبر دادند ابزار هدف خاص جادیاز ا ورکیویسازمان ملل در ن یعموم

پرداخت با  یحفظ و توسعه کانال ها یبرا ی[ عملشنهادی]پ کی»سخن گفتند و اس.پی.وی را « ملموس جیبه نتا
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اتحادیه اروپا قصد داشت با فراهم آوردن امکان انجام مبادالت مربوط به صادرات و واردات بدون  .توصیف کردند« رانیا

 برای ایران فراهم آورد.انتقال پول )یعنی خارج از سوئیفت(، سیستمی را برای تسهیل جریان پرداخت ها 

« ضایی پر خطرحوزه ق»به عنوان  رانیا تیوضعدر مسیر استفاده از اس.پی.وی، مربوط به تحریم ها جدای از مشکالت 

ان اجتناب از امک ابزار هدف خاص، شرایط تجارت با ایران را دشوارتر کرد. اگرچه اف.ای.تی.اف یاستانداردهاطبق 

ی اندکی فراهم می آورد که به معنا ییاروپا یها شرکتبا شرکت های ایرانی را برای  یمال میمستق یها تماس

 سمیترور یمال نیمات ای ییپولشو نهیدر زممساله عدم شفافیت اما محافظت در برابر تحریم های ثانویه آمریکا بود، 

 سبب می شد که آنها در خطر مواجهه با گروه دیگری از تحریم ها قرار بگیرند. 

ص هم تاثیر چندانی شود و ابزار هدف خادر نهایت امر، اگرچه اروپا نتوانست مانع از اجرای تحریم های ایاالت متحده 

 در تحقق وعده های مالی برجام نداشت، اما اقدامات آن از نظر نمادین حائز اهمیت بود.

 ت استقالل اروپایی. ماموریت غیرممکن: تالش اتحادیه اروپا برای حفظ روابط با ایران و تقوی3

به  هیاتحاد عضو این یاز کشورها یبرخبود که  یدر حال یمحافظت از توافق هسته ا یاروپا برا هیاتحاد یها تالش

ح می دادند بودند و برخی دیگر کشورهای جهان ترجیمتحده  االتیخود با ا رابطهتعادل در مجدد  یدنبال برقرار

ی گسترده تر یافت در چنین فضایی، اقدامات نمادین اروپا معنایرا شاهد باشند. متحده  االتیا اراتیدامنه اختکاهش 

 شد. ، به مباحثه ای ورای مساله فوریت منع گسترش سالح هسته ای و تجارت تبدیلدر فاصله زمانی اندکو 

بین المللی ق فتوانابودی یک از  یریجلوگ یبرا ، اقدامییخروج واشنگتن از توافق هسته ابه بروکسل  هیواکنش اول

 انوسیاقسوی  دورقابت اراده در  کیبه خیلی زود متحده  االتیاترامپ در با دولت  دیاختالفات شدرسمی بود، اما 

 دارد؟ . مساله اکنون این است که آیا اروپا به تنهایی قدرت تصمیم گیری درباره تجارت راشد لیاطلس تبد

ت جهانی تجارده فزایناختالف و  ییانتخابات اروپادرگیر جدایی بریتانیا،  2020و حتی  2019سال اتحادیه اروپا در 

ر نهایت، عزم دداشت. سوم قرار  ایر رتبه دوم د رانیادر قبال  استیسبود و در چنین فضایی،  واشنگتن و پکنبین 

افق هسته ای روپا، سبب شد تونمادین اتحادیه اچین و روسیه برای محافظت از برجام در هر شرایطی، و تالش های 

اتحادیه اروپا درباره  اما سوال بزرگ تر برایایران دوره پر تنش ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا را دوام آورد. 

 شکاف در روابط دو سوی اقیانوس اطلس همچنان باقی است.

ست که در دولت ااولی در قبال ایاالت متحده خود را از دو جهت متعادل کند:  یها استیسمجبور است اروپا  هیاتحاد

که قابلیت  نشان داد رانیدر ا نظام رییتغپیشبرد سیاست های تالش برای و  یخروج از توافق هسته اترامپ و با 

 تیفعالست که ایران ا یاسالم یجمهوردارد، و دومی در برابر اروپا را  یتیمنافع امن تبدیل شدن به تهدیدی برای

دستیابی ر صورت داروپا تنها  چندان برای اروپا خوشایند نیست.  یتوسعه و استقرار موشک لهآن از جم یمنطقه ا یها

 .ابدیدست  یتعادل چنینتواند به  یخودمختار مبه استقالل و سیاست 
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 اروپا و آینده برجام-آخرین خط دفاعی: روابط ایران

  آندریا دسیریکاردو آلکارو و : گاننویسند

امع اقدام مشترک برنامه ج زیآم تیموفق یمنوط به بقا و اجرا رانیاروپا و ا هیاتحادبین  یو عمل یرابطه ساختار کی

 هیدر ژوئکه  رانیده و ااالت متحی، اهی، روسنیچبریتانیا(، )فرانسه، آلمان و  3ای  ،اروپا هیاتحاداین توافق میان  است.

نمونه  کی ومورد استقبال قرار گرفت  یهسته ا یگسترش سالح ها منعتوافق مهم در  کی، به عنوان امضا شد 2015

به ایران ود. قلمداد می ش گوو  مصالحه و گفت قیاز طر یالملل نیبحران بیک حل  درچند جانبه  سیپلمایموفق از د

 هی، اتحادسازمان ملل یها می، از تحرخود یدر برنامه هسته ا دیشد یها تیمحدود رشیپذ یدر ازاوعده داده شد 

د تایید قرار گرفت مور 2231در قطعنامه توسط شورای امنیت توافق متعاقبا  نیارهایی می یابد. متحده  االتیاروپا و ا

 شد. لیالزام آور تبد یبه تعهد ،یالملل نیب نیطبق قوانو 

 ینقش اصلی آن در روند امضااروپا  هیو اتحادبود و طاقت فرسا مدت  یطوالندیپلماتیک  تالشنشان دهنده برجام که 

 لیتمان توافق نه تنها تبدیل شد. ایاروپا  هیاتحاد یاقدامات خارجبه عاملی برای اعتماد به کننده را ایفا کرد،  لیتسه

رخی اولویت در تحقق ب هیبه اتحاد نیهمچنرا نشان می دهد، مشترک  یپلماسیو د رانبح تیریمد هاروپا ب هیاتحاد

گسترش  منع مانیپ ژهیو به وی حاتیکنترل تسل میرژ تیتقو جملهخود از  یتیو امن یخارج استیس درهای اصلی 

 گییمساهدر  کیاستراتژ یاتیح همنطق کی که انهیکاهش تنش ها در خاورمدر سطح جهانی، و  یهسته ا یسالح ها

 کند. یکمک مقلمداد می شود، اروپا 

در جهت  یامگصورت به  رانیروابط با ا برای اتحادیه اروپا بهبود برجام یمحصول جانبجدای از مسائل یاد شده، 

 نهیدر زم ژهیواروپا، به  هیها و تجارت اتحاد یگذار هیسرما یبرا یدیبازار جد شیروابط و گشا یجیتدر یساز یعاد

 یا با همه کشورهااروپ هیروابط اتحاد شتریب میمدت به توسعه و تحک یتواند در طوالن یممساله  نیاست. ابوده  یانرژ

افع ی منحداکثرتحقق  نیو همچن یثبات منطقه او  کمک کند تو تجار یانرژدر زمینه های فارس  جیحوزه خل

 اهم آورد.فر منطقه ردتجاری اتحادیه اروپا را در پی داشته باشد و یک اهرم فشار سیاسی برای آن و  یاقتصاد

وافق هسته ت، به خروج از متحده االتیا ی پیشینجمهور سیدونالد ترامپ، رئ میپس از تصمبود که اساس همین  بر

اروپا و  هیعتبار اتحادااز تصمیم به محافظت از توافق خبر دادند. البته  اروپا هیاتحاد یعال ندهیو نما 3ای ای ایران، 

ود را در این زمینه اروپا بارها تعهد خ. ندهم در این تصمیم گیری تاثیر داشت یالملل نیب یاحترام به توافق نامه ها

اروپا  هیاتحاد یگذار هیمحدود کردن تجارت و سرمااعالم کرد، اما تهدید ایاالت متحده به تحریم ها تا اندازه زیادی در 

اله نگرانی های که این مس توافق را کاهش دهد هب یبندیپا زانیگرفت م میتصمهم نهایتا  رانیثر بود. اوم رانیا در

 زیادی در اروپا ایجاد کرد.

ت تاثیر قرار گرفت. تح رانیاروپا و ا هیروابط اتحادتعادل در ، یتوافق هسته ا رامونیپ یتعارض کیتیتوجه به ژئوپل با

ایران  کیتراتژ، کاهش صبر اسانهیدر خاورم« مجموع، صفر» یها رقابت قیتعمترامپ، با دولت اروپا مداوم  یها تنش

 ه اند.شتنقش دا رانیا ات اتحادیه اروپا دربارهسباحمدر  ی، همگهیو روس نیبا چ فیظر کیتیروابط ژئوپلو 
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 برجامحوریت و م رانیاروپا و ا هیروابط اتحاد. 1

 اروپا اهمیت برجام برای 1.1

منافع  اب مایمستق کهبوده  یاتیبر فرضمبتنی  ،رانیتعامل با ا استیاروپا از برجام و به طور گسترده تر، از س تیحما

 نیوم و توافق بتدا انگریکه نما یو اقتصاد یتی، امنیاز منافع هنجار یکامل فیطدر ارتباط هستند: اروپا  هیاتحاد

رد و ک یم فیضعرا ت ییمنافع اروپا نیا مایبرجام مستق فروپاشیدن. آن استعضو  یاروپا و کشورها هیحادات ینهادها

 دفاع اساسی خود را تنظیم کرد.اروپا  هیاتحادبود اساس  نیهمبر 

پذیر  شکاف مواد دیتول این کشور در ییتوانا یعنی ،رانیا ینیتخم« شکست تیظرف» برجام، مفاد یدر حوزه هسته ا

 دربارهرا  یهقابل توج یها تیمحدودافزایش داد و همچنین، سال  کیاز چند ماه به حداقل اتم، را  بمب یبرا یکاف

ی تاریخ انقضا کرد.منع  نیآب سنگ یرا از فعال کردن راکتور هسته ا رانیو ا اعمال، وژهایفیسانتر تیفیتعداد و ک

برجام م تر آنکه تعیین شد. مه 2016 آن در ژانویه سال از زمان الزم االجرا شدن 15تا  10 نیب برجام یها تیمحدود

 آژانسسرزده  یافزایش داد و اگرچه مهلت بازرسی هارا  یاتم یانرژ یالملل نیو نظارت توسط آژانس ب یقدرت بازرس

 مانطور کهرا پذیرفت. هآژانس  یبه احترام به پروتکل الحاقالزام همیشگی  رانیا شد، یم یمنقض 2040در سال 

در جهان  «نیتر یقو»اتمی گفته بود، نظام نظارتی بر برنامه هسته ای ایران،  یانرژ یالملل نیآژانس بپیشین  رکلیمد

 بود. 

باره عقب نشینی نگرانی ها درمتحده با برجام،  االتیجانبه انطباق ا کیتوقف  هترامپ ب یجمهور سیرئ میپس از تصم

ی را اعالم کرد و این کشور در نهایت پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقایران از تعهدات برجامی افزایش یافت و 

تحت  کایآمر نهرایشگیحمله پمی پذیرد. نگرانی های شدیدی هم درباره  اکنون، تنها بازرسی های مطابق ان.پی.تی را

ریاست جمهوری  این کشور وجود داشت که با یهسته ا شرفتیاز پ یریجلوگرای ب رانیا هیعل لیاسرائکنترل ترامپ یا 

 بایدن اندکی کاهش یافته.

رانی بود که در است؛ این نگ انهیدر خاورم یهسته ا حاتیتسلمساله نگران کننده درباره فروپاشی برجام، خطر رقابت 

 قرار دهند. تیاولو درتوافق را  یبعد هسته ایی اروپا یکشورهاجریان مذاکرات اولیه سبب شد دولت اوباما در آمریکا و 

ران هسته ای درصدد مقابله با تهدید ای ی، براهیکشورها از جمله مصر و ترک ریسایا  یعربستان سعود نکهیانگرانی از 

 .برجام داشتانعقاد در  ینقش مهمبرآیند،  یهسته ا یبه فن آور یابیدست

بودند و تبط مر انهیثبات در خاورم، یعنی برجامیا همان محصول جانبی اروپا  دوم تیبه اولوبیشتر  مالحظاتاین 

و حمایت  ،هیردر سو ژهیبه و رانیا یمنطقه ا یها استیس بارهمتحده در االتیاهم مانند  ییاروپا ی. کشورهاهستند

 یف بعد هسته احذنگرانی دارند، اما معتقدند که  منیو  نیدر لبنان، عراق، فلسط این کشور از نیروهای شبه نظامی

عالوه، به د. را کاهش ده شتریبهای  یریدرگاحتمال  یبه طور قابل توجهمی تواند  انهیخاورم پرتنش کیتیاز ژئوپل

  کند. یباز م رانیگسترده تر با ا یگوو  گفت یرا برامسیر  یله هسته ااسحل مهمواره اعتقاد داشته  وپاار

منطقه  یگوو  گفت کیاز ابتدای حصول برجام، برآورد اروپایی ها این بود که توافق هسته ای می تواند سنگ بنای 

 رانیا هب ییبا ارائه مشوق هاسعی داشت اروپا باشد.  انهیدر خاورم یاصل گرانیباز ریساو بعدتر با ، با ایران جامع تر یا
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محاسبات منطقه ایران از تهدیدها و در  درکتدریج در به ، یتجارجدید  یوافق نامه هاتها و  میتحر به شکل تسهیل

بتنی بر تعامل کیفی و مشروط تسهیل شده م یمتحده را با استراتژ االتیمهار ا یاستراتژاین کشور تغییر ایجاد، و  یا

 جایگزین کند. یاسیو س یاقتصاد از طریق روابط

 او، خارجه ریزو، فی، و جواد ظریحسن روحانعمل گرا،  یجمهور سیرئ تیدر تقو یاروپا سع هیاتحاد عالوه بر اینها،

 یراه ها دجایبا ا دیبا کردیرو نی. اداشته است، کنند یم تیگو با غرب حماو  گفت استیاز سیعنی دو فردی که 

 یر دو رقباهکه  هیروس ای نیچ یتماس با غرب به جا شیافزا یجوانان، برا ژهی، به ویرانیشهروندان ا یبرا دیجد

 .می شد )که این اتفاق رخ نداد( لیمتحده هستند، تکم االتیاروپا و ا کیاستراتژ

سخت و منافع  تیامنبا  در روابط آن با ایران مطرح بوده اند. اگرچه این منافع در قیاس زیاروپا ن یو انرژ یتجار منافع

نمی شود حال،  نیبا ا ،برجام هستند زیآم تیموفق یمنوط به اجراقلمداد می شوند و  هیثانو از نظر اولویتی، یهنجار

دلیلش هم این  ت.نادیده گرف انهیدر خاورم یجیبه ثبات تدر قیتشو یاروپا برا هیگسترده اتحادهای در تالش  راآنها 

اره ایران صدق نمی است که اگرچه این منافع برای اروپا احتماال در درجه اهمیت دوم قرار دارند، اما این مساله درب

به اقتصاد  میلیارد دالر 160حدود  2016تا  2012طبق برخی برآوردها، تنها تحریم های نفتی در سال های کند. 

های  ییداراز ادالر  اردیلیم 100حدود  یاز جمله آزاد ساز یاقتصاد نیتسکو برجام برای ایران ایران ضرر زدند. 

خوشایند است.  اریبس رانیا یاروپا برا یگذار هیتجارت و سرما دیرد. چشم انداز تجدآوفراهم ی را خارجمسدود شده 

آنها  وجانبهتجارت دو حجم کلی  بود رانیا یتجار کیشر نیتر بزرگ یالملل نیب یها میاز تحر شیپاروپا  هیاتحاد

 میتحرلی و و پس از اعمال تحریم های بین المل 2013در سال این حجم . دیرس وروی اردیلیم 27به  2008در سال 

 .افتیدالر کاهش  اردیلیم 7اروپا به کمتر از  هیاتحاد یها

که  یبه طور ،افتی شیافزا 2016در سال  برجام یامضا یدر پ رانیاروپا و ا هیاتحاد نیب یو تجار یاقتصاد روابط

 میل از تحربه سطح قبمجددا هرگز به اروپا بود. اگرچه تجارت دوجانبه  رانیپنجم صادرات نفت خام ا کیاز  شیب

، ایاسپانو  افزایش داشتندرصد  50 نزدیک بهبه اروپا  رانیصادرات نفت ا 2017و  2016 یها سال نیباما ، دینرس

 80 حدود 2018های نفت ایران بودند. صادرات سوخت های فسیلی در سال  یمشتر نیتر بزرگاز  ونانیو  ایتالیا

 بود. 2019-2018از بودجه  یمین و عامل حدودد اد یم لیرا تشک رانیادرآمد ارزی صادرات و از درصد 

با  یهمشاب یحیرجتکنند و روابط  یم یبانیپشت انهیاز ثبات در خاورم، هر دو، اروپا هیمتحده و اتحاد االتیااگرچه 

 یچشم اندازها ارهبدربین آنها اختالفات دارند، فارس  جیحوزه خل یعرب یو کشورها لیمانند اسرائ یمنطقه ا گرانیباز

عتقد است که ماروپا  هیاست. اتحادگسترده هدف  نیبه ا یابیدست یبرا اه کیتاکت نیمنطقه و بهتر تیبلند مدت امن

 تیتقو یبرا رانیال در قبا یکردیو هر رو افتیتوان به ثبات دست  ینم رانیمانند ا کیاستراتژ یدیکل گریباز یبا انزوا

، ویگتن در تل آوواشن یمنطقه ا دانبر قاعده مناسب باشد. دولت ترامپ و متح یمبتنباید  یالملل نینظم گسترده تر ب

 یبز عوامل ا رانیا یمنطقه ا یها آنها این بود که جاه طلبیاستدالل متفاوت داشتند.  یکردیرو یو ابوظب اضیر

ادن به مساله دبا اولویت  امضا کننده برجام یطرف هااز این رو، ادعا می کردن که است و  انهیخاورم یکنون یثبات

 هسته ای در جریان مذاکرات در حقیقت به جاه طلبی های ایران کمک کرده اند.
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دولت ترامپ ام بود. از دلیل موافقت ایران با حضور پای میز مذاکره برجاز قرائت متفاوت ناشی مخالف  یها دگاهید نیا

بوده و از این  فشار و انزوای و میتحر میرژ تیموفقتصور می کردند که این اتفاق در حقیقت آن  یو متحدان منطقه ا

 یکشورها مااشود. از ایران منجر  گسترده تر ازاتیامتدر پیش گرفتن مجدد همین رویکرد می تواند به گرفتن رو، 

ریق ترکیبی از طبا ایران از  یهمکار یبرا قیو دق عیوس یالملل نیتالش ب جهیبرجام نتمعتقدند اروپا  هیعضو اتحاد

اقتصاد  در رانیا یجیتدرادغام بر اساس  اتحل اختالفدر میان این دو استدالل، هویج تحریم ها و انگیزه ها بوده است. 

 د.حضور یابمذاکره  زیم پایران را متقاعد کرد ای تینها رکه دبود ، و تحریم فشارو نه چماق  ،یجهان

قرار دارد،  انهیمخاوردر  یآشفتگآسیب ناشی از در معرض بیشتر متحده  االتیبا ا سهیاروپا در مقا نکهیتوجه به ا با

و می تواند  آن خواهد بود یقابل توجه برا یتیامن یچالش هابه معنای در منطقه  یریدرگ ایتنش  شیهرگونه افزا

تباع ا هیعل دیتهد ایانسان ، قاچاق یجمعکشتار  ی، گسترش سالح هاسمیسخت مانند ترور یدهایتهد به صورت

طر افتادن خبه تجارت و آسیب به ، یانرژ تیامننبود مهاجرت،  انیجرمانند  یمواردو همچنین در منطقه  ییاروپا

و نوار غزه، اروپا  منیحتی و  ، لبنانهیدر عراق، سور رانینفوذ ا زانیتوجه به مبا نمود یابند.  یگذار هیمنافع سرما

  .ودخیلی سریع به التهاب در سراسر منطقه منجر ش یاحتمالتنش  دیاست که هرگونه تشداین مساله نگران 

 بین مرگ و زندگی برجام 1.2

هسته  یگسترش سالح ها هم مخاطره، رانیا علیهمتحده  االتیدولت ا« یحداکثراعمال فشار » استیس جهیدر نت

محدود  یاه استیاز س یدور متوالچندین بازگشت. دولت ترامپ  انهیبه خاورم ینظام یها یریدرگهم تهدید و  یا

به ، یدرات انرژصای از جمله اتصادر یاصل یها بخشبه ویژه در  رانیاقتصاد ا با هدف تحت فشار قرار دادنکننده را 

شامل  «هیوثان»موسوم به  میاز جمله تحربرجام تحت درآمده ق یعلبه ت یها مجازات همهاعمال مجدد کار بست که 

ین کشور اصنعت فلزات  میو تحر ایرانکشور از تحریم های نفتی  8. خودداری آمریکا از تمدید معافیت می شدند

گی دیچیپ به یاران انقالب اسالمسپاه پاسدبه  «سازمان تروریستی خارجی»فشار را تشدید کردند و زدن برچسب 

 لیتبد رانیاد ادر اقتص قیسازمان با حضور عم کیزمان به پاسداران به مرور سپاه  نکهیبا توجه به ا شرایط افزود.

ند و در نتیجه، در پی نگرانی از تعامل ندانسته با شرکت هایی که با این سازمان پیوند دار یخارج یها شرکت، شده

 ، به طور کلی از تجارت با ایران حذر کردند.متحده االتیا یها میتحرمواجهه با 

ود و وقتی و اتهامات همراه ب دهایتهدی اعمال فشار ایاالت متحده همچنین با یک سری اظهارات، ها استیس نیا

 ییایدر تیامن یحتمالاختالالت ادرباره واکنش از طریق  با اخطار رانیاخبر و به منطقه  دیجد یروهایاعزام نآمریکا از 

ه ترامپ از واکنش نشان داد، تنش ها به شدت باال گرفت. بعدتر، اگرچهرمز  کیفارس و گذرگاه استراتژ جیدر خل

راکز م ضیضد و نق یها گنالیستنش ها کاست و حتی از تمایل به گفت و گوی مستقیم با ایران سخن گفت، اما 

 بدبین کرد. چشم انداز مذاکراترا به  یخارج یطرف هاایران و دیگر  ،کایمختلف قدرت در دولت آمر

مپئو در ماه وپ کیماشرط مطرح شده توسط  12از جمله ترامپ دولت  هیاول یها استیساظهارات و اگر حقیقت،  در

و  یفراتر از حوزه هسته ا یخواسته ها نیاعدم اطمینان ایران قابل درک خواهد بود. مد نظر گرفته شوند،  2018مه 

بودند و جای  ونیتوالسیکاپ برای  درخواست هیشب، یاز متحدان منطقه ا تیو حما کیبرنامه موشک بالستمرتبط با 
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 ماتومیاولتباره خرد در تعجب نداشت که ایران آنها را نپذیرفت. فدریکا موگرینی، مسئول وقت سیاست خارجی اروپا،

 کشور باشد.این با  شتریتعامل بهرگونه  یمبنا دیبرجام باو تاکید کرد که  دیابراز ترد رانیبه ا

نافع اقتصادی وعده گان توافق در تحقق مامضاکننددیگر  ییتواناتا اندازه زیادی به برجام ایران به  یبندیپااکنون، 

متحده واردات  التایا یها میاعمال مجدد تحراروپا از بعد از دارد.  یبستگ یگذار هیتجارت و سرماداده شده از جمله 

متحده، دسته  التایبا ا یسودآور تجار یاز ترس از دست دادن قراردادها ییاروپا یشرکت هاو متوقف از ایران را نفت 

را از دست  یلالمل نیب یمال یبه بازارها یدسترسنوز به سوئیفت متصل نیست و ه رانیترک کردند. ا ار رانیا یجمع

 .داده است

به ی فایده بودند. فراهم آوردن منافع تجاری برجام برای ایران در زمان دولت ترامپ ب یاروپا برا هیاتحاد یها تالش

 یناش یاحتمال یاه مهیاروپا در قبال جر هیاتحاد یمحافظت از شرکت ها یاروپا برا هیمقررات انسداد اتحاد یروزرسان

 یگذار هیسرما فراهم آوردن امکان یاروپا برا یگذار هیبانک سرما دستور یو به روزرسان یبرون مرز یها میاز تحر

از مبادالت  تیادر حم« ابزار هدف خاص/اس.پی.وی»بیشتر اقداماتی نمادین بودند تا موثر. حتی  رانیمحدود در ا یها

 خوانده شد، نیز تاثیری در تسهیل تجارت با ایران نداشت. اینستکسبا ایران که بعدتر  یتجار

وع به عقب که شربود در برجام وعده داده شده عادی  یها و روابط تجار میتحر فیتخفایران در نتیجه عدم تحقق 

ا به رغم نگرانی ایران همه اقدامات خود را برگشت پذیر خواند و اتحادیه اروپنشینی از تعهدات هسته ای خود کرد. 

ایان دوره ترامپ، پ. در را خواستار شد« کیصبر استراتژ» متعهد ماند و از ایران، ادامه رویکردبرجام  همچنان بهها، 

ق، ایران هم در نتیجه رویکرد سختگیرانه دولت بایدن در بازگشت به تعهدات در توافبرجام به شدت آسیب دیده و 

 مواضع سخت تری اتخاذ کرده است.

 رانیا یبرا ییاروپا یاستراتژ. 2

ایران که نهایتا  توافق بود متحده از االتیپس از خروج اات برجامی به تعهد یبندیپادر  3شکست اتحادیه اروپا / ای 

 رانیاخل اداجماع در تعهداتش سبب شد اروپا در عمل به  یناتوانرا به عقب نشینی از تعهدات هسته ای واداشت. 

و  رانیدر ا عیقاودادن به در شکل  ییتوانا ،جهیدر نتبیند و ب بیاروپا آس گاهی، جاابدیماندن در توافق کاهش  یبرا

 دست بدهد.را از منطقه 

 ییارویرو»به  «کیژصبر استرات»اگرچه در صدد تغییر مسیر از  رانیاحال، هنوز امکان جبران خسارت وجود دارد.  نیا با

قتصادی ابازگشت به تعهدات خود در صورت بهرمندی از وعده های برآمد، اما همچنان برای « کیمحدود استراتژ

دد قدرت چانه مج یابیباز یبرامنطقه ای و  یهسته ا یها تیفعالایش آمادگی دارد. ایران به خوبی می داند که افز

زایش می دهد. را اف یتصادف ای یعمدچرا که احتمال مواجهه نظامی پر خطر است  یاستراتژ یک کایدر برابر آمر یزن

ین پیام را به به همین دلیل بود که از آغاز عقب نشینی ایران از تعهدات هسته ای، رئیس جمهوری روحانی بارها ا

ن و محاسبات این دیگر طرف های امضاکننده برجام به ویژه اروپایی ها ارسال کرد که توانایی تغییر در رویکرد ایرا

 یاروپا برالبی های جاه طکلید دفاع از برجام ید و مهر تاییدی بود بر این مساله که را دارند که این مساله تاککشور 

 است.  انهیخاورم کیتیژئوپل درنقش  یفایا
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 ایرانروابط با  «عادی سازی» دربارهاستدالل  2.1

در اروپا  هیاتحاد یامور خارج یشوراداشتن یک استدالل سازنده از ایران است. ی که اروپا می تواند بردارد، گام نیاول

 یالملل نیب یتانداردهادر اس شرفتیو پ برجامادامه احترام به به دلیل را  رانیمتعادل، ا یا هیانیبا صدور ب 2019 هیفور

مورد  شرحقوق ب تیو وضع کیبالستموشک ، برنامه یا قهمنط یتنش هاتمجید کرد و به دلیل نقش در  ییضد پولشو

وسط اروپا به ت رانیا یاسالم ین جمهوره شدشناخت تیبه رسممساله حائز اهمیت در این بیانیه، انتقاد قرار داد. 

محدود ر صدد ددولت مشروع بود که باید با آن تعامل داشت و در صورت لزوم با آن مواجه شد، نه اینکه  کیعنوان 

روابط  یساز یادعبرای به طور مداوم اید و دیگر کشورهای اروپایی ب 3اتحادیه اروپا / ای کردن آن برآمد.  یو منزو

 یرند.آن در نظر بگ قابل درک یها یآرزوها و نگرانرا با کشور  نیا تالش کنند که یعنی، باید رانیابا 

بقه ایران در احترام به روی این مساله تاکید داشته باشند که تاریخ، از جمله سا دیرتبه اروپا با یرهبران و مقامات عال

 یهسته ارنامه آنها می توانند اینطور استدالل کنند که بدهنده رویکرد منطقی جمهوری اسالمی است.  برجام، نشان

 رسیدن به یبرا یا لهیوس عدم موفقیت، بهبود که در صورت در تعامالت با غرب  یچانه زنتراشه  کیبرای ایران 

 تبدیل می شود. در برابر دشمنان قدرتمند یبازدارندگ

 رانیا واروپا  هیاتحادمیان تجارت  لیتسه 2.2

 دی. تهداست مبرجا یامضامطابق وعده های مطرح شده در زمان  ها میتحرتسهیل  رانیتعامل با ادر اصل، نقطه شروع 

روپایی ا یلت هاکه دو یاقداماتدر دولت ترامپ چنین اتفاقی را تقریبا غیرممکن کرد.  کایآمر یبرون مرز یها میتحر

به ی آنها نیست و در تاثیر عملاقدامات  نیاخود اذعان داشتند که اهمیت ها  ییاروپا، بی فایده بودند. انجام دادند

 یاسیامات ساقدبه تصویر کشیدن این است که  قتیحقست. اما یاز توافق هسته ا تیدر حما یاسیس هیانیبیک عنوان 

ام و تاثیرگذاری باید برای بازپس گیری قدرت اقد اتحادیه اروپا است. یناتوان رشیپذ ،یاسیس یها هیانیبه عنوان ب

 خود تالش کند.

 علیه آمریکا انهیجو یمتوسل شدن به اقدامات تالف 2.3

حریم های تاتحادیه اروپا در واکنش به  2018. در ژوئن ضعف شدیدی دارداروپا در آن حوزه ایست که  یدادخواه

را گذاشت، اما به اجرا برای حمایت از تجارت شرکت های اروپایی با ایران کننده  مقررات مسدودبرون مرزی آمریکا 

اروپا  هیتحادعضو ا یشد، کشورها بیبار تصو نیاول یقانون برا نیکه ا 1996در سال اقدامات بیشتری انجام نداد. 

م می کنند تقدی یسازمان تجارت جهانبه  کایآمربرون مرزی  یها میتحر هیرا عل یتیکردند که شکا دیتهد همچنین

ا از تحریم ها راروپا  هیاتحاد یموافقت کرد شرکت ها، متحده االتیا ی وقتجمهور سیرئو در نهایت، بیل کلینتون، 

 جهینت ست وا دهیفا یب یاقدام نیچنچنین رویکردی مطرح نبود. شاید اروپایی ها تصور کردند  2018در کند.  معاف

متحده  االتیا هیاقدام علبود و خصمانه  یسازمان تجارت جهان بهترامپ رویکرد ، نتونیبرخالف کلخواهد داشت. ن یا

 اهمیت چندانی برای رئیس جمهوری پیشین آمریکا نداشت.در این سازمان 

فظت از توافق احضمن نشان دادن تالش ها برای م سازمان تجارت جهانیاروپا از ایاالت متحده در  تیشکابا این حال، 

برابر انفعال در تضمین می کرد. آسیب اروپا  هیاتحاد یاز شرکت ها تیمنافع گسترده اروپا را در حما، رانیا یهسته ا

 بیاروپا آس یخارج استیو س یبه منافع اقتصادبود و  رانیا مساله روابط بااز  شتریبه مراتب ب هیثانو یها میتحر
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کشور  برون مرزی یکاقدامات کشورهای اروپایی باید نشان می دادند که آماده اقدامات تالفی جویانه در برابر رساند. 

 هستند.ثالث 

 رانیامردم عادی کمک به  شیافزا. 2.4

 یها نهیگزند می توانستاروپا  هیاتحاد ی، کشورهاتحت تحریم های دولت ترامپتجارت  احیایدر  یتوجه به دشوار با

به  میکمک مستق شیافزا، راه هااین از  یکیکنند.  یبررسداشته باشند،  ایمزابرای ایران که می توانستند را  گرید

 تیری، مدستیز طیمح بیتخرکمک به جلوگیری از ، ی طبیعیایبالمواجهه با در  یامداد رسانبود.  رانیا یجامعه مدن

ان و یانشجود یبرا ژهیبه وتسهیل سیاست های اعطای روادید ، یقاچاق مواد مخدر، مبادالت فرهنگمبارزه با آب، 

ی تواند با اندک مبودند و هستند که اروپا  یمواردگی از هم ،یگردشگر ءو ارتقا یلیتحص هی، بورسیحرفه انیروی کار 

  کند. جادیا یتفاوت واقعهزینه، در زندگی مردم عادی ایران 

 یمنطقه ا دیدگاهاز  کیبالست یموضوع موشک هابررسی مجدد  2.5

جدا از  دیواند و بات یم یبعد هسته ااستوار بود مبنی بر اینکه  یاصل اساس کیبرجام بر از  3اتحادیه اروپا/ای دفاع 

ین کشور و حمایت او به ویژه در رابطه با برنامه موشک های بالستیک  رانیامنطقه ای رفتار مربوط به  موضوعات ریسا

ولت ترامپ درباره داروپایی ها در واکنشی خردمندانه در برابر ادعاهای  .ردیمورد توجه قرار گاز متحدان منطقه ای، 

اروپایی ها ال، ح نیبا ا اینکه توافق هسته ای به هیچ یک از این مسائل رسیدگی نکرده، بر همین اصل تاکید کردند.

برنامه ابه شم کیبالستتوسعخ برنامه موشک  ایران در زمینه یها تیفعالهم در مواردی به مثابه ایاالت متحده، با 

 این کشور برخورد کرده اند. یهسته ا

رنامه بنامشروع بودن مستدلی برای اثبات  یچارچوب هنجار 3ای :له ساز استااز چند جنبه مسچنین برخوردی 

ان.پی.تی اشاره و  پیش از برجام می توانست به 3در رابطه با برنامه هسته ای ایران، ایندارد.  رانیا کیبالستموشک 

مکان مطرح کردن اایران  کیبالست متهم کند؛ اما در رابطه با برنامه موشک های یالملل نیب تعهداتنقض ایران را به 

 2231طعنامه قبا  ریمغا رانیا ییفضاو  یپرتاب موشک شیآزما نکهیبر ا یمبن 3ای یادعاچنین اتهامی وجود ندارد. 

زام آوری ال تیموقت است و ممنوع رانیا هیاعمال شده عل یها تیدودمحچندان مستدل نیست.  یاز نظر حقوق ،است

وگانه دارد دی استاندارد 3ایاست. به عالوه، نمی توان این مساله که  یدار شتنیدرخواست خورا شامل نمی شود و 

 .است 2231 طعنامهمهم تری از قنقض در قیاس با برنامه موشکی ایران متحده از برجام  االتیاخروج ؛ را نادیده گرفت

آژانس  ه مشابهنبود نمون رانیا کیبالستموشک برنامه  یبرا «یهسته ا» یدر استفاده از استانداردها گریمشکل د کی

 زنطباق را انظارت بر ا فهیوظباشد و عضو آن  رانیطرف که ا ینهاد سوم ب کی یعنیبین المللی انرژی اتمی است، 

 داشته باشد. ییآزما یراست یها زمیمکان قیطر

مساله قابل توجه تر اینکه وقتی ایران از توافق بین المللی برای محدود کردن برنامه هسته ای خود نتیجه نگرفته 

که ستون  کیبالستموشک ه محدود کردن برناماست، چندان منطقی به نظر نمی رسد که از آن درخواست شود بر سر 

موافقت ایران با دست کشیدن از دارایی های امنیتی در برابر انگیزه  توافق کند.داند،  یمخود  یبازدارندگ تیوضع

های اقتصادی نتیجه ای در بر نداشت و تنها به اعمال فشار و تحریم بیشتر آمریکا انجامید؛ جای تعجبی ندارد اگر 

موشک از برنامه  یناش دیعالوه، تهدموشکی کافی نیست. به  ن به دست کشیدن از برنامهانگیزه ای برای ترغیب ایرا
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مساله نگران کننده ای شک ی ب کیلستبا یها موشک :ردیقرار گبستر آن مورد بررسی در  دیبا رانیا کیبالستهای 

تا  رانیحال، ا نیبا اهستند؛  رانیا یهسته ا یها مناسب سالح لیتحوامانه تنها س یدر تئورقلمداد می شوند چون 

 که یکالهک هسته اایران درباره  یدانش فنمبنی بر  یاطالعات چیههنوز فاصله دارد و  یتوسعه زرادخانه هسته ا

مورد توجه قرار گیرد و امکان  دیتهد یابیارزمساله باید در  نیادهد، در دست نیست. موشک قرار  یبتواند در باال

 .را فراهم آورد یتوافق هسته ا تثبیت ژهیتر به و یموارد فور یرو یپلماسید متمرکز شدن

راه  نیعاقالنه تر چشم پوشی کنند، اما رانیا کیبالستموشک های برنامه  از دیها با ییکه اروپا ستیبدان معنا ن نیا

نطقه مسطح در  کیبالستبرنامه موشک های و  یهسته ا یله گسترش سالح هااله، تمرکز بر مسامس نیحل ا یبرا

برنامه در  رانیبله با امقا یبرابه ویژه فرانسه  3ایل یتما. تیبه عنوان تنها منبع عدم امن رانیاو نه متمایز کردن است 

 یشورهاک ریو ساغیرعقالنی است و از این رو، هدفمند  یها میتحرنیازمند تمایل و اراده  کیبالستموشک های 

ارائه احتماال کنند.  یریراستا جلوگ نیاروپا در ا هیاتحاد استیشکل دادن به س یاز هرگونه تالش برا دیاروپا با هیاتحاد

موفقیت  نیز شوند؛ بخت بیشتری برای دشمنانشامل حال که  یحاتیکنترل تسلبه ایران در زمینه  ییشنهادهایپ

 دارند.

 یها در مورد موضوعات منطقه ا یزنیرا دیتشد 2.6

 نیق، فلسط، عراهیلبنان، سوراز جمله در  یمنطقه ا صحنه نمایش نیچندمتحدانش در از  رانیا تیحمارسیدگی به 

که هر یک  چرا چالش استاین  یدگیچیپ ،لیدل کیدشوارتر است. از پرداختن به مساله موشکی اروپا  یبرا ،منیو 

ذاری گ استیچارچوب س کیتحت مختص خود را دارند که امکان حل و فصل آنها مشکالت از این صحنه های نمایش 

مستحکم  یها رکتو مشا لیبا اسرائ یاروپا روابط گسترده ا هیعضو اتحاد یکشورهادلیل دوم اینکه وجود ندارد.  احدو

 یحاتیتسل یامانه هاس یهمگ سیو انگل ای، اسپانایتالیفرانسه، ادارند.  رانیائتالف ضد ا تشکیل دهنده یعرب یبا کشورها

روش به فقتل جمال خاشقچی، اپوزیسیون سعودی،  ییپس از رسواتنها  آلمان. فروشند یم یبه عربستان سعود

 گاهیپا کیان میزب نیفرانسه و بحر ینظام گاهیپا کی زبانیم یامارات متحده عربتسلیحات به عربستان پایان داد. 

در  رانیا تیحما مورد یروهاین ای رانیمعموال در جبهه مخالف ا ییاروپا یرو، کشورها نیاز اهستند.  یسیانگلنظامی 

 استیدر س شتریب انسجام برای ایجاداروپا  هیاتحاد یعالوه، کشورهابوده اند. به  ،هیدر سور ژهیسراسر منطقه، به و

تالش شد، آنها باشده  فیتعر یها تیمنعکس کننده اولو به طوری که این سیاست ها انهیخاورمخود در قبال  یها

 ایهستند  هیثانو گرانیباز ایاست که آنها  نیها ا ییاز اروپا ایران یابیارزکه  ستیتعجب ن یجا نکرده اند. یچندان

 ایران و از این رو، نمی توانند رابط بی طرف قلمداد شوند. یاصل یبه رقبا کینزد اریبس

به ) 4اروپا/ای اتحادیه و رانیا نیب یمسائل منطقه ا بارهگو درو  محفل گفت کیظن متقابل، وجود وءس نیبرابر ا در

چندانی نداشتند،  یلعم ریثاتند، متمرکز بود منی ویر شتریکه ب یاسیس یها یزنیرا نی( قابل توجه است. اایتالیعالوه ا

مهار  استیاز س یرویپبه  یلیتمانگرند و  یدر منطقه نم یتنها منبع ناامنبه چشم  رانیا بهها  ییاروپادادند  نشاناما 

 ایاالت متحده ندارند. 
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 در تهران و واشنگتن کیپلماتیکارزار د کیاروپا و  2.7

ولفه ها نیست، ممولفه نهایی در استراتژی منسجم تر اروپا در قبال ایران که اهمیت آن به هیچ وجه کمتر از دیگر 

ماندن در  نکهیر اب یمبن یرانیاروپا به ا یاسیس امیدر تهران و واشنگتن است. پ داریپا کیپلماتیکارزار د کیپیشبرد 

 ینظامای تنش ه دی، خطر تشدکند یم یریجلوگآن  یالملل نیب یاز انزوااین کشور است و برجام همچنان به نفع 

کاهش محاصره  یبرا ییراه ها در جست و جویفراهم آورد تا اروپا این امکان را برای د و اکاهش دتا اندازه ای را 

 فهیوظ نیا نسپرد کند. یگذار هیسرماایران، در صدد نفوذ و قدرت بیشتر برآید و روی سیاست مستقل خود  یاقتصاد

آندسته از کنش به در واتنها  3اتحادیه اروپا / ایمشترک پراکنده  یها هیانیو ببود ن یکاف یحرفه ا یها پلماتیبه د

یا  4ای ای 3یاخارجه  امور یراوزقلمداد می شدند. سفرهای  کایآمرتصمیمات ایران بودند که عواقب فوری اقدامات 

نجات  یراتالش اروپا باتفاق خود در تاکید بر  کییی اروپا یها تختیپا به یروحانحسن  یجمهور سیرئ سفرهای

 .به شمار می رفتند، اما باز هم کافی نبودند یتوافق هسته ا

نگتن است. مخاطبان اروپا در واش استیموضع س ءشامل تالش قاطعانه تر در دفاع و ارتقا کیپلماتیکارزار د گرید مرحله

و توافق هسته ای  از کایآمر ینیاز عقب نش یاز خطرات ناش دیبا -ینه تنها دولت بلکه کنگره و افکار عموم -ییکایآمر

، وزرا و رهبران اروپایی مقامات شود. یادآوریآگاه شوند و این مسائل مدام به آنها برجام  انیپا نیسنگ یها نهیهز

قیانوس اطلس در دو سوی ا یهمبستگدر  شیفرساو  یالملل نیب یها مانیاحترام به پ تیاهمبر  دیاروپا با هیاتحاد

وری اسالمی هرگز به وضوح نشان دهند که می دانند جمه دیآنها باتاکید کنند. فرامرزی آمریکا  یها میتحر در نتیجه

ده نخواهد ایاالت متح یخواسته ها میتسلمی کرد، تصور آنطوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، 

 رییتغبرای  ها در آمریکادرخواست . در حقیقت، می کندرا محدود  کایآمر یها نهیگز میتحرمبتنی بر  استیسشد و 

 برنامهکنند که  دیکبود. اروپایی ها باید روی این مساله تا یعمل یها نهیفقدان گزنظام در ایران یکی از نشانه های 

 برجامنظر گرفته شود.  دردارد،  ختالفآنها اایران بر سر با  کایکه آمر یموضوعات ریجدا از سا دیتواند و با یم یهسته ا

ه یاد داشته باشند بنهایتا اینکه اروپایی ها باید  .در مسیر ینه مانعاست،  رانیرفتار ا لیهدف تعدیک مسیر در جهت 

 .ایاالت متحده رخ داد« یحداکثراعمال فشار » استیسدر نتیجه تنش ها  دیتشدکه 

منتقل  ییکایمرآ یها پلماتیبا د یرا در مکالمات خصوصها  امیپ نیادر سال های ترامپ اروپا  هیاتحاد مقاماتشاید 

بروند.  یه صحن علنبطرح پرونده خود  یآماده باشند تا برا دیبااروپایی ، اما وزرا و رهبران امور خارجه باشندرده ک

زمان ند. اما از مطلب می نوشتمتحده  االتیا رجستهب یدر روزنامه ها یپلماسیبه نفع دپیشتر  3ایامور خارجه  یوزرا

 ترامپ به ترک پش از تصمیم فرانسه، که در سخنرانی در کنگرهدولت ترامپ، غیر از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 

ی های آن را درباره مخاطبان آمریکایی هرگز استدالل های اروپایی و نگران به برجام اشاره کرد،توافق هسته ای ایران 

گوها، مصاحبه و  فتگاین مساله به درستی نشنیده اند. اروپایی ها اگر به دنبال افزایش نفوذ سیاسی خود هستند، باید 

دستور کار  ردرا  نفعیذ یو گروه ها یانشگاهدموسسات  واشنگتن،اندیشکده ها در با  یهیبا رسانه ها و جلسات توج

 خود قرار دهند.

 ده کنند.اروپایی ها باید از این فرصت اندک بهینه استفازمان زیادی برای نجات برجام باقی نمانده است و 
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 گیری جهینت

درام هسته  هبا اینک یاست. حت حائز اهمیتاروپا  یخارج استیدستاورد نادر در سابقه س کیبه عنوان  برجامتحقق 

گذار بودند. ریثاکردند و ت یخود را باز هیها نقش ثانو یی، اروپادیچرخ یم رانیمتحده و ا االتیحول ا شتریب یا

 از پس سال هد در. شد غازآ 2004و  2003 یها در سال 3ایاز ابتکار عمل انجامید، توافق  به که یمذاکرات هسته ا

جذب مذاکره  یراب یچارچوببه را  هیو روس نیچ و همچنین متحده االتیتوانستند ا 3ایاتحادیه اروپا /  کشورهای آن،

 میرژتثبیت ود در خمنافع  ءارتقا لیبه دلها را قادر ساخت  ییاروپا و منعقد شد 2015 هیتوافق سرانجام در ژوئکنند. 

 افتخار کنند.، به خودشان انهیدر خاورم یریمحرک درگ ردنب نیو از ب یهسته ا یمنع گسترش سالح ها

بود.  مثبت یابیارز نیشوم بر ا یا هیسا ،متحده با توافق االتیتوقف انطباق ا یترامپ برا یجمهور سیرئ میتصم

 استیسپایی بر خیلی بیشتر از خواسته و انتظارات کشورهای ارومتحده  االتیااز سوی  هیثانو یها میبه تحر دیتهد

ند که در افتیها در ییها در برجام عمل کنند. اروپا میتحر فینتوانستند به وعده تخفآنها تاثیرگذار بود و آنها  یخارج

 داشته باشند.زیادی  یتوانند دستاوردها یمن ،کایمقابل مخالفت قاطع آمر

افق چندجانبه تو کیبه  کجانبهیاحترام  استیسنیز قرار گرفت و سبب شد این کشور در  رانیااین مساله مورد توجه 

 یها م یرانیاد. تغییر کر کیمحدود استراتژ ییارویبه رو کیصبر استراتژایران به تدریج از  کردیروتجدید نظر کند. 

ن رو، بارها به و از ای به همراه داردرا  ینظام یعمد ای یتصادف دیاز جمله تشد یادیدانند که ترک برجام خطرات ز

. به عبارت دنگردمی  بازبه تعهدات خود کامل  به طور توافق یعمل جهینت مشاهدهدر صورت وضوح اعالم کرده اند 

تحوالت و  یسته اهتا محاسبات ند داد 3ایاتحادیه اروپا / امضا کنندگان برجام از جمله  ریفرصت را به سا نی، اگرید

 را از نو انجام دهند. کیتیژئوپل

است  یضروراست.  شده انهیخاورم کیتینقش اروپا در ژئوپل دیکل گریبار د برجامدفاع از با توجه به این پیش زمینه، 

ال پس از خروج س کیر برآید. اروپایی ها دو سود  نهیهزهای ایران درباره  لیتحل بر یرگذاریثاتدر صدد که اروپا 

اکنون همیت بودند. حائز ا یاسیاز لحاظ س اگرچه تاثیر عملی نداشتند، اما انجام دادند که یاقداماتاز برجام  کایآمر

کنند. آنها  یگذار هیروند سرما نیرا در ا یشتریب یاسیس یانرژبا دو برابر انرژی در مسیر مشابه گام بردارند و  دیبا

 منظا رییتغی ها استی، سکنند و آشکارابله مقا یاسالم یجمهورسیاست های ایاالت متحده در شیطان نمایی با  دیبا

این  یها تیز فعالاایران  یهسته امجزا سازی برنامه بر  دیباهمچنین آنها بخوانند.  یقانون ریرا غ یثبات ساز یب ای

 یگذار هیسرما ابد یآنها بااینکه سرانجام و اصرار ورزند.  یمنطقه ا یو رفتارها کیبالستکشور در زمینه موشک های 

چیزهای اروپا رند. آمریکایی در میان بگذافکر  ی، دانشگاه و اتاق هایجامعه مدن، دیدگاه های خود را با مداوم یشخص

 .دنک میبرجام را ترس یبرا یخط دفاع نیاست که آخر دهیزمان آن فرا رسزیادی برای از دست دادن دارد. 


