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 مقدمه
قدرت   رییکه جهان شاهد تغشکی نیست  اما  اغراق شدیدي وجود دارد،  مربوط به مرگ غرب  اگرچه در گزارش هاي  

» هستند،  ایقرن آس دادن به « در حال شکل    ی کنون  یتیو جمع  ی ، مالياقتصاد   يکه روندها  در حالیاست.    یجهان
گذارند  به اجرا می  را  اي    انهیگرا   یمل  يها  استیس به سر می برند و با کوته اندیشی،  انکار  هنوز در    یغرب  يها  قدرت

 .  ند نک یم د یبلوك غرب را تشد  یجهان تیاولو شیفرساروند   تیدر نها که 

احتماال   ی غرب  ي و اروپا  یشمال  ي کایبه دور از آمرو    ایبه سمت آس   یجهان  ي قدرت اقتصاد  ر ییتغروند  ،  انیم  نیا  در 
  ي امدها یپنیز صدق می کند و    يگذار   ه یسرما  ي و فرصت ها  یمال   ي ها  ان یجراین شرایط درباره  .  افتیادامه خواهد  

  ک ی استراتژ  ت یموقع  تیتقو   يبرا   ی الکه از منابع ماست    یهاینمونه بارز از کشوریک    نی چخواهد داشت:    کیاستراتژ
طور  . به  گی خود می یابند یبر همسا  ي شتر ید و تسلط بنده  ی خود را گسترش م  یجهان نفوذ  د،نکن ی خود استفاده م

و این مساله    است  کیتیدر توازن قدرت ژئوپل  یتحول  جادیمتحده در حال ا  االتیاشیوه اعمال هژمونی از سوي  ،  مشابه
بازگشت    يرا برا   نهیمتحده زم  االتیا  ی جیتدر  عقب نشینی  ؛ ستیقابل مشاهده ن  انهیخاورمبه اندازه    ی یجا  چ یدر ه
 آورده است.فراهم  » گرم  يها آب «به   هیروس 

در  غرب    ی نسبزوال  له  امسدر جریان بوده و    2000سال    ل یها از اوا  یی ایپو  نی: ااتفاق جدیدي نیستند این تحوالت  
متفاوت از دو دهه پیش است،  امروز درباره آنچه کرده است. اروپا در جهان را مطرح   هیو نقش اتحاد یجهان تیحاکم

انتخابات  رویکرد مشابهی ندارند.    ی جهان  ي چالش ها  نیدر مواجهه با ا  گرید  اروپا  ه یمتحده و اتحاد  االتیاست که ا  نیا
دو سوي اقیانوس اطلس    وند یپ   فیو تضع  یقدرت جهان  راتیی تغ  نیبه ا  دنیدر سرعت بخش  ینقطه عطف  کایآمر  2016

 بود. 

  اروپا   ه یو اتحاد  ه ی، روس نی، چکا ی، آمررانیااست. براي همگام سازي منافع    ییایپو  نیدرك ا  يمورد خوب برا   کی  رانیا
ترامپ از برجام در ماه مه  دونالد  که خروج دولت  نداشت  تعجب  ، جاي  نیبنابرانیاز بود.  دردناك    اتده سال مذاکربه  

  ي از کشورها   ک یاروپا و هر    هی کرد. از آن زمان، اتحاد  جادیا  اطلس   انوس یاق   دو سويدر روابط    ي شکاف جد   2018
اعالم کرده    رانیا  هیعل  داریپاتدابیر  و اعمال    يتوافق هسته انابودي    يترامپ برا  میبا تصمخود را    يعضو مخالفت جد 

و به  رسانده    بیاروپا آس   هیاتحاد  يمنافع اقتصاد  بهمتحده، به طور خاص    االتیا  هیثانو  ي ها  میراعمال مجدد تحاند.  
مانند   یی کشورهاجدید برآید و روي روابط فزاینده با    يها  نه یگز  در صدد یافتنر آن داشته است تا  را ب  ران یاعالوه،  

 مرکز کند.و هند ت هی ، روس نیچ

نژاد    ي محمود احمد ریاست جمهوري  در دوران    » نگاه به شرق«  استیس   ادآور یجهات    ی برخ  از ران  یا  ی کنون  کرد یرو
ترغیب کرد. اما تفاوت شرق    بابه مشارکت  را    ران یفلج کننده غرب ا  ي ها  م یکه تحر  یزمان است؛  )  2013  -  2005(

به دنبال و هند، تنها    ه ی روس ،  نی چرویکرد کنونی ایران با سیاست آن زمان این است که این کشور در رو کردن به  
به    یجمع  ت یامن  ي چارچوب چندجانبه برا  کی یست و می خواهد  فرار از انزوا نبراي تمام فصول» در    ی کیشر«  یافتن

که در    ي منطقه ا  تیامن  مانچارچوب گفت ایجاد کند.  متحده    االتیا  ي چارچوب تحت رهبر   ي برا  ینیگزیجاعنوان  
از همین دست است.   يشانگها  يکامل در سازمان همکار  تیعضو  يبرا  رانیا  شنهادیو پمطرح شد    2018سپتامبر  
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  ي به رهبر   یالملل  نیالملل است که نظم ب  نیدر روابط ب  دنظرطلبیتجد   کردیرو  ،را گردهم آورده  گرانیباز  نیآنچه ا
 دهد.  یقرار م   شیآزمامورد غرب را 

  انوس یاق  دو سويو مقاومت روابط    یقدرت جهان  ریی تغ  يکامل براون  آزم کی  ران یا  »نگاه به شرق«  استیواقع، س  در
، یا یک مشارکت استراتژیک  ازدواج مصلحتی استسوال این است که روابط ایران، چین، روسیه و هند یک  اطلس است.  

و اتحادیه اروپا چه نقشی  کند؟    کمک   نیگزیبلوك قدرت جا  کی به تشکیل  تواند    ی تا چه حد مماندگار؟ این روابط  
 ایفا کند؟شرق -قدرت شرق د یجد  یی ایپو نیامی تواند در 

  ر ی اخ  يها  ، اما در سال ستین  يد یجد اتفاق    ایدر آس   یو نظام  ي اقتصاد  تیصعود از نردبان موفق  به  ران یااگرچه تمایل  
قابل    شیافزا،  رانیا  »شدن  ییایآس یکی از محرك هاي اصلی این «با سرعت بیشتري در این مسیر پیش رفته است.  

  هاي فشاراي بوده؛ اما  بلندپروازانه منطقه    ییربنایز   يو پروژه ها  ییایاقتصاد ثروتمند آس سوي  از    يانرژ  يبرا  تقاضاتوحه  
 ضرورت  ک ی  را به تعامل با شرق  هم در این روند تاثیر داشته و  ترامپ  به ویژه در ریاست جمهوري    ران یا  ه یغرب عل

و جمعیت این کشور هم  است  ،ییاروپا يکشورها  ژهیمشتاق تعامل با غرب، به ودر حقیقت، ایران . است تبدیل کرده
 . ردیگ ی م یغرب  ي خود را از کشورها ینگ اروپا، عادات فره  ی فی و بالتکل کا یآمر یرغم موضع تهاجمبه 

  ن یب  يانزوا   لیدر تعد   یدو دهه گذشته نقش مهمچرا که    دارد  ینقش اساس   رانینگاه شرق به ا  يدر استراتژ  نیچ
سال    ل یدر اوا  ي مرتبط با هسته ا   ی الملل  ن یب  ي ها  م یعمال تحرپس از اچین  .  ایفا کرده  رانیشده بر ا  ل یتحم  یالملل

در    ینقطه عطفهم می تواند    ابتکارعمل کمربند و جادهایران ظهور یافت.    ي تجار  کیشر  نیتر  عنوان مهم   هب  2000
  انه یخاورم،  يمرکز   يایدر آس   ن یمنافع چ  طعدر تقا  کیاز نظر استراتژچرا که ایران    باشد   رانیو ا  نیروابط نامتقارن چ
 و اروپا قرار دارد. 

  » قدرت بزرگ«خود را به عنوان   یاس یس   ت یموقعو  انهیدر خاورم 1990پیش از دهه در تالش است نفوذ   روسیه هم
  ک ی شر  کی  رانیا  ،نیبنابراارتباط داشته باشد.  در صفحه شطرنج    کنانیدارد با همه باز  ی، سع نظورم  نیبه همو    د ابیباز

  ي داشته و به دنبال گسترش همکار  کینزد  يهمکار  هیاست. در واقع، دو کشور در سور  هی روس   یخارج  استیمهم در س 
دچار افت و خیز زیادي می شود.    »یاحتمال  يبسته به چالش ها«  هیوس و ر   رانیروابط ا  بوده اند. با این حال،  ینظام
گذار است.  ری ثاتنیز  آنها  امروز  بر روابط  در جریان بوده،  دو کشور    نیب  1990متقابل که از دهه    ياعتماد  یظن و بسوء

  ه ی روس   و ایران، تصور می کند که  نگران است  رانای  يها  استیس   یاز برخ  یناش   طقهمندر    یثبات  یاز خطر ب   روسیه
 د.ناستفاده ک ایاالت متحده با  ی آشت  در  یچانه زنتراشه  کی به عنوان می خواهد از آن 

  ه یانیببا    و هند   ران یانو شده است.    یروابط تهران و دهل   ت یباعث تقو  یو جهان  ي تحوالت منطقه اهمین حال،    در 
در    کینقش استراتژ  رانیا.  ند ه اکرد   تیتقوآموزش را  تجارت و    يدو جانبه در بخش ها  يها   ينو، همکار  ی دهل  2003

مشخص  در توسعه بندر چابهار  دهلی نو    ي ها  ي گذار  هیسرما  ازهمانطور که  و    دارد در منطقه  هند    یارتباط  ي پروژه ها
با توجه به فشار  .  کند   یم   يباز   جنوب-شمال  ی الملل  نیحمل و نقل ب  يراهرو ورودي  در    ینقش مهم  رانیااست،  

تحت سلطه    یالملل  نیب  منظا  نیگزیجا  يها  نهیگز  یدو کشور در حال حاضر در حال بررس ،  متحده  االتیا  يها  میتحر
 .دالر هستند 
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اتحاد در    هی نقش  اي،    رانیاقبال  اروپا  پویایی منطقه  اگرچه  دهیچی پدر چنین  نقش مهم  ه یاتحاد  است.  در    یاروپا 
مذاکرات در حقیقت به دلیل حضور آمریکا پاي میز بود. در شرایطی که    ت یاما موفقداشت،  مذاکرات منجر به برجام  

ترغیب تهران به عمل به تعهداتش ندارد.    يبرا   يبروکسل اهرم فشارداشته باشد،  تعامل  نخواهد با تهران  واشنگتن  
  ه یبه اتحاد ران یحال، ادامه تعامل با ا نیبا اکرد. اروپا را اثبات  یخارج استیس  ي ها تیاز برجام محدود ترامپ خروج 

به اهداف خود در زم  یاروپا کمک م  تا  امنتسلیحاتی ش  گستر  منع  ي ها  نه یکند  انرژتی ،  و  اقتصاد  . ابد یدست    ي ، 
  کرده است.   احیانقش اروپا در جهان را  ات دیرینه درباره  حثابواشنگتن، مبروکسل در مقاومت در برابر فشار    یناتوان

مانند    یاصل  گرانیزباداشتن همان وزن    ي اروپا را برا  هیاتحاد  ییتوانا  یخارج  استیدر س   کپارچهی  کردیرو  نبود یک 
   کند. یم   فیتضع یدر صحنه جهان ه ی و روس  ن یمتحده، چ االتیا

  



 
 آسیایی شدن و تغییر در توازن قدرت جهانی 7

 ایرانآسیایی شدن استراتژي 
 انوشیروان احتشامی و گودت بهجت : گاننویسند 

و اتفاقاتی مانند   در چرخش ایران به سمت شرق بوده  یاز عوامل اصل  يدئولوژی، مفهوم نقش و اي، انرژ کیتیژئوپل
این    2010و    1990و    1980  هاي   موج در دهه  نیو در چند   1979از سال    غربتوسط    ها  م یو تحرفشارها  اعمال  

قدرت    کیبه عنوان  مساله کنایه آمیز این است که چرخش ایاالت متحده به سوي ایران  روند را تشدید کرده اند.  
  ي قدرت اقتصاد  ک یشدن به    ل یتبد بود که شعله جاه طلبی هاي    يمحمدرضا پهلوو در زمان    1970در دهه    ي منطقه ا
توسعه  به    1980از دهه  ایران  و    ه نبرد   ن یرا از ب  ی جاه طلب  ن یشاه اسقوط  در ایران روشن کرد.  را    یی ایآس   ی و نظام

حال،   نی. با اعمل کرده استتر انه متعهد  ییایآس  يبا کشورها يو تجار يگذار هیسرما  ،یظام ، نيانرژ يمشارکت ها
بوده که این   و البته درك سران ایران از نقشی  غربسوي از   ي تحمیلی انزوا اقدامات در بسیاري موارد واکنش به  نیا

بوده اند، موجبات    يمرفه و تشنه انرژ   ندهیکه به طور فزا  ییایآس   يکند. ظهور اقتصادها   ي باز  ایآس کشور می تواند در  
 آورد. را فراهم   1990دهه   لیروابط از اوا آغاز

 ک یت یژئوپلچالش هاي 
و    دو  ي اجالس ها  ي سر  کی  ي برا  2017ماه مه    در  کشور  40از    شیاز ب  یمسلمان سنکشورهاي  رهبران  آمریکا و  

نه تنها حضور نداشت، که اساسا هدف مباحثات بود.    یاسالم  يجمهور.  گردهم آمدند   يدر عربستان سعود   جانبه  چند 
  ي همکار  ک یاز  » و ایاالت متحده  است  یجهان  سم یترور  زهینوك ننمایان گر    رانی ا«گفت که    ي ملک سلمان سعود

با  سخن گفت    يسعود -ییکایآمر  د یجد  با    يبرا  ي دالر  ارد یل یم  110  یحاتیتوافق تسل  کی که    م ی نفوذ بدخ«مقابله 
(برجام) در ایجاد صلح   يعربستان، توافق هسته ا -رانین تحوالت و روابط پرتنش ایشد. با توجه به ا  تیتقو   »رانیا

منعکس    2017در ماه مه    یعرب   يو کشورها   رانیا  نیب  يجنگ سرد منطقه ا در حالی که نواي  شکست خورده بود.  
  کایآمر  ي جمهور  سیرئ  تر در نتیجه اظهارات  ، فعال تر و قاطعترسورعربستان جحول    یعرب   ي کشورهادیگر  ،  شده بود 

از دیدگاه ترامپ، «تا زمانی که ایران تصمیم    آن، گردهم آمدند.  ي منطقه ا  يها  استیبه خاطر س   ران یمجازات ا  باره در
همه کشورها باید براي انزواي آن باهم همکاري می کردند. ترامپ ایران    به شریکی براي صلح تبدیل شود»   می گرفت 

تامین بودجه تسلیحاتی، آموزش نیروهاي شبه نظامی که خرابی و آشفتگی به بار یل «بی ثباتی در منطقه،  را به دل
 ، مقصر می دانست.» می آوردند 

فوذ  گستره ن و    هد یجسارت بخشکاسته و به این کشور    رانیا  علیه  ی الملل  نیب  يفشارهابرجام از  ترامپ،  دیدگاه  از  
ا  داد  آن  يمنطقه  بودرا گسترش  اه  ارز  نی.  با  ا  نیتر  کی نزد  یاب یاستدالل  منطقه  یعنی  متحده    االتیا  ي متحدان 

با دشوار  و  بازدارندگی ایران آسیب زد    ام یپبه  متشنج منطقه به شدت    ط یاست. شرابوده  منطبق    ل یاسرائ  وعربستان  
شدن سرمایه گذاري روي برجام براي رئیس جمهوري حسن روحانی براي گشودن صفحه اي مثبت و جدید در روابط 

با    گو با حماس و    و در گفت   من ی، عراق، لبنان،  هی در سوررا    ي منطقه ا  يها  استیس این کشور    يروهاینهمسایگی،  
منطقه بدتر شد و براي دوره اي، به دشمنی آشکار و    روابط میان ایران و کشورهاي سنی  ند.دشدت بیشتري پیش بر 

 تهران انجامید. -ریاض  ک یپلماتیروابط دقطع 
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  را حفظ بین المللی    ي منحصر به فرد از ارزش ها  يبا مجموعه ا   ی کشور انقالب   ک یوجهه  همچنان    ران یحال، ا  نیبا ا
، نفرت »خوار  جهان  يها  قدرت» به عنوان نقطه مقابل «مستضعفانکرده که از مهم ترین آنها می توان به پیروزي «

و احیاي کنترل بر امور داخلی اشاره کرد. بیان    ی جهان اسالم از مداخالت خارجم»، آزادسازي  سیونیصه  ت یموجوداز « 
شک   بی  عباراتی  چنین  با  بینی  سا  رانیاجهان  از  ام  ر یرا  است.  کرده  جدا  در    ارزش   نیسلمانان    ت یروا  کیها 

  ران ی و ا معرفی می کند   شرارت در جهان اسالم  ی عنوان منبع اصل  همتحده را ب   االتیگنجانده شده که ا  کیضدهژمون
  . » قرار می دهد یطانیش   يامپراتور«  نیا  یو فرهنگ   ياقتصادچنگال  از    انمسلمان  ییرها يرا در خط مقدم مبارزه برا

 نی نقش امی توان  تحقق بخشد،  جهان  مسلمانان  واي  شیسرنوشت خود را به عنوان پدر صدد است  ران  ایاز آنجا که  
عامل اصلی  امر    ن ی. ادرك کرد  ی الملل  ن یروابط ب  شبرد یدر پ  ی منافع مل  / کیتیو ژئوپل  يدئولوژ یاز نظر تعامل اکشور را  

  ی الملل   نیب   ير یجهت گباره  در   ی الملل  نیبمان  گفت  ي ریشکل گبوده و حاال هم به  در مقاطع حساس    یاقدامات عمل
 انجامیده است. آن  نده یآ ي اقتصاد  ي ها تیو اولو رانیا

به عنوان    ایقدرت و ظهور آس   یتوازن جهاندر حقیقت، چرخش ایران به سمت سرق به نوعی با تغییرات گسترده تر در  
پسا   یجهاناز دیدگاه بسیاري در ایران، نظم کنونی حاکم در جهان، نظم «همزمان بوده است.    یقطب اقتصاد جهان

با این حال، چین در این نظم جدید یک نقش مرکزي    .ستند ینه غرب و نه شرق برتر ن  گر یآن د  در است که  »  غرب
  ریی در تغ، سعی دارد  کایاز جانب آمر  ندهیفزا  يفشارهاایران به رغم  . از این رو،  تواند از آن سود ببرد  یم   رانیو ادارد  

 جایگاهی ویژه داشته باشد. سلطه دارند،  »جهان پسا غرب«  برکه   ییروهایو تعامل با ن ایشکل نظم اوراس 

  ر ییو تغ   ياقتصاد   تیشدن) فعال  ییای(آس   تدریجی   يساز  یالملل   نیبمطالعات  است که به    یجهان پسا غرب مفهوم
  ژه ی و به و یکسبر  يرچه درست است که کشورهااگمربوط می شود.  جهان به سمت شرق    يمرکز ثقل اقتصاد  عیسر
  ي برتر   يادعارنج می برند که مانع از    قیعم  یتیو مسائل حاکم  يمشکالت ساختار  از  هی ، هند و روس نی، چلیبرز

و سبب شده  کرده    جاد یا  یدر مرکز ثقل اقتصاد جهان  ی راتییتغشکی نیست که این کشورها  اما  آنها می شود،    یجهان
  به نفع قدرت   در جهان امروز  ی مسلط غرب  يها   نقش، صدا و نفوذ قدرت  ی نسب  هشالملل کا  ن یروابط باند ناظران  

  .را به رسمیت بشناسند نوظهور   يها

 فارس  ج یخل ظهور آسیا و 

 نی ا  ک یاستراتژ  تیو اهم  ستی مورد مناقشه ن  گریجهان د  يمنطقه اقتصاد   ن یاتریبه عنوان پو  یشرق   يایآس   تیاهم
در  اوباما، که    ي باراكجمهور  س یمتحده در زمان رئ  االتیا   »ایآس در سیاست «چرخش به  قسمت از جهان نه تنها  

خود  که  هند    ی که حت  تیاقعو  نیبه ا  وجهو با ت  ایآس   ي جامعه اقتصاددر چرخش به سمت    هی روس   نتیجه رویکرد جدید 
ظهور ژاپن به  اثبات شده است.  » دارد،  نگاه به شرق«   ياستراتژ  به شمار می رود،   ایآس   ي محرك قدرت اقتصادیک  

صادرات محور    یصنعت  يها  ياستراتژ به دنبال آن توامان با    د یتول  شدن  یجهانو    1960اقتصاد بزرگ دهه    کیعنوان  
اما از  را تسریع کرد.  رشد    ریمسپیشروي کل اقتصاد آسیا در  ،  وانیکره، سنگاپور و تا  يجمهور از جمله در    ایآس در  

و ظهور مجدد    تجربه کرده با بیشترین سرعت  را    یاجتماع-ياقتصاد   رات ییدوره تغ  ایآس   بوده که   جنگ سرد   ان یزمان پا
قطب بوده و آن را به    ن یآفرا تحول  یآس   يبرا هم    1990از اواخر دهه    ی جهان  يقدرت اقتصاد  کی به عنوان    نیچ
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قدرت  نه تنها جایگاه خود به عنوان «   »جادهو  کمربند  آغاز طرح جاه طلبانه «با    نیکرده است. چ  لیجهان تبد   یصنعت
 شد. گران یو د ی هند، ژاپن، کره جنوب ینگرانرا تثبیت کرد، که باعث  ایآس  » يضرور

شرق  تدریجی به سمت    رییتغ  کی،  ایشرق آس   ي از کشورها  ی برخ  1990از دهه  واردات نفت و گاز    ریچشمگ   شیافزا
از    یمین  نکه یبا توجه به ا  را در پی داشته است.  فارس   جی خلسوخت هاي فسیلی  صادرکنندگان    یاس یاقتصاد س در  
  ر یاجتناب ناپذ   ییگرا  هم ی رود،  کره) م   ي و جمهور  ن، هند، ژاپنی(چ  ییایفقط به چهار کشور آس   انه ینفت خاورم  د یتول

 . است

 1شکل 

 

  ی منابع داخل به  متحده    االتیاو    افتهیکاهش    ای  ت یتثب  2005و اروپا از سال    ا یبالغ آس   يدر بازارهااگرچه مصرف نفت  
) به طور مداوم رشد کرده اند. داده  ایرشد آس   يبازارها  نیتر   و هند (بزرگ   ن یمنابع چروي آورده،  تقاضا    نیمات  يبرا
میلیون بشکه در روز از تولیدات کشورهاي عضو این سازمان  15.8برابر با    ، 2017  ل دهد که در سا  ی اوپک نشان م  يها

فرستاده    ی شمال  يکایدر روز به سمت آمرمیلیون بشکه  3.2اروپا و    ه یدر روز به اتحادمیلیون بشکه  4.6و تنها  به شرق  
گاز    می و بازار عظ  ي، امارات و عربستان سعود تی، عراق، کورانیت ابازار نف  ن یتر  بزرگ   هی انوس یو اق  ا ی، آس نیبنابراشده.  

از آن    یداده ها حاک   ریرود. سا  ی م  ایصادرات نفت عمان به آس به شمار می روند. تقریبا همه  و قطر    رانی ا  يبرا   یعیطب
دالر فروش    ارد یلیم70از    شیب   با فارس    ج یخل  ي کشورها  يبازارها  ن یتر  از مهم   ی کیدر حال حاضر    ن یاست که بازار چ

 قلمداد می شود.  منطقه مِناکشور  10 يتجار ک یشر نیتر  اکنون بزرگ نیچ است و در مقابل، ساالنه 
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 2شکل 

 
این فارس مشهود است، اما    جیخل   ه یکشور حاش   نیچند   ي شرق در مشخصات اقتصاددر حالی که چرخش به سمت  

در    یمعامالت  تیفراتر از ماهپررنگ تر دیده می شود. براي ایران، روابط با چین    رانیا   یاسالم  يجمهور مساله در  
با  یکشور را به تعامالت باستان  نیا راثیم مایمستق یمل تی روادیریه است و   ایبه آس  رانیا . تمایلاست ي تجارت انرژ

  ان یو همتا  ایآس   ي آن به عنوان محل مالقات تمدن ها  خیو تار  انه یم  يایجنوب و آس   ي، تمدن ها نیچ  شم یجاده ابر
عرفی می کرد تا م  ییایآس   گری باز  کیخود را  بیشتر    1970و    1960  هاي  در دهه ایران  دهد.    یم  وند یآنها پ  ییاروپا

  ی مال م ی مستق  تیحما ق یاز طر ی جنوب ي ایحوزه نفوذ در آس  ک ی جاد یاو این روند را یک، از طریق  ظهور نوقدرت   کی
در  که    ییکشورها  ن یاول  و دو، از طریق تبدیل شدن به یکی از   افغانستان و پاکستان   یاس یس   ي ها  نظام از    ي و اقتصاد

و سه، از طریق گام برداشتن در راستاي ساخت نیروي دریاي «آب    برقرار کردند  کیپلماتیروابط دبا چین  منطقه مِنا
 انجام داد. با قابلیت محافظت از منافع فزاینده در مسیرهاي دریایی آب هاي آسیا،  هاي نیلگون» 

 نی ب  ي آژانس هاخود را باال برد و سبب شد  اقتصاد منطقه، سرعت توسعه    ن یتر  به عنوان بزرگ   1970ایران در دهه  
  ي مانند جمهور   یی در کنار کشورها  » ی صنعت  د یکشور جد «ان.آي.سی/  کشور بالقوه   ک یعنوان  ه  ب کشور را    ن یا  یالملل
در حال تحول و در  با اقتصادي در حال صنعتی شدن و در مسیر رشد،    رانیابه رسمیت بشناسند.  سنگاپور    و کره  

پس از    ایبه آس   رانیا  بود. تمایل  اینقاط قاره آس   نیدورترتا  نفوذ  و افزایش حوزه    ایآس موقعیت خوبی براي تسلط بر  
  م ی تحر  ل یبا تحمو    ت یتقو» به ویژه با فاصله گرفتن ایران از غرب  نگاه به شرق تشدید شد. «  ي ریانقالب به طرز چشمگ 

 تشدید شد. غرب  یاس یو س   ياقتصاد  يها

  ر یو مس نده یآ  ي برا ی به عنوان فرصت ایآس در مد نظر قرار دادن   انه یخاورم ا ی یی اینوظهور آس  ي کشورها ن ایمدر   رانیا
در    شرویپ  ي قدرت اقتصاد  کی به عنوان    ن یخاص ظهور مجدد چایران به طور  .  ، بی همتا عمل کرده استنیگزیجا

  و به این کشور به مثابه   داند   ی م،  میدهه رکود و تحرچندین  رونق پس از    در رسیدن به  يانبر یرا م  یاقتصاد جهان
بعد از انقالب همچنان   رانیا  نگرد. یم کایخود از غرب تحت سلطه آمر یاس یاقتصاد س استقالل  يبرا یخ یتار یفرصت
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انقالب   از  پیش  ایران  تاریخی  ماموریت  تحقق  براي  تالش  به    لیبد ت  ي برادر  منطقه و    کی شدن  بزرگ در  قدرت 
  طرز تفکر   نیامحور» است.    قدرت تمدن  ک ی«تحقق سرنوشت به عنوان  و    ا یآس   ییمنطقه گرا  ی عامل اصل  نیهمچن

  ي ها  نه یگز ی که بررس دارد تعجب ن  ي جا. استاز جمله در رابطه با برجام نقش داشته  رانیاهاي  از ادراك  ي اریبسبر 
  ی حسن روحان آغاز ریاست جمهورياز  ی داخل یاس یس  اتحثابممهم  ي ها ی ژگیاز و یکی  ران یا ي رو  ش یپ کیاستراتژ

چگونه  بودند که ایران  بر این مساله متمرکز    2017مه    ي جمهور  استیانتخابات ر ات پیش از  حثابمبوده است. در واقع،  
  ک ی استراتژ  ي ها  ت یاز مزتثبیت و    ا یآس   یجهانفزاینده  نقش    ی اصل  نفع یشدن به ذ   ل یتبد   ي خود را برا  ت یتواند موقع  یم

 استفاده کند. نیچ ظهور

درباره اقتصاد به طور  فراهم آورد تا    ران یا  این امکان را براي غرب    ي اقتصاد  يفشارهابرجام با از بین بردن یک سري  
وجود    و عراق   ران یکه از زمان جنگ ا  يساختار  ي ها  رفع ضعف  يرا برا   يد یجد   يها  و روش   شد یند ایب  کیاستراتژ
  ی ن یگزیجا  ي راب  ي ساز  یصنعتمنسوخ شده    ياستراتژ ،  که در اصل  ه بود  » یاقتصاد مقاومت«،  ریمس  ک یبیابد.  ،  داشت
اما  است  واردات  ا  یخارج  ي فشارها،  اقتصاد  داده  رانیبر  اقتصاد مقاومترا کاهش    ت یتقو  از طریق   یی بر خودکفا  ی . 

  خود به کار   يصاد اقت  يرا در استراتژ  یمل   تیظرف   تیتقو  ده یا  ی روحان  ي جمهور  سیدولت رئدارد.   د یکا ت  یاقتصاد مل 
وده  ب   رانیا  ی صادراتسبد    يدالر) و متنوع ساز  ارد یلیم  50(حدود   یگسترده داخل  يگذار هیسرماکه مبتنی بر    هگرفت 

ارتباط داشته و امید بر آن    یخارج  ه یو تعامل با سرما  رانی شدن اقتصاد ا  یدولت به جهان  تیموفقاست. از این رو،  
  توسط   ي کمتر  زانی(و به م  ایس آ  ه توسط ایاالت متحده، این سرمایه توسط بوده که در میانه محدودیت هاي اعمال شد 

 تامین شود. اروپا)   ه یاتحاد

جهت گیري    بارهاجماع دردر نتیجه درگیري هاي داخلی نخبگان، نبود    یخارج  ي گذار  هیدر جذب سرما  آرام  شرفتیپ
  ی اسالم   ي جمهور  گاه یجا  بارهمانع از تفکر نخبگان درایاالت متحده،  و مقاومت    ی منافع دولتناشی از  ، موانع  ياقتصاد

تفکر  اطالعات بسیاري درباره    یروحان  ي جمهور  استیدوره رحقیقت،  در  در حال تغییر نشده است.    یدر نظم جهان
از    تر   است. اول و مهم اطالعات زیادي فراهم آورده    ،کیپلماتیو تعامالت دهاي جمهوري اسالمی    استیس نخبگان،  

اروپا و ژاپن) و    ه یاتحادیعنی  (   کایآمر  ی با متحدان غرب  کی نزد  ي با همکار  همه اینکه اکنون این مساله که ایران باید 
  برآید، هاي آن  د یمتحده و تهد   االتیا  در صدد دفع  )یاتم  يانرژ   یالملل   نیآژانس ب  (مانند   ی الملل  نیب  يها  سازمان

برقراري هرچه  مساله  ،  2018پس از خروج دولت ترامپ از برجام در ماه مه    ژه یبه و   و   دومکامال پذیرفته شده است.  
  اکنون از سازمان   رانیا.  بوده است  ییایآس   يضمن تعامل با قدرت ها  در اروپا  یسنت  ياقتصاد  ي ارتباط با شرکاسریع تر  

و البته طرح کمربند    ،ه یروس   ي به رهبر   ایاوراس   ي اقتصاد  هی، اتحاد يشانگها  يمانند سازمان همکار  يمنطقه اابزار  ها و  
متحده به اقتصاد و    االتیحمالت مجدد ااستفاده می کند تا از این طریق،  شدن    ییایآس   ق یتعم  ي برا   نیو جاده چ

دست کم  کامل وجود ندارد،  اجماع شدن    ییایآس   يسودمند در ایران بر سر  حال،    نیبا اخنثی کند.  خود را    استیس 
کامل در    ي غوطه ورهمان اندازه اي درباره  در تهران    يرگذاریثات  يصداها. برخی  با غرب  يتعامالت اقتصاد نه به بهاي  

 . هیبه روس  ی تیامنشدید  یک ینزد هشدار می دهند که درباره ایآس 

با    يروابط تجار سرمایه گذاري روي    رانی ا  د یترد  ی، بنظامی»  رییتغ« و    یوجود، در دوره اقتدار پراکنده جهان  نیا  با
را مد نظر قرار داده است. و سالم    ایپو  ی داخل  عی از صنا  يمجموعه ا  جادیابراي    يد یو مناطق کل  ایبزرگ آس   يها  قدرت
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و   ي تجار ط یو شرا داشتخواهند  رانیبا ا ک یدئولوژیا ریغ تعاملی   ییایآس  يباورند که کشورها نیدر تهران بر ا یبرخ
  یساختمان  ي محصوالت، پروژه ها  ت یفیک   ریی تغ  نگرانحال، آنها    نیدهند. اما در ع  ی آن ارائه م  به جذاب    ي گذار  هیسرما

عالقه نشان می  وپا  ار  ه یبا اتحاد  يروابط اقتصاد   طور مستمر به   به  رانی او از این رو،  هستند    يگذار   ه یسرما  مناسباتو  
  يتجار   یاصل  ک یشر  نیچاگرچه  کره است.    ي ، هند، ژاپن و جمهورنیبر چهار کشور چ  ران ی، تمرکز اایدر آس دهد.  

هاي اعمالی  فشار  ه رغم و ب   افته یهرگز کاهش ن  ي و کره ا  یژاپن هاي    تجارتبه  ایران  عالقه  قلمداد می شود، اما    رانیا
  ي به عنوان شرکا  یی ربنایز  يپروژه ها  ي اجرا  ي هر دو کشور را برااز    ها  است شرکتبوده  مشتاق    ران ی، اکایآمر  از سوي

تهران    . اوردیب  رانی به اشده،    يو کم بهره بردار   افته یتوسعه ن  ی ع یگذار در بخش منابع طب  هی سازنده و به عنوان سرما
با   تعامالت خودو از این رو،    هستند   کی نزدواشنگتن    ییایجغراف  تیمدار امن  هو سئول ب  و یآگاه است که توک   نیهمچن

  ي با جمهور روابط ایران  حال،    نیبا او اغلب محدود به سوخت هاي فسیلی نگه داشته است.    ياقتصاد   آنها را در حد 
  موشک   نه یدر زم انگ ی  ونگیبا پ  ک یو توسعه نزد   ق یتحق يوندهای پتهران  است و   ینظام  عمدتاخلق کره    ک یدموکرات
 ي دارد.  بر ی، مهمات و جنگ ساسازي

  جاد ی، اي حسن همجوار  يشده خود را برا  ي فرآور  مه یو ن  ي د یتول  يکاالهاترجیح می دهد    رانی، اانهیم   يایآس   در
  غول  که با هند رابطه ایران رساند. فروش   به  سم یو ترور  ییافراط گرامبارزه با ، و يروابط بر اساس منافع مشترك انرژ

تجارت سوخت هاي فسیلی پیش    ازفراتر  چندان  اواخر    نی کامال نوپا است و تا همقلمداد می شود،    ایآس دیگر در  
  ی تیامننزدیک تر  روابط    باره، هند مشغول مذاکره درنیچ  کمربند و جاده  جاه طلبانهابتکارعمل  واسطه  ه  امروز، ب نرفته.  

در دوره ریاست  ظهور نوروابط این است. شده  انهیم يایبه آس  ی دسترس  ر یو توسعه مشترك بندر چابهار به عنوان مس
هاي    نهیدر زم  ياز توافقات همکار  ی فی طانعقاد  با  که    2018  ه یهند در فور   بهو با سفر او    یروحان  جمهوري حسن

  دگاه ید  کیدر هند،  همراه بود، بیشتر اوج گرفت.    یو بانک  يمبادالت اقتصاد ،  سم ی، دفاع، مبارزه با ترورارتباطات  ،يانرژ
کاالها و خدمات  يثابت و قابل اعتماد برا   ک یشر  ک یاین کشور می تواند به مرور زمان به  است که    ن یابه ایران  مهم  

  ریبا سا رانیتجارت ا يناسب براتعادل کننده موزنه م کیتواند به عنوان   یهند متبدیل شود و  ایدر غرب آس  يند ه
 عمل کند. ه یو روس   نیچدیگر کشورهاي آسیایی به ویژه 

رو،   این  مراتب  ییایآس   به   ران یا  کرد یرواز  تهران    ی شدن سلسله  و  زمان  آشکارا  بوده  مرور    اي بر  ي شتریب  ت یاهمبه 
  ي برا   د یجد صدد بوده تا جایگاهی  در    ران یادارند.    ایاوراس   ي در فضا  يقو   ی کیتیژئوپل  يردپا  قائل شده که  ییکشورها

و ضعف    رانیا »یی زدا ییکایآمر«شکل گرفته است.  یستمی س  رییتغدر نتیجه که   يجدید  بیابد؛ آسیاي  ایخود در آس 
آن را    »شدن   ییایآس یا به عبارت دیگر «  یی ایآس   گاهیجااء  ارتق  ي تهران برادیرینه    ي مداوم اروپا اکنون آرزو  یاس یس 

گرفته است:    ببه لطف سه عامل شتا  ریاخ  ي ها  در سالی  شرق   ير یجهت گگرایش طبیعی ایران در  کند.   یم   هیتغذ 
گی  یبه همسا  رانیعالقه ا  شی و افزا  ؛ رانیا  هیغرب علاعمال فشارهاي    ؛نیچ  کمربند و جادهجاه طلبانه  ابتکارعمل  
 هند. ژه یبه و ی جنوب يایمنطقه آس 

  ک ی در    نیچ  یخارج  استیتجارت و س ایران در  را به خود اختصاص داده است:    يا   ژهی و  گاهیجا  ن ی، چانیم  ن یا  در
مختلف با   ي خود را در وزارتخانه ها  يها  تیدارند که فعال  لیگذاران در پکن تما  استیگروه مشخص قرار دارد. س 

ند. اما از نظر  سروکار دارند، هماهنگ کن  ی که با مناطق مشخص  ي ا   انهجداگ  ي، با بخش هاییایجغراف  ي توجه به مرزها
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. بلکه  انهیخاورمو نه  عربنه بخشی از جهان ، محسوب می شود ی غرب يایآس ایران نه بخشی از  ، ینیچ استگذارانیس 
را  د که آنها  نشو  ی م   ی مهم تلق  ن یحوزه نفوذ چ  ي براآنقدر  پاکستان    و   ران یا  گنجانده شده است.  ایدر شرق آس ایران  
  ن یهمچن ن یچرا نیز شامل می شود.   يژاپن، هنگ کنگ و اندونز قلمداد می کند که   »ی امور داخل«منطقه از  یبخش

فعالیت در این زمینه می    يبرا   ی انتخاب  له یرا وس   ابتکارعمل کمربند و جاده عالقمند است و    ایر آس ب  ران یبه تمرکز ا
 داند. 

شده است  شدن    یاکنون محرك شرقبوده باشد،    یرانش شرق  صرفا یکبراي ایران  در آغاز  است    کن، آنچه ممنیبنابرا
را    ایآس   ي اقتصاد   يها   قدرتو   روند  این  اکثر بخش   ا یآس شرق  د.  کنن  ی م   ت یتقونیز  در  ا  ي ها  اکنون    ران یاقتصاد 

ژاپن  اهمیت یافته.  که تحت فشار غرب است،    ران یا  ی مال  ي آن براي نظاماعتباروط  طخو    دارد قابل مشاهده  جایگاهی  
با   نیچسیتیک»    گروه« ،بود و پس از آن  شگامیپدر این زمینه    يدالر   اردیل یم  10  اعتبار  با توافقنامه  2016در سال  

خطوط    نیاقرار داشتند.  ،  يدالر ارد یلیم  15توافقنامه وام با    ن یبانک توسعه چو   ران یدالر وام به ا  ارد یل یم  10  ياعطا
فراوان    اقیژاپن با شور و اشتشتند.  کره مطابقت دا  يواردات جمهور-صادراتبانک  ي  دالر اردیلیم 9.6با وام   ياعتبار
با هند  يهمکار براي  یشود و حت  ران یدوباره وارد بازار ا يجد  گریباز کیو متعهد شد که به عنوان  رفتیرا پذ  برجام

کره    يجمهورر گرفت.  این مساله مورد استقبال ایران قرا  شد که داوطلب  توسعه بندر چابهار    کیدر پروژه استراتژ 
  ن یسنگ   عی امضا کردند. صناهمکاري با ایران  توافق    نیچند کره جنوبی  ماند و پس از برجام، شرکت هاي  عقب ن  یلیخ
  ي گذار   هیسرمادس.اس.ام.اي هم    . دوو وبسازد  رانیادریایی  شرکت حمل و نقل    يبرا  یکشت  10موافقت کرد    يوندایه

مشترك با کرمان موتور    يگذار  هیسرما  با  د یتوافق تول  يوندایهداشتند.   يساز  یساخت کارخانه کشت  يبرا   یمشترک
 از سر گرفت. را  پایخود به سا ي د یتول ي ها تیفروش ک ، موتورز ایامضا کرد و ک 

) در توسعه  هیهند، ژاپن (و روس   شتریب  يهمکار  يکره و وعده ها  يو جمهور  نیچ  ییربنای ز  يها  يگذار  هی سرما  یوقت
  یی ایآس   ران یا  یدفاعمشارکت هاي  از    ي اریکه بس  ت یواقع  نی و ا  ران یا  یو ساختمان  یحمل و نقل، صنعت  يها  رساختیز

 .  شود ی م داریپد  رانیشدن ا  ییایآس   تعسراز کامل  ریتصو هستند، به طور گسترده مورد توجه قرار می گیرد، یک 

 ی» همه شرق«تا  »ی، نه غرب ینه شرق«از  
  ي دئولوژیروند، ا  ن یو در ااز نو دسته بندي کردند  کشور را    ي ها  تیاز اولو   ياریبس  1980در دهه    رانیا  ی انقالب  نخبگان

،  جنبش عدم تعهد   عضو فعال یک  ،  يضد امپراتور   ي قدرت منطقه ا   ک یکشور به عنوان    ت یموقع  ر ییدر تغ  ی نقش مهم
  فاصله   تاکید بر يبه طور خاص برا »ی، نه غربینه شرق «. شعار  داشت  یجنوب جهانفاصله گیري از غرب و تمایل به  

اشاره داشت    ورشو  مانیپدر    » بلوك شرق«به    » شرق«از دو ابرقدرت ساخته شد. واضح است که اصطالح    رانی ا  گرفتن
از ارتش و توسعه    تیچند ماه پس از انقالب در حما  قط ف   رانیانبود. در واقع،    ایاز آس   يدور   استیس   ي و هرگز به معنا

داشت،    رانیا  باژاپن  تالشی ناموفق براي ترغیب تعامل  شد.  وارد ارتباط    ییایآس   ياز کشورها  يخود با تعداد   ي اقتصاد
  دهه اول یک  در    یاسالم   يجمهورروابط  حال،    نیا  باکرد.  را احیا    نیروابط با چ  ع یسر  یل یبا دو کره ارتباط برقرار و خ

  و   نیچ  ژهی(به و  ییایآس   ياز کشورها  یآن با برخ  یروابط نظام  اگرچهتا انتخاب.    بودند ضرورت  آن بیشتر مبتنی بر  
می توان گفت  بود و  نشرق    متمرکز بر کشور هنوز    نیاقتصاد ااما  رشد کرد،  شروع به    1980) در دهه  کره شمالی
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ن  ک یتیژئوپلالزامات   اندازه  به  آسیا سهم    رانیا  ي اقتصاد  يازهایجنگ سرد  به سمت  این کشور  کامل  در چرخش 
 داشتند.

کردند.   قیتشوبه آن  و    لیرا تسه  رانیمحور ا-رویکر شرقجنگ سرد    انیپس از پا  روهای از ن  ياست که تعداد   یهیبد 
افزایش  متحده) و    االتیا  د یغرب (بخوان  فیتضع   رهبادر  رانیا  ک یدئولوژیپس از جنگ سرد به اعتقاد ا  نیچ  عیظهور سر

  ن یعطش چ  از جمله   یعوامل  لیران به شرق به دلای  اهوجود، نگ   نیبا ا  رنگ و بوي جدیدي داد.  یجنوب جهانقدرت  
تاسیس  که منجر به    ي شورو  ریپس از سقوط اتحاد جماه  انه یم  ي ایآس گشایش  ،  1990از دهه  به سوخت هاي فسیلی  

  ایاوراس   يااز روابط با قدرت ه يبه توسعه شبکه ا   رانیا  لیشد، و تما   ران یا  يبه رهبر   ياقتصاد   يهمکاریک سازمان  
البته    ، اهمیت بیشتري یافت. متحده  االتیادر برابر    يبه عنوان وزنه ا  )هند کره شمالی و  ،  نی، چهیاروپا، روس   ه ی(اتحاد

  شی به سرعت در حال افزا  2000دهه    ل یاز اوا  ن ینگاه به شرق داشته است: تجارت آن با چ  يبرا هم    ي ماد  لیران دالای
درصد  91سطح خود رسید،    ن یدردناك تر  بهغرب    یالملل  نیب  يها  می که تحر  ی، زمان2010سال    ل یاوا  دربود و  

 . بود اآسی از  آن وارداتدرصد 68و   ایبه آس  رانای صادرات

ضد   تیاما روادارد،  متحده    االتیمتمرکز بر ا  یهسته ضد غرب  کی  ران یا  ینیاشاره شد، جهان ب  پیشتر  که   همانطور
  ه یک شاخصه جدید هم داشت،  2008  یبحران مال   یعراق و در پ   2003از جنگ    ژهیبه وگري    ضد سلطه  /یستیالیامپر

برآمده  پسا غرب    یالملل  نیدر نظم ب  نوظهور   يمنتقد منطقه ا   گریباز  ک یوجهه  در صدد ارائه    یاسالم  يجمهورو  
 تی حاکم ي (نهادها ی الملل نیب  م نظا  رییتغ ی خود کمتر به چگونگ  ي ها ل یدر تحل ران یرسد رهبران ا  یبه نظر م  است.
  ي ها  قدرت   نیروابط ب  ییایقدرت، پو  یجهان  سی(ماتر   یلالمل   نیتحول در نظم ب  یچگونگ و بر    ) توجه دارند یجهان

براي ایران را  بالقوه  م  ی منافع عظنظم پس از غرب با    کیمتمرکز شده اند و    )ي منطقه ا  ي ها  بزرگ و ظهور قدرت
  ی خنث   يراب  ران یا  »کیاستراتژ« یاصل  کیاز دو شر  یکیجایگاهی مهم دارد و    نیچدر این دیدگاه،  کنند.   ی تجسم م

  ک یبه عنوان  در برابر ظاهر شدن تاکنون    نیچقلمداد می شود و این در حالی است که   کایآمر  یجهان ی کردن هژمون
   است.مقاومت کرده  منطقه مِنادر  ي منطقه ا تیضامن امنیا متحده  االتیا نیگزیجا یقدرت جهان

 د یجد   ي از فرصت ها  يمند هرب   ي قابل توجه برا  لیپتانسبر  تواند    ی م  رانیا  ت یموقع  ،نچی   دگاه یاز ددر همین حال  
درگیر شدن    د یتهد با    رانیاتاثیر منفی بگذارد. تعامل با    انهیدر خاورم  شتریب  ي گذار  هیعالقه و سرما  ناشی از افزایش

با تهران    تر  کیدر روابط نزد  يگذار   هیسرما  يپکن برامنطقه همراه است و می تواند بر تمایل    يها  بحران  در  نیچ
کند    ی نکته را برجسته م  نایبوده و    ن یو چ  ران یدر ارتقا روابط ا  ی قابل توجه  نع ما  ک یمسساله    ن یسو بگذارد. ا  ر یثات

  ی ، به راحت می عظ  ي اقتصاد  يها  زه یانگ   برابر در    ی ، حتانهیشده در روابط قدرت بزرگ و قدرت م  ت یتقو  ي که الگوها
 کنند.  ی نم رییتغ

کامال متفاوت از نظم    د ینظم جد نمایان شدن یک  ا یغرب نشان دهنده از بین رفتن نفوذ و قدرت  ي اقتصاد  ي داده ها
ي براي آنها شتر یتنفس ب  يفضاشده    ف یکنند غرب ضع  یفکر م   ران یا  در   ی رسد برخ  یبه نظر م نیستند، اما  موجود  

  ی چند قطب دیدگاه ایران، «. از دایجاد خواهد کر  یاسالم  يجمهور  يبرا  کی تیژئوپل يها  تیموقع فراهم خواهد آورد و 
کند. به نظر    يکارهم  ییایدفاع از منافع گسترده خود با دوستان اوراس   يتا برا   فراهم می آوردفرصت را    نیا  »يساز

تواند به    ی ، م رییدر حال تغ  ی الملل   ن ینظم ب  ک یدر    ژه ی به و  نیبا چفزاینده    ياست که همکار  د معتق  ران یرسد ا  یم
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  ن ی نظم نو،  متحده  االتیا  یاطالعات مل  يشورا  لیتحل با این حال، با توجه به  آن کمک کند.    »دوباره بزرگ شدن  «
اشاره    یبه جهان  ن یکنند، همچن  ی فعال توازن قوا را حفظ م  ي منطقه ا  ي که در آن قدرت ها  ا یآس   يبه رهبر   یجهان

 . را در دست خواهند گرفتکنترل  یغربری غقدرت هاي دارد که در آن 

 شدید   آنقدر به غرب    ياعتماد  ی متحده و ب  االتیبه ا  گیعالق   بی   ران یمحافظه کار در ا  ي جناح ها  ي برابه هر حال،  
منظر،   نیاقتصاد از ا ت یتقوده است. کر  رانیا یاس ینظم اقتصاد س  ر ییو تغ  ایآس آغوش به یدن  آماده پررا است که آنها 

توسعه    کرد یرو  ک یمسلما به    نی از غرب است. ا  ران یا  ي اقتصاد  يا ه  جامعه و فاصله گرفتن بخش  شتریمستلزم کنترل ب 
 انقالب  يآرمان هاو    ها  وهی، کنترل جامعه و انطباق با ش یاس یس   منظا  د یکنترل شد   مبتنی بر تولید و تجارت،  ياقتصاد

 .منجر خواهد شد ،  یاسالم  يجمهور  يها یژگ یبا واجماع با چین  و فرصت ي اقتصاد شرفتیپدر عین 

 واشنگتنغییرات سازمانی  ت

ترامپ دونالد    يجمهور  استیمتحده تحت ر  االتیکه ادهنده این بودند  نشان    2017  هیاز ژانو  کیپلماتیجلسات د  همه
جلسات را افزایش داده.    لیفارس و البته اسرائ  جیخلدر  عرب    یروابط با متحدان سنتنگذشته، که  از منطقه  نه تنها  

  سمیمالینیم«  ياز استراتژ تایید می کردند و با تهدید فاصله گرفتن آمریکارا  استیس  نی ا 2017در ماه مه   اض یردر 
  ي روها ین  ر یو مهار سا  نابودسازي داعشنفوذ،    ش یافزا  ي تالش برا  در به سمت تعامل کامل تر  حرکت  و  ی»  جنگ طلب  در

از    ی مال  ي خود و بهرمند   ي حفظ متحدان منطقه ا   ي که دولت ترامپ برا  دگاه ید  نی. ابودند ی همراه  اسالمگراي  جهاد
قدرت   ي دورهایروک  عمل خواهد کرد، بر  جنگ طلبانه تر در قبال ایران فارس،   جیخل یعرب ي با کشورها کیروابط نزد 

ت معتقدند  اشت.  گذ   ر یثاتهران  برا  اقیاشتبرخی  ا  ير یدرگ  ي ترامپ  بخش  رانیبا  آس   ییها  در  شرق  بستر  در    ایاز 
بازار بالقوه در   ن یتر بزرگ  نیاز آنجا که چ به گفته یکی از تحلیلگران، می شود. درك   ياقتصاد  ک یمالحظات استراتژ

آمریکا می شود  با    مساله ناگزیر باعث رویارویی آن  نیدهد، ا  یارائه م  رانیبه ا  یعیصادرات نفت و گاز طب  يرا برا  خیتار
خود است و خواستار شده این مساله در توافق  هم خواستار افزایش صادرات گاز طبیعی مایع  متحده    االتیاچرا که  

تمایل آن به ایجاد    اب  شتریصادرات نفت و گاز ب  هواشنگتن ب  لیارتباط تماپکن لحاظ شود.  -تجاري اخیر واشنگتن
 ست.ا مشهود کره   رهیو شبه جز   انهیتنش در خاورم 

از دور خارج کند و مانع  را    رانی(و البته قطر) رقابت و ا  رانی با ا  ایگاز آس   نده یفزا  يمتحده دوست دارد در بازارها  االتیا
به تعویق اندازد که این  را  آن    يبهبود اقتصاد شود و روند    ایدر آس   يانرژ   یاصل  گریباز  کی عنوان  از نمایان شدن آن به  

بسازد نیز در راستاي  پر خطر    ي انرژ   کیشر  ک یوجهه    رانیااز  نکه  یامنطقی است.    يو اقتصاد  ک یتیژئوپلمساله از نظر  
 بوده است.هدف  نیهم

که    وادار کردن به عقب نشینی» نگاه کردمهار و  « توان از همان منظر    یم   هم  رانیبر ا  يفشار منطقه ا   ش یافزابه  
 االت یو ا  گانیهمساسوي  از  وارد شده  فشار  جمهوري اسالمی داشته چرا که  شدن    ییایآس   ير استراتژب  یقیعم  راتیثات

 نی و اروپا با ا ا یآس  ي تجار  تکه تعامالافزایش داده   یی تنش ها به روش ها و کرده  را محدود  ایران مانور   ي متحده فضا
  ي و کشورها  ران یا  ن یترامپ، مبادالت ب  ي جمهور  س یرئ  تیآغاز مامور، از زمان  نیبنابراشده است.  کشور محدود و مهار  

  ه یاتحادشدن ایران از سوي    به محکوم  2017مارس  و این تشدید تنش در  متشنج شد    از پیش  شیعرب آن ب  هیهمسا
  ایاالت متحده در مرکزي  یفرمانده فرماندهاین اتفاق،  به دنبال  » انجامید.خصمانه در منطقه  اتاقدام«  لیعرب به دل
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نام برد و    انه یدر خاورم  کایمنافع آمر  يبرا   »د یتهد   ن یتر  مهم« به عنوان    از ایرانکنگره  در جلسه اي در    اواخر مارس 
 د.  شوبا آن مقابله  د یکرد که با فیتوصجمهوري اسالمی را نظامی  

  اوباما قبلی باراك  دولت  می کرد  که ادعا    يد یمقابله با تهد   يبرا ایاالت متحده تحت ریاست جمهوري دونالد ترامپ  
در منطقه برآمد و مساله کنایه آمیز این  خود    ياتحادهادر صدد نوسازي و راه اندازي مجدد  است،  کرده  کنترل ن  آن را

از گفت و    اینچنین بود که مصر پسد.  ا گسترش د  گریمنطقه بار د  شماریخودکامه ب  يها  م یروابط خود را با رژبود که  
گوهاي دوجانبه مقامات ارشد قاهره و ریاض و جلسات با رهبران عربی، روابط با عربستان سعودي را داراي «اهمیت  

درباره    يزیدآمیتهد   اظهاراتواشنگتن  ، ولیعهد سعودي، در بازگشت از  محمد بن سلمانو    استراتژیک» توصیف کرد
بازتاب  ران یا یت ینهاد امن قیاز طر يشاهزاده جوان سعود  امی پجاي تعجب نداشت که داشت.  ران یجنگ به اکشاندن 

ادامه خواهد  توسط ایاالت متحده همچنان    ي منطقه ا  يشد. تنش ها  ران یا  د یشد تقابل  م  يدهایو منجر به تهد   افتی
تواند آن را   ی ماین رویکرد  ،شود و از قضا هاي تهران براي مرکزیت و محوریت ایران در منطقه تالش از تا مانع  افتی

   به سمت شرق سوق دهد. 

 ران یا شدن  ییا یآس در مسیر چالش ها

اهمیت دارد.  تا چه اندازه    رانی ا  یداخل  يها  استیو س   یخارج  ط یدهد که رابطه مح  ینشان م  ی اسالم  يجمهور  خیتار
که به شدت طرفدار آسیایی شدن هستند،  را    نهادهاي اصول گرا در ایرانبه طور حتم    یت یمنطقه امن  ک یاست.    یاتیح

نیاز دارد. حسن    ک یروابط نزداما ایران به این  گذارد.    ی ناکام م  را   گانیبا همسا  ی کینزد  يکند و تالش ها برا   ی م   ت یتقو
منطقه    کیوعده داد.    یعموم  يفضاهاایش  و گش  ياقتصاد  يجوان سازاین روابط را براي    2017در ماه مه  روحانی  

  ، فارس   جیمتحده به خل  االتی ا  یحاتیتسلپیشرفته    يها  می شود و با ورود سامانه  یمنطقه نظام  کی  امنیتی همچنین
همچنین ایران  فارس    ج یشدن خل  ی دهد. نظام  اختصاص دفاع    به از درآمد خود را    يشتری سهم بمی شود    مجبور   رانیا

کره  و    ه ی، روس نیداند: چ  ی را خصمانه مآنها  آمریکا  دهد که    ی سوق م  یی با کشورها  یروابط نظام  قیبه سمت تعمرا  
که لیبرالیسم  دهد    ی سوق مو کشورهایی  به سمت شرق  این کشور را    ن رایبر ا  کایآمر  هايفشاربدین ترتیب،  شمالی.  

 کمتر در آنها دیده می شود. 

می    ر یثاخود تمختص  حلقه مشارکت    جادی ا  يبرا  رانیا  يبر تالش هاهم  به شرق    لینگاه اسرائ  استیس از طرف دیگر،  
می تواند به تالش    رانیکردن ا  يمنزوو تمایل آن به    و هند دارد  نیبا چ  یقیعم  ي و تجار  یروابط نظام  لی. اسرائدگذار

منجر  و هند   نیآن در چ یو نظام ي اقتصاد ي و شرکا ی اسالم ي جمهور یاس یو س  ي روابط اقتصادبراي محدود کردن 
 شود.

رویکرد    یی ایقدرت آس   ک یبه عنوان  آن  ظهور  برخی از همسایگان به  در خالء شکل نگرفته و    ران یا  یی ایروابط آس 
تر به عنوان ت  نیا  . ند ي دارخصمانه  انرژ  ن یماکشورها  نفوذ گذار  ه یو سرما  يکننده  پا  ی قابل توجه  ،    ي ها  تخت یدر 

چهار کشور  در حال حاضر،  مستحکم تهران با آنها شوند.    ای  ي انحصار  ي وندهایپیی دارند و ممکن است مانع از  ایآس 
  ن یچرا فدا کنند.  فارس    جیخل  يکارهم  يشورا   يکامال روشن کرده اند که قصد ندارند روابط با کشورها  ایآس   یاصل

نمی گذرد. در  مصر    یحت  ای، امارات، قطر  تیروابط با عربستان، کوتمایل بیشتري داشته باشد، اما از    رانیاشاید به  
 .د ننمهار کتا اندازه اي را   رانیشدن ا ییایتوانند آس  ی کشورها م  نیاواقع، 
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برخی معتقدند حساب کرده.  آن    تیموفق روي    رانیامساله دیگر اخالقیات ابتکارعمل کمربند و جاده چین است که  
مل را به دام چین اندازد. پکن آنچه که منافع به نظر می رسد، می تواند کشورهاي مشارکت کننده در این ابتکارع

بدین ترتیب، ایران از چاله  استفاده کند.    ایکنترل در آس   براي افزایش  شم یابر  ممکن است از مسیرهاي جاده جدید 
ژئواکونومیک  پولتیک و  ژئو  يها   از تنش  یناش   يها  بحرانبعید است ایران بتواند  عالوه،  ه  ب غرب به چاه شرق می افتد.  

 .د ناندازبه خطر  ییایروابط آس  جاد یرا در اایران  ید منافع ملنتوان ی مرا کنترل کند. این تنش ها  نیهند و چ نیب

داخل هم    در  برايموانعایران  اول   ییایآس   ی  دارد.  وجود  از    شدن  بسیاري  شهرهااینکه  (ساکنان  ایران    ت یاکثري 
ایران به  جوان  ت ی. جمعرند یگ  ی موام  خود را از غرب  یاجتماع ي و هنجارها  ی عادات فرهنگ  نده یبه طور فزا )تیجمع

به  بیشتر    تیجمع  نیکند. ا  یتعامل استفاده م   ي براانگلیسی  و زبان    ی غرب  یاجتماع  يرسانه ها شدت از اینترنت و  
سوداگران از واردات  و  غالب هستند    يکره ا   ي ها  ي، اسباب بازیژاپن  ي ها  يباز اگرچه  نه شرق.  متمایل است،  غرب  
 کا ی آمر  یتهاجم  رویکرحال،    نیبا ا  رواج دارند.  اهیبازار س در    ییکایآمر  يها  لمیبرند، ف  یسود م   ینیچ  ارزان  يکاالها

 ت ی به غرب را تقو  لیمتما  یاجتماع  يگروه ها  انهیگرا  ی تواند احساسات مل  ی م،  يمنطقه ا  ائتالف به ایران تحت حمایت  
 کند.  

نیروهاي حامی بازگشت    تیمنجر به تقو  ران یا  يمهار نفوذ منطقه ا  ي متحده و متحدان عرب آن برا  االتیا  يها  تالش 
تقابلی    ير یموضع گ  ییها  استیرا به گسترش س   رانیتواند ا  یم به وضعیت رویارویی مداوم با غرب می شود و    رانیا

و    ییاروپااصله گرفتن ایران از شرکاي  به افزایش فشار از سوي آمریکا و ف  ریناگز  رانیا   یتهاجمرویکرد  سوق دهد.  
  ت یواقع  نیبا توجه به افوق العاده براي تعامل با ایران می دانند.    يفرصت تجار را یک  که برجام  آن خواهد شد    ییایآس 

  ران یاروابط با  توسعه    ي آنها را برا  اقیاشتمداوم می تواند    يتنش ها نیستند،    ر یپذ   سکیاساسا ر  یی ایآس   ي که کشورها
  ، ییایآس   ي اقتصادها  يکه برا پیشتر این درس را آموخته است    ران یشود. ااز آسیایی شدن این کشور  مانع  و  کاهش دهد  

 آسیب می رساند.تجارت خوب به   درگیري وجود ندارد و ناامنیدر عی مناف چیه

  خود در برابر  يدفاع از منافع منطقه ا مشکالت کنونی درو  ایبهتر در آس  ندهیوعده آهمچنان درگیر  رانیااز این رو، 
  ي باز کی ژئوپلتصحنه که در   یخارج يروهاین ریث انفوذ و تعوامل داخلی و متحدانش است. و  کایآمر هايفشار اعمال

 ن ی تواند ا  یم   کمیو    ستیدر قرن ب  یستمیس   رییحال، تغ  نی با ابه یک اندازه در سرنوشت ایران نقش دارند.  کنند،    یم
رشد کند.  ،  ییایاقتصاد سعادتمند آس   کیو    ي قدرت بزرگ منطقه ا  ک یبه عنوان    تاد  آورفراهم    ران یا  يفرصت را برا 

و اصالحات اجتماعی    د سازرا همسو    ي و منطقه ا  ی داخلشرایط    د یبااین رویکرد    ت یموفق  يبرا اگرچه، جمهوري اسالمی  
 .  نظام جهانی را تسهیل کند و به طور همزمان، به منطقه نظم دهد بتواند ادغام ایران در و اقتصادي در پیش بگیرد تا  

 ران یدولت ترامپ و ا 

داشته    ی جنوب  ي ایآس /انهیدر منطقه گسترده خاورم  ی ثابت  ي د یگذشته اهداف کل  يدهه ها  شتر یب  در   متحده  االتیا
 تامنی و  سم یترورمبارزه با ، یکشتار جمع  ي منع گسترش سالح هاسوخت هاي فسیلی، آزاد   ان یموارد جر نیاست. ا

  ی جنوب   ي ایآس /انهیخاورمایران در همه مسائل  اهمیت زیادي دارد:    ران یارا شامل می شود که در همه آنها،    لیاسرائ
ش  به اهداف   یابیواشنگتن در دست  يها   تواند تالش   یم  یاسالم  يجمهور  يها  استیس   نقش ایفا می کند. از این رو، 

سعی    2017  هیکار آمدن در ژانو   ياز زمان رو دونالد ترامپ، رئیس جمهوري پیشین آمریکا،  کند.    دهیچیپ  ای  لیتسهرا  
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مجلس    ی روابط خارج  تهیبه کم  2017در ژوئن    لرسونیرکس تبازگردد. وزیر خارجه پیشین  تعامل    استیس کرد از  
کار    ران یعناصر در داخل ا  دسته ازاز آن  تیاست که در جهت حما  ن یا  ران یما در قبال ا  استیس «  :گفت  ندگانینما
   را تسهیل می کنند.» دولت ز یکه انتقال مسالمت آم  میکن

اخلی» اینچنینی  د«   يرو ین  کی در چند سال گذشته توسط دولت ترامپ به عنوان  خلق  گروهک تروریستی مجاهدین  
شده    د یتبع  س ی، رئيرجو  می سناتور و مقامات ارشد سابق با مر  نیدولت، چند   یمقامات عالو    شد   دهیکش  ریتصو به  

نیست. حتی وزارت  برخوردار    تیو مشروع  یبانیپشتاین گروهک در داخل ایران از  حال،    نیبا ااین گروه دیدار کردند.  
ي براي  ابزار تواند به عنوان    ینم این گروهک را تروریستی می دانست. از این رو،    2012خارجه آمریکا هم تا سال  

در   2003و   ران یادر   1953در  » منظا ر ییتغراي «متحده ب االتیاون و خطاهاي عمل کند. آزم ران یدر ا  ر ییتغبرد  شیپ
ی که دولت د. درس نشو  لیاز خارج تحم  نکه ینه ابودن آنهاست و    ی بوم،  تحوالت  ت یموفقدادند که شرط  عراق نشان  

اما ترامپ این درس را  جواب می دهد. انزوا  از تر بهترامپ می توانست بگیرد این بود که براي ترغیب به تغییر، تعامل 
 نادیده گرفت و از توافق هسته اي ایران (برجام) خارج شد و تحریم ها را مجددا علیه این کشور اعمال کرد. 

جمهوري اسالمی به تظاهرات گسترده ترغیب می کند و باعث تغییر نظام در  بر  یاس یو س  ي فشار اقتصاد نکه یتصور ا
در  گرچه  نظام و آمادگی جمعیت براي همراهی آمریکا بود. ای از ناامیدي و ناتوانی  تباهاش ایران می شود، برداشت  

به شدت از    و مردمداخل جمهوري اسالمی اختالف نظرهایی درباره سیاست گذاري ها و عملکرد عمومی وجود دارد 
  تحت فشار مشکالت ي براي تغییر نظام  چشم انداز  چیهواقعا  هستند، اما    یناراض  یاجتماعو    یاس یس   ياقتصاد   تیوضع

 وجود ندارد.   یا در نتیجه تظاهرات گسترده مردمی، 

به    د یگرچه ممکن است تهد   ، نیبنابرا  . دارد که به ثبات آن کمک خواهند کرد  ایدر آس   ي اد یز  يشرکاران  ی، ابه عالوه
سوق    رانیخود در ا  يلغو پروژه ها  سمت  را به  یالملل  نیب  ياز شرکت ها  ي اریمتحده بس  االتیا  ه یثانو  يها  م یتحر

در این  دارد و مانع حضور اروپا    یدور نگه م از ایران  را    ییکایآمر  يها شرکت ها  میکه تحر  یدر حال   اده باشد، اماد
ران  ایبا    يو اقتصاد  ي تجار  يهمکار  يتوافقنامه ها  لهمچنان به دنبا  ایاز آس   يارتج  ئت یصدها هکشور می شود،  

 هستند.

  ي برا  ی و عرب  ی سن  ياز کشورها  یائتالف   ل ی، تشکرانیدولت ترامپ در قبال ا  استیس   ی اصل  اتموضوع  یکی دیگر از 
  ی سن  يکه کشورهاشکل گرفت  فرض نادرست    نیبر اهم مبتنی    استیس   نیبود. ا  یاسالم   يکردن جمهور  ي منزو
دند  نشان دا  2017از ماه مه  اما تحوالت  متحد شوند.    ،رانی ا  ، یعنی با دشمن مشترك  ییارویرو  ي توانند برا  ی م  یعرب
  ي تواند بحران ها  یم   ،اضیعرب آن پس از اجالس ر  گانی قطر و همسامیان  مانند شکاف    ،اعرابمیان  اختالفات    که

ایران همواره  کند   جادیا  یائتالف عرب  يبرا  یبزرگ با  بر سر روابط  ائتالف عربی  به اصطالح  این  به عالوه، در میان   .
 منزوي نمی شود.   ی به راحتی دارد و  روابط گرمبا بسیاري از پایتخت هاي عربی  تهران  اختالف نظر وجود داشته است.  

 جهینت

از پرجمع  هی ترکهمانند    ،رانیا را    انهیکشورها در خاورم  نیتر  تیو مصر،  طبقه متوسط  است و بیشتر جمعیت آن 
در جهان  سوخت هاي فسیلی  ثبت شده    ریذخا  نیتر  از بزرگ  یکیکشور    نیا  تشکیل می دهند.کرده و جوان    لیتحص
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  گرفته   م یمتحده، قاطعانه تصم  االتیابا  با توجه به چهار دهه خصومت  ایران  است.    داری پا  آن نسبتارا دارد و دولت  
خود دنبال کند.  تی آ ییاز بقا و شکوفا نان یاطم يرا برا »ییزدا یی کایآمر«و    »شدن ییا یآس «دو جانبه  استیاست س 

  ل ید تع ران یمتحده مواضع خود را در قبال ا االت یااز آنجایی که نشانه هاي قابل توجهی دال بر اینکه ، گریبه عبارت د
  ی جهان  يقدرت ها   ر یبا سا  يقو   یک یو استراتژ  ي روابط اقتصادوجود ندارد، این کشور در صدد آن برآمده تا  کند  می  

  . ي کند گذار  هیسرما،  ندهیبه عنوان قانون گذاران آ  ییایآس   يقدرت ها  و روي تغییر سیستمی جهان و افزایش  جادیا
آن است که گسترش    ياقتصاد  يبه نفع بقاو    کایاز نفوذ آمر  يریجلوگ  يبرا  يسد   چرخش ایران به سمت شرق اساسا

 تا انتخاب.  استضرورت  شتر یبدر نظر بگیرد. مساله را  ییایآس  يها قدرت  گریو د  نیچ اروابط ب

به    در قبال  رانیا  يریجهت گ  لیتوان تعد   یواشنگتن در قبال تهران، م   یاس یموضع س   رییدر صورت تغ در حقیقت،  
  وجه کرد. اما با ت  ینیب  شیرا پ  » غربهم  شرق و  هم  «سیاست  و بازگشت به    یو شرق   ییایآس   يقدرت ها  ریو سا  نیچ

و    مدار  ریضرورتا ز   یدر اقتصاد جهاناین کشور  ، ادغام  رانیکردن ا  يمهار و منزو   يبرا  کای مدت آمر  یبه اقدامات طوالن
با این حال،    . رخ خواهد داد  نی چ  جادهکمربند و  ابتکارعمل  توسعه کامل    در نتیجه   ژهیبه و  واتفاق    نیچ  يچتر اقتصاد 

سو،    ک ی از    ایقدرت آس   ده یچیپ   ي ها  استیس   ت یریدر مد  رانیمحدود ا  ي ها  یی با توجه به توانا  ي استراتژ   ن یا  تیموفق 
از    متحده   االت یدر ا  ي اقتصادمنافع    ران یا  براي ترغیب آنها به ترجیح   ایآس در  بر کارگزاران قدرت  آن    و نفوذ محدود 

 نامشخص است.سوي دیگر، 
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 ایران و چین، از دوستی دیرینه تا مشارکت دوام آوردنی 
  جاکوبو سیتا این مطلب: هنویسند 

ناشناس  منبع ارشد    کیبه نقل از    2019سپتامبر    3در تاریخ    مستقر در لندن«پترولیوم اکونومیست»    ینترنتیمجله ا
  ه یسرما  ران یا  يها  رساختیو ز  ي دالر در بخش انرژ  اردیلیم   400در مجموع    نده یسال آ  5در    نیادعا کرد که چ  یرانیا

ایران  به    امنیتی چینیهزار نیروي  5  اعزام حداکثر  هآمادهمچنین گفته بود که چین  منبع  این  خواهد کرد.    يگذار
مطرح جهان نقل می شد،    يرسانه ها  در به سرعت  داستان    ن یکه ا  ی براي محافظت از پروژه هاي چینی است. در حال

  ي داده هادر حقیقت، ارقام دقیق و مبتنی بر واقعیت نبودند. با این حال،  را زیر سوال بردند.  کارشناسان صحت آن  
  ت ی اهم  نیو همچن  یاس یو س   يساختار  يها  ت یمحدود  ،آنهاجهانی به    ی و توجه  ستیاکونوم  وم ینقل شده توسط پترول

 د. رک  یرا منعکس م ران یو ا  نیروابط چفزاینده 

شاخصه  خورده،    برچسب»  انهیمقدرت  -بزرگ   قدرت   ییرابطه کهن الگو  ک یکه تحت عنوان «پکن و تهران    مشارکت
طرف، دارد. بی  دو    يها   یو جاه طلب  ی الملل  ن یب  تی، وضعيماد  يها  یی توانا  ع یدر توز  یعدم تقارن اساس هایی مانند  

  ت یموقعکاهش داده چرا که  عدم تقارن را    دست کم در سطح استراتژیک تا اندازه اي، آغاز طرح کمربند و جاده  شک
جاه   ي روژهاو کانون پ ل یو اروپا تبد  انه ی، خاورمانه یم يایآس  در میانه مرکز مهم  ک یرا به ایران، این کشور  ییایجغراف

  رانبه طور فزاینده ایمتحده    االتیا  ي ها  میفشار تحردر حالی که  تبدیل کرده است.  به غرب  چین در دسترسی  طلبانه  
  ن یخلق چ  ي و جمهور  ران یا  ی اسالم  ي جمهوردوستی    دهه  4به نظر می رسد  ،  هرا به گردش به سمت شرق وا داشت

قرار گرفته    گریکد ی  ازمند ین  گری دو باز  ن یمتعادل تر ب  ییهمگرا  ک یرابطه نامتقارن به    کی از    ر ییسرانجام در آستانه تغ
 است.  صورت نگرفتههنوز تغییر   نیاباشد. البته 

) تالش 1: (دانست یعامل اصل  5مبتنی بر  توان  ی مرا در دهه گذشته دست کم  رانیتوسعه روابط با اتمایل چین به 
  ی رنج م   یالملل   نیب   يکه هنوز از انزوا   ران یا  ی بازار داخل  قابل توجه  ل ی) پتانس2(  ؛ يانرژ  ت یامنرسیدن به    ي پکن برا

  ن ی ب  ی) رقابت جهان5فارس؛ و (  جیحضور در خل  شیاافز  هب  چین  لی) تما4کمربند و جاده؛ (  عمل) توسعه ابتکار3(  ؛برد
  ک یکدام مطرح می شود که سوال  ن یا مداوم نیست. از این رو،ثابت و  این عوامل به یکدیگر پکن و واشنگتن. ارتباط 

،  وابسته استآمریکا    هی ثانو  يها   میمانند تحر  یبه عوامل خارج  که  ران یدر قبال ا  نیچ  کرد یرو  ي ریاز آنها در شکل گ
 د.نک  می پاسخ، سطح تعامل پکن با تهران را مشخص  غالب خواهد بود؟! 

 متالطم  ج یخل  کیدر   دیرینه یدوست : نیچ  ینیدر جهان ب رانیا

که روابط پکن با تهران    یتیحال، روا  نیکنند. با ا  یم   فین را تعرچی  ي برا  رانیا  کیاستراتژ  تیاهمعامل یاد شده    5
رابطه  ه،  داد   ح یتوضات خود  گارور در مطالعجی. دابلیو    است. همانطور که   ده یچی و پ  ی کند غن  ی م   ی بانیو پشت  ه یرا توج

با    يتا حدود   دگاهید  ن یشود. ا  ی قلمداد م  آن»  ی مل  ر یغلبه بر تحق  يبرا  نیتالش چ  از«بخشی    ران یبا ا  ن یمدرن چ
تحت سلطه    ی الملل  ن یسازمان ب  کی   یعدالت  ی در برابر ب که ایران را به درك از خود به عنوان پیشرو    1979انقالب  

 داشت.  یهم پوشان نیچ  به مائو  د یبا دچرا که این مساله  شد  تیتقو رساند،  غرب
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  ست نیدو کشور    ستم یتجربه قرن ب  جه ی تنها نتمشترك است،    نیو چ  ران یاکه بین  آنکه احساس جدایی از غرب    جالب
  شی که پ  رانیدر ا نگیپنیج  یمقاله امضا شده ش پیش دارد.  هزاران سال    ازآنها    يو همکار یدوست  خیدر تار  شه یرو  

  رانیو ا  نیچ  نده یروابط معاصر و آ  شی جینپینگداستان است.  گویاي همین  ،  شد او به تهران منتشر    2016از سفر  
در گشودن    ی سهم مهم،  بودند   ي قدرتمند هاي    ي امپراطوردو کشور خوانده که زمانی که    ییرا تداوم گذشته استثنا

 ند.شرق و غرب داشت يتمدن ها نیمبادالت ب ء و ارتقا شم یجاده ابر

  تمایل کند، اما    یم  فیرا تعر  ران یو ا  نیروابط چتفکرات و قرائت    انیمشترك، بن  يخاطرات و چشم اندازها  گرچه
بازار    یاسالم  ي. جمهورآن است  کیاستراتژ  يو افق هااهداف  منعکس کننده  همچنین    رانیبا ا  يبه همکار  نیچ

،  نیبنابرا  است.  ی نیچ  ي ها  يگذار   ه یکاالها و سرما  يرای، پذ یالملل  ن یب  ي انزوا  ل یحال رشد دارد که به دل  رد  یداخل
اعمال    ران یا  هی را عل  ي مرتبط با هسته ا  ي ها  میکه سازمان ملل متحد تحر   ی، زمان2000سال    ل یاز اواتعجب ندارد  

بازار  کرد،   بر  یافت.    ی داخلچین  فروپاش   ي ر یجلوگآن سلطه  استراتژکامال    ران یا  یاز  از    ي ریجلوگ   ي برا  نیچ  ي با 
هژمون  االتیا  یابیدست به  خل  ی متحده  در  داردفارس    جیکامل  بنابراهمخوانی  مهم نی.  از  مورد  دو  بحث   ن یتر  ،  و 
له  امس  کی،  ژه یبه و  ریاست. مورد اخ  ي هسته ا  ي ، فروش اسلحه و همکاررانی و ا  نیچ  يهمکار  يها  نهیزم  نیزتریبرانگ 

گفته:    ، نگیپنیج  ی از مشاوران برجسته ش   ی کیو    ران ی در ا نیچ  ن یشیپ  ر ی، سفنگیمیهوآ لچین است.    يحساس برا
  ي له هسته اامسرا    رسد   ی به صلح م  اید  و ش می  کند نابود    ی جهان را کنترل م  ي اقتصاد  اتیکه ح  انه یخاورماینکه  «
در    نینقش چبه ایفاي  که    بود  رانیا  ي بحران هسته ا  يبرا  زیراه حل صلح آم یک  به    ازیدرك ن تعیین می کند.»    رانیا

 .انجامید  2015منجر به برجام در سال  5+ 1مذاکرات 

بستر  در    ما یمستقعامل یاد شده    چند هم می داند. در حقیقت،  فارس خود م  جیخل  ي را در استراتژ  ران یا  ن یهمچنچین  
  ن یتر  مهم   ران یاست. اگرچه ا  ي ضرور  ن یچ  ي انرژ  ت یامن  ي منطقه برا  نیشوند. اول، ا  ی فارس اعمال م  ج یخاص خل

دارد.    ریاجتناب ناپذ اهمیت  آن در تنگه هرمز،    ک یاستراتژ  ت یوقع، اما با توجه به مستیندر منطقه    چینکننده    نیمات
  ي ایخود و آس   یاصل  نیسرزم  نیبه توسعه اتصال ب   نیچ  تمایل  شیباعث افزا  ابتکارعمل کمربند و جاده  ي، راه اندازدوم

  سه منطقه   هر   می به بازار عظ  نیتواند دروازه ورود چ  یحالت م  نیدر بهتر ایران  و اروپا شده است.    انهی، خاورمانهیم
فارس گره خورده است. در اصل، به نظر    جیخل تیو تثب رانیالملل ا نیچشم انداز به متعارف شدن روابط ب نیاباشد. 

منطق  و  نبودن    یاس یس «فارس به    جیپکن در خل  ياهداف متعهد است. سوم، استراتژ  نیبه هر دو ا  نیرسد چ  یم
  ک یشر ت یاز موقع ی و امارات متحده عرب  ي با عربستان سعودهمراه  ران ی، انیدهد. بنابرا  ی م اسخپ » متمرکز بر توسعه 

  متحده   االتیها و ا  ی نیچ  دگاهی د  ن یب  یتفاوت اساس   ک ینشان دهنده  مساله    نیبرخوردار است. ابراي چین    کیاستراتژ
   متحده در منطقه است. االتی قابل در برابر اتوزنه م ک یران نهایتا اینکه ایبه ایران است. 

 نشده فراتر از نفت ابراز  لی پتانس :ياقتصاد روابط
  ن یتر  ، به مهم2000سال    لیدر اوا ایران    ي هسته ابرنامه  مرتبط با    یالملل  ن یب  ي ها  میپس از اعمال تحر  ژه یو  به چین  

  ن یب  يانزوا در مواجهه با    يمنافع اقتصادبه چین به عنوان منبع اصلی    نرایا  .شد   لیتبد این کشور    يتجار  کیشر
خود را در اختیار چین گذاشته است؛ بازار داخلی    ي نفر  ونیلیم  80جذاب    ی بازار داخلیسته و در مقابل،  نگر  یالملل

  ي ر مبادالت اقتصاد د  ي بخش انرژ  .است  انهیم  يایکل بازار آس که دو شاخصه اصلی آن جمعیت جوان تر و بیشتر از  
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  ت یموقع  ن یکشور و همچناین    ی الملل  ن یب  يانزوا   در نتیجه   ران یبازار ا  تیجذاب  بیشترین اهمیت را دارد، اما   ران یو ا  نیچ
کرده    لین تبد چی  يبالقوه همه جانبه برا  کیاستراتژ  کیشر  ک یرا به  کشور    نی، اابتکارعمل کمربند و جادهن در  آ

 االتیا  هی ثانو  ي ها  می تحر  راتیث با در نظر گرفتن تا  رانیو ا  نی چ  ن یب  يروابط اقتصاد   تیوجود، احتمال تقو  نی. با ااست
 است.کاهش یافته فارس  جی مزمن خل  یثبات یمتحده و ب 

  ،ی اکبر رفسنجان یعلگردد.  یبرم  رانیاز جنگ عراق و ا دوران پسبه  رانیا يها رساختی ن در توسعه زچی مشارکت
ساخت مترو   ي برا ی دعوت کرد تا در مناقصه عموم ن یاز چ 1991در سال ، پس از جنگ ران یا ي جمهور س یرئ  نیاول

کرد.    امضا  نیچ  ي ه گذاریاعتماد و سرما  ی الملل  ن یشرکت ب  ا باین زمینه    در   يقرارداد   ، تهران شرکت کند و سپس
گشود.    رانی در ا  نیچ  ییربنایز  يها  ي گذار  ه یسرماارزار گسترده  کراه را به روي    نگاه به شرق  در   ی رفسنجان  ه یتالش اول
و مشهد، راه آهن، پل  مترو در تهران    ي ها  ستم یس زیرساختی از    ي پروژه هاپیشبرد  سه دهه گذشته    چین در در واقع،  

در    افته یتوسعه ن  ي مربوط به بخش انرژ  يها  رساختیفوالد و ز  عی برق، صنا  يها   روگاهیتا ن گرفته  ها و سدها    نلها، تو
 ایران را رهبري کرده است.

. اما این بخش  است  نیچ  يبرا  ن یتر  و جذاب  رانیا  يبرازمینه همکاري    نیتر  بدون شک مهم  يحال، بخش انرژ   نیا  با
  ی بیترک  لیدهد. به دل  یرا نشان م  رانیا  يها  رساختیزچین در    يگذار   هیمشکالت سرمادر عین حال، محدودیت ها و  

  ی اصل  ي پروژه ها  پیشبرد   در نیچ  یی ، توانایو فشار خارج ی فن  ي ها  ت ی، محدودتیریءمد ، سويساختار  ي از ناکارآمد 
 است.  بوده  نانیاطم رقابلیغ محدود و 

  2.5  می معامله عظ  2009در اکتبر    نینفت چ  یشرکت مل.  دادرا به وضوح نشان    تیوضعمی توان این  دو مثال  با  
شرکت ملی  حال،    نیامضا کردند. با ا  رانی نفت ا  ی شرکت ملبا    یآزادگان جنوب   ی نفت  دانی توسعه م  يبرا  يدالر  اردیلیم

در    ایرانکه این مساله سبب شد    هنوز قادر به تحقق اهداف توسعه نبودبه رغم گذشت بیش از قرارداد،،    نفت چین
  دان یمربوط به م   ی نیشرکت چیک  قق نیافته  تعهدات تح   ،دتریمورد جد   برآید.   ی الملل  نی ب  د یجد   ي شرکا  افتن یصدد  

متشکل از شرکت چند   یومیرا به کنسرس   ی پارس جنوب  11پروژه فاز    رانیاست. دولت ا  ی پارس جنوب  کریغول پ  يگاز
با توجه    2018سرانجام در اوت    ي. گروه فرانسو ه بودکرد  واگذار  نیچ  شرکت ملی نفت چین و    ه فرانستوتال    یتیمل
شرکت ملی نفت  از پروژه خارج شود.  گرفت    م یتصم،  رانیا   ي بخش انرژ  علیه متحده    االتیا  ه ی ثانو  ي ها  م ی تحر  رنامه ب

این حال،    ن یاعالم کرد. با ا  یبه پروژه پارس جنوب را  تعهد کامل خود  توتال،    به سهام   ی ابیبا دستدر آن زمان    چین
پروژه    نیخود را در ا  يگذار  هیناگهان سرماواشنگتن،  -پکن  يجنگ تجار   ان یدر جر  2018در دسامبر  شرکت چینی  

اعالم کرد که    2019در اکتبر   زنگنه   ژن یب  ران ینفت ا  ر یوزرا برانگیخت. در نهایت،    یرانیمتوقف کرد و خشم مقامات ا 
 .ستیدر پروژه ن  گرید  شرکت ملی نفت چین

  ایاالت متحده آسیب دید. اگرچه   ه ی ثانو  ي ها  م یفشار تحردر نتیجه    ز ین  ي تجار  روابط همانند روابط در زمینه انرژي،  
ترامپ    م یمصادف با تصم  و   2018در سه ماهه آخر سال  اما  مانده،    یباق   رانی ا  يتجار  کیشر بزرگ ترین  همچنان    نیچ
 . افتی  کاهشدرصد    70به    کینزد   رانی به ا  نیصادرات چ  ،یاسالم   يجمهور   هیعل  هی ثانو  يها   میاعمال مجدد تحر  يبرا

به سطح   ،2018سال    انیپس از شوك پا  نزولی روند    کیدر    ران یبا ا  ن یتجارت چ،  )2019(ژوئن    در آمارهاي بعدي 
  ي ها  ت یکه به دنبال لغو معاف  ران یاز ا  ن یواردات نفت چ  ر یافت چشمگ   ل یوجود، به دل  نیبا ا  .د یرس   داریاما پا  نییپا
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رئیس جمهوري  هدف بلند پروازانه    معلوم شد که  ده است.پایین آم دو کشور به شدت    نی ب  جارت، سطح ترخ داد  ینفت
تحقق یافتنی   2026 دالر تا سال  اردیلیم  600به ارزش   نی روابط دو جانبه و تجارت با چ ش یافزا براي یروحانحسن 
 ساله سطح مبادالت تجاري را به این رقم برسانند.)  10توافق کردند در بازه زمانی    2016(تهران و پکن در سال    .نیست

 1شکل 

 
د. البته الزم به ذکر  مانخواهد  باقی    ران یو ا  نیچ  يکه گفته شد، نفت احتماال ستون فقرات روابط اقتصاد  همانطور
تالش گسترده    1990دهه    ياز ابتدا به شمار می رود،    رانی نفت ابراي  مقاصد    نیتر  از مهم  یک ی  نیچاگرچه  است که  

در میان سه تامین کننده برتر انرژي ایران جایی    2012و ایران از سال    دادن در منابع خود داشته تنوع    ي برا  يا
وابسته است. ارز سخت    یاتیبه عنوان منبع ح  ن یبه صادرات نفت به چدر رابطه اي کامال نامتقارن، ایران    نداشته است.

به ایران به طور    ن یچ  راتشود، حجم صاد  ی اداره م  پکنتوسط    مایپرداخت متمرکز مستق  ستم یس به عالوه، از آنجا که  
وابستگی چین به واردات  ، ارتباط مستقیم دارد. در مقابل،  واردات نفت خام  ژه یبه و  رانیاز ا  ن یواردات چمستقیم با  

 د ی تواند شوك مداوم در تول  یم   دارد وکنندگان    نیمااز ت  ي شبکه گسترده انفت از ایران چندان شدید نیست چون  
  و   و سود نه یهز لیتحلدر نتیجه یک   رانیدر رابطه با نفت ا  نیچ يرسد استراتژ  یرا جبران کند. به نظر م رانینفت ا

در به    ران یاز نفت ا  ي ادامه واردات مقدار محدود  ه ب   چین  م یتصمحقیقت،  است. در    یداخل   يتقاضا  نیم افراتر از ت
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گرفته تا    ي از جنگ تجار  یاس یمختلف س   ي وهایسنار، مبتنی بر یک سري  تحدهم  االتی ا  ي ها  می تحرچالش کشیدن  
 )، است. پکن ي انرژ ت یامن(عامل تاثیرگذار بر فارس   جیتنش ها در خل د یاز تشد  ي ریجلوگ

 2شکل 

 
 ن یچ  کیاستراتژ محاسبات پیچیده  :یو نظام یت یامن  يها يهمکار
  ن یمااسلحه و تاعزام کنندگان کارشناسان، صادر کنندگان    نیتر  از مهم  یک یبه    رانیزمان جنگ عراق و ا   ازچین  

  چین عالوه بر کمک به بازسازي پس از جنگ توانست به شریکی شده است.    ل یتبد   رانیا  ی نظام  ي کنندگان فناور
  د یدوگانه تول  ي ها  ي و فن آور  یتخصص علمخارجی مورد نیاز ایران تبدیل شود و «کمک هاي قابل توجه به شکل  

 .  » ارائه دهد یبوم  سلحها

صادر    ران یجنگنده به ا  يماهای کوچک گرفته تا تانکرها و هواپ  ي از سالح ها  ی از محصوالت نظام  ی عیوس   ف یط  نیچ
قرار    ن آ  ار یدر اخترا  در داخل کشور    ی نظام  زات یو توسعه تجه  د یتول  ي ران برامورد نیاز ای  یو تخصص   ي فناور کرده و  

  ه اتهام از افراد و جوامع را ب   ن یشبکه مستقر در چ  ک ی  2017  هی در ژوئ  متحده   االتیا  ي وزارت خزانه دارداده است.  
وزارت خزانه  کرد.    می تحر  رانیا  ک یبالست  يمربوط به برنامه موشک ها  ي هسته ا  يگسترش سالح ها  يها  تیفعال

  ي شرکت در هنگ کنگ برا   کی که از    ی رانیتبعه ا  ک ی  يرا به رهبر  يگر یبکه دش   2019در آگوست    داري همچنین
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متعارف به    حاتیکه فروش تسل  تیواقع  نیرغم ابه  .  ، تحریم کردکرد  یاستفاده م  یللالم  نیب  يها   میاز تحر  يریجلوگ
  ی ت یو امن  ی دفاع  ي ازهایابطه با نموقعیت خود را در ر  نیاست، چ  تیامن  يشورا   د ییاهمچنان تحت نظارت و ت  رانیا
، تثبیت کرده  سمیترورمبارزه با  و    ییایدر  كمشتر   يها  شی ، رزمايبریسا  ت یامناز جمله در زمینه    پس از برجام  رانیا

 انجامید.  ه یو روس   نی، چرانیا د ینسبتا شد  ییهمسوبه نوعی هم ظهور داعش است. 

  یی ایدر  گاهیپا  کی از    د یهنگام بازد  2019در سپتامبر  ،  رانیمسلح ا  ي روهایستاد کل ن  س ی، رئي سرلشکر محمد باقر
آموزش،    باره بحث درتا به    شود  یبرگزار م  او   سفر  یدر ط  »ی مشترك نظام  ته یکمیک  گفت «  يشانگها  یکیدر نزد 

و    هی ، روس رانیا  ییایمشترك در  شیخبر رزما  »پرس   رانیا«دو هفته بعد  بپردازد.    یموضوعات نظام  ریو سا  ناتیتمر
با «سوث چاینا مورنینگ  مصاحبه  در    ی نیچ  لگرانیتحل .  هند را منتشر کرد  انوس یعمان و شمال اق  ي ایدر در  نیچ

  ن یکه چو اینطور گمانه زنی کردند  ف یتوص »حساس  یکم« مشترك را  بندي این رزمایش هنگ کنگ، زمان پست» 
ارسال  » را اعزام خواهد کرد تا از  بشردوستنیروهاي  و    ییایدر يدزدنیروهاي مبارزه با  صلح،   ي امداد  ي روهاینتنها «

. الزم به ذکر است که اخبار جلوگیري کند   فارس   ج یحوزه خل  ي کشورها  ر یو سا  ي ترسناك به عربستان سعود  یامیپ
 منتشر شد. ي آرامکو در عربستان سعود ساتیس اهفته پس از حمله به دو ت کیتنها مشترك رزمایش  مربوط به 

  1987 داد که در اکتبر   لیتحو ران یبه ا» 802-» و «سیشمیکرم ابر«  ي موشک ها رانیجنگ عراق و ا  انیپا در چین 
بدین  مورد استفاده قرار گرفت.    تیکو   ی نفت  انه یپا  ک یمتحده و    االتیپرچم ابا    تانکرها  ه یحمالت عل  ي سر  ک یدر  

شارهاي واشنگتن بر پکن براي محدود  و فمتحده شده   االتیا ینگران ثباع ران یو ا نیچ  ینظام  ي ها يهمکارترتیب، 
و    ی حاتیتسل  ي رسد همکار  ی به نظر محال،    نیبا اتهران را در پی داشته است.    یمشارکت در صنعت دفاع  کردن 
در    نیچ  یعملمحاسبات    نیسازمان ملل و همچن   يها  می تحرتحمیلی    يها  تیمحدود  لیبه دلایران  -چین  ینظام

فارس   جیخل  یعرب   يکشورهاو محافظت از روابط خوب چین با    آمریکادر برابر    يعنوان سنگراولویت دادن به ایران به  
 است.  زیادي داشته شرفتیپ، یو جهان  يرقابت منطقه ا ت یریو مد 

 ران یا  يهسته ا برنامهبه چین  داریپا  عالقه
مهم ترین   1997تا    1985از سال  دارند. پکن    يهسته ادر همکاري    يهمکار  یسابقه طوالن  نیهمچن  رانیو ا  نیچ

را براي    ی اسالم  ي با جمهور  يهسته ا   يهمکار  ي پروژه ها  نیچشریک تهران در این زمینه بوده است. با این حال،  
با امحافظت   اتمام دو  .  منحل کردمتحده    االتیاز روابط خود  با  این حال، آمریکا  ربا  با    نییپا  سک یپروژه کوچک 

  يبرنامه هسته ا   يبرا  رانیاز تالش ا  موافقت کرد. چین همواره  1997گسترش سالح هسته اي توسط چین پس از  
طبق گزارش   (ان.پی.تی) حمایت کرده است.  يهسته ا   يمنع گسترش سالح ها  مانی پضمن احترام به    زیصلح آم

نمی نگرد   می مستق د یتهد   کی ان به عنوان  رای  ي هسته ا  يها   ی جاه طلببه    نیچ،  بحران ی الملل  ن یگروه ب  2010سال  
  2011در سال    هی و روس   نیچ  است.  وضوعم  نیاز ا  انهیغرب و خاورمآن و ادراك  برداشت    درتفاوت  بزرگ ترین    نیاو  

علیه ایران   د یجد  ي اعمال مجازات هاو مخالفت  ت یامن يبه شورا ارجاع پرونده ایران  يمتحده برا  االتیبا درخواست ا
 .شدند اقدامات آن   يبه جا ک یپلماتیتالش د  ستارکردند و خوارا وتو 

در مذاکرات منجر به برنامه جامع اقدام   تیامن  يبه عنوان عضو دائم شورا نیچدر نتیجه همین موضع گیري بود که 
  ت یسهامدار مسئول  کیظاهر  تهران و واشنگتن عمل کرد و    نیمشترك (برجام) شرکت کرد. پکن به عنوان واسطه ب



 
 آسیایی شدن و تغییر در توازن قدرت جهانی 26

در    يمنافع فور  چین را به خود گرفت.  ی الملل ن یب یتیبر قاعده مسائل امن ی و مبتن  زیمتعهد به حل مسالمت آم ریپذ 
فارس که منجر به اختالل    جی گسترده در خل  ی داشت: اجتناب از جنگ   یو جامعه جهان  رانیا  نیحل و فصل اختالفات ب

ابتکارعمل    ی نیزم  مسیرتوسعه  که    ران یپرونده ا  يساز  يو عاد می شد    نیچسوخت هاي فسیلی    ن یعمده در تام
،  ران یا یحل و فصل جاه طلب در حقیقت، چین نه براي . ردک  ی م ل یرا تسه انه یبه سمت اروپا و خاورم  کمربند و جاده

 . شرکت کرد يخود به طور فعال در مذاکرات هسته ا  کی راتژمنافع است  نیماتکه براي  

  یطراح بر سر    2017  ل یدر آور  پکن و تهران مشارکت قابل توجهی دارد.  پس از برجام    رانیا  ي برنامه هسته ا  در  نیچ
چین همچنین در توافقنامه هاي دیگري که پس از برجام به امضا رسید، جاي خود  توافق کردند.  مجدد راکتور اراك  

 را در توسعه برنامه هسته اي صلح آمیز ایران تثبیت کرد.  

 ران یو ا  نیروابط چغییر دهنده بازي در ت کمربند و جاده: عملابتکار

 تی از امن ي ا  ده یچیپ ترکیب   رانیو ا ن یچ ی و نظام  ي ، روابط اقتصاد1979در سال  ی اسالم ي جمهور سیس ازمان ت از
رابطه مثبت با    ک ی  جادیا  يبرا  چینپکن با واشنگتن و تالش    یرقابت جهانو    بوده   نی چ  کیو منافع استراتژ  يانرژ

که می توان آن را    2013طرح کمربند و جاده در سال    بر آن تاثیر داشته است. اجرايفارس    جیخل  ي همکارشوراي  
یک موقعیت جدید براي ایران در اعمال نفوذ خارجی  دانست،    ی جینپینگ ش   قرن   کیتیپروژه ژئوپل   ن یبلند پروازانه تر

ابتکارعمل    تیترامپ و عدم شفافدونالد  دولت  روابط با ایران توسط    يساز  ي حال، رد روند عاد  نیبا اچین فراهم آورد.  
 را کند کردند.پروژه  نیبه اروند پیوستن ایران  کمربند و جاده 

پیش از اولین سفر    نگیپنیج  یبود که ش   ينامه سرگشاده ار اصلی  محو  شمیدر امتداد جاده ابر  رانیو ا  نیچ  يهمکار
پس از اجرایی شدن  امضا کرد. مساله جالب توجه این بود که شی جینپینگ بالفاصله  2016  هینوژاخود به تهران در 

روابط   از   ی طوالناین نامه حاوي یک یادآوري  .  راهی تهران شد   دو کشور   ک یاستراتژجامع  و همزمان با مشارکت  برجام  
در  «   ران یو ا  نیچ  ن یب  يهمکار  ي ها  نه ی زم  م یاهرا با هدف ترس ظ  شم یابر  یدر امتداد جاده باستان  ران یو ا  نیچ  ی خیتار

)  2، (»یاس یاعتماد متقابل س   ش یافزا«)  1موارد (   نی، انگی پنیج  ی به گفته ش بود.    » چارچوب طرح کمربند و جاده
از    تیحما»  )4و ( »  یعمل  يها  يو گسترش همکارء ارتباطات  ارتقا«)  3، (»و رفاه مشترك   برد-دبر  جینتا  يریگ یپ«

لحن، انتظارات و اهداف    شی جینپینگنامه    ها» را شامل می شود.  تمدن  نیبه تبادل ب  قیتشوشمول و  و    یگشودگ 
  ک ی از    ی دو کشور را به عنوان بخش  ن یشراکت بکرد و    نییبرجام تع  ي را پس از امضا  رانیو ا  نیگسترده تر روابط چ

 . داد رییکمربند و جاده تغ عملپروژه گسترده تر و چند جانبه ابتکار

ابتکارعمل    ، اماافتهیبه طور کامل توسعه ن هنوز    شی جینپینگشده توسط  به تصویر کشیده    يچارچوب همکار  اگرچه
حاکم بوده است.   نیو چ  رانیا  نیب  اجتماعی-يو تعامالت اقتصاد   یاس یبر گفتمان س   2016از سال    کمربند و جاده

ده  آوربا پکن فراهم    آنتهران از رابطه    ریتفس  يبرا   کیو استراتژ  یقدرتمند فرهنگ   بهانه  کی  ن یهمچن  ین یپروژه چ
  ي د یکه دو کشور مرحله جد گفت   نیخود به چ 2019از سفر اوت  شیپ ،رانیخارجه ا مور ا  ری، وز فیاست. جواد ظر

 را با الهام از ابتکار عمل کمربند و جاده آغاز کرده اند.  ياز همکار
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و    نیبر روابط چ  ی قابل توجه  ر ی ثات،  روایت موثرایجاد یک  جداي از    کمربند و جاده اجراي ابتکارعمل    رود   ی انتظار م
آغاز همکاري استراتژیک  به مناسبت    2016که در ژانویه    ي همکار  هايسند از    يادیبگذارد. در واقع، تعداد ز  رانیا

  ران ی، انیچ  دگاه ی. از دمربوط می شد عمل کمربند و جاده  رتوسط دو کشور امضا شده بود، به چارچوب ابتکاجامع  
  ، عالوهبه  فارس و اروپا است.    جی، خلانهیم  يایآس   ن یب  ییایمحور جغراف   ک یبه عنوان    يد ی کل  ک یاستراتژ  ت یموقع  يدارا

مراکز مهم در ک  ی کیایران   به  آ  ی ترس که دس   ی نی زم  ر ی، مسیغرب   يایآس - انهیم  يا یآس -نیچ  ي اقتصاد  دور یرواز  ن 
غرب  ياقتصاد  دوریرو ک به  رانی حال، ورود کامل ا نیبا ا، است. کند  ی فراهم م ه یرا بدون عبور از روس   ترانهیمد   يایدر
  ي گذار  ه یسرما  مند ازیکه ن  یهدف ؛  دارد  ی بستگ   ه یهمسا  يو کشورها  ران یاارتباطات    تی ف یسطح و ک  ش یبه افزا  ایآس 
 جهانی آن است. ی و ادغام مال  ران یتجارت ا نیانوو بهبود قابل توجه ق  ی نیعمده چ يها

ابتکارعمل کمربند و  در    رانیجذب ا توانمندي چین در    رسد   یبه نظر مپیشتر اشاره شد،  حال، همانطور که    نیبا ا
فارس    جیخل  یاس یس   ی ثبات  یب وعده داده شده به تهران و  پروژه ها  اجرا و تحقق  پکن در    پایین  ازیامت تحت تاثیر    جاده
از نظر    ران یمشهود است. در واقع، ا  ار یبس  ایغرب آس   ي اقتصاد  دور یرودر مورد ک  ژه یامر به و  ن یاشده است.    ف یتضع
نقطه    ن یبلکه همچنپیوند می دهد،    ترانه یمد   ي ایو در  ه یبا ترکرا    ی غرب  ن یچ  در موقعیتی قرار کهنه تنها    کیاتژاستر

منطقه و روابط آن با  ایران در    تیوضع  يساز  ي، عادنیبنابراقلمداد می شود.    انهیفارس و خاورم  جیبه خل  یدسترس 
  ي ن با عربستان سعودچی  کی استراتژ  ي اه  ي آغاز و با همکار  برجام با اجراي  توانست    ی که م   ي روند   ، هیهمسا  ي کشورها

با توجه به سیاست اعمال فشار حداکثري  است.  به تهران    ن پکشرط تعهد    ش یپ،  شود   ت یتقو  ی و امارات متحده عرب
تنش  و با توجه به  ایاالت متحده تحت دولت ترامپ (و خودداري بایدن از لغو تحریم ها تا زمان تدوین این مقاله)،  

   .ابد یتوسعه در آینده نزدیک ران در طرح کمربند و جاده  ای  ي نقش محورکه است  د یفارس، بع جیدر خل نده یفزا يها

 رانتهو   نپکواشنگتن در روابط  عامل :نیچ-رانیا-کایآمر  مثلث

خارج  ن یتر مهم گ  ی عامل  شکل  چ  ي ر یدر  ا  ن یروابط  مستق  االت یا  ، رانیو  طور  به  واشنگتن  است.  و    م ی متحده 
  ، دوم ؛روابط دو جانبه پکن و تهران استاول، گذارد.  ی م ری ثادر سه سطح متفاوت تتهران -پکن بر روابط  م یرمستقیغ

  متحده   االتیو ا  نیچ  نیب  یرقابت جهانمی شود؛ سوم،  فارس    جیها در خل  ینیاست و شامل حضور چ  يمنطقه ا روابط  
  ی و جهان  يست، اما ابعاد منطقه ا نیسه سطح مشخص  نیب  ياگرچه مرزهادارد.   ر یثات رانیو ا ن یبر روابط چاست که 

 . کند  ی م نییرا تع ران یا-نیچ-متحده  االتیمثلث ا يحدود ساختار

منطقه    ستیقدرت هژمون  کی ظهور    که ایفا می کند  را    »اریدشمن تمام ع«نقش  واشنگتن  تعامل پکن با تهران،    در
  ر یتحق  ي دارد که تحت لوا  هاي آنها  تمدن یدر همبستگ  شهیر  ران یو ا  ن یروح روابط چکشیده است.  را به چالش   يا

  ي و جمهورچین  خلق    يجمهورفاصله گرفتن خودخواسته  سرانجام،  شکل گرفته است.  غرب    از سوي   مشترك  یمل
. پس از  ه استد یبه چالش کشرا  در جهان پس از جنگ سرد  ایاالت متحده  نوظهور    ی، هژمون ایران از جهان  یاسالم

  ي به اوج همکار   ران یو ا  نیروابط چبود،  متحده    االتیاشدن    یتک قطب احتماال لحظه    که فارس    ج یدر خل  1991جنگ  
  ده یوجود، ا  نیبا ااست.    افته یکاهش  از آن زمان  پکن و تهران    نیوجود، روابط ب  نیبا ا  .د ی رس   يضد استعماردر زمینه  

  ی نیروزنامه چدارد. براي نمونه،    اس انعک  رانیو ا  ن یچ  یداخل  يها   تیدر کل روا  ییکایو ضدآمر  ک یمشارکت ضد هژمون
  ک ی سادگی به  تواند به    ی مه سرکوب تهران  واشنگتن ب  لیتمانوشت که  گلوبال تایمز در ژوئن در یک سري مقاالت  
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تواند باور ندارند که می    ياریمتحده قدرتمند است، اما بس  االتیااین بود: «مقاله  انجامد. جمله پایانی    ي جنگ منطقه ا 
 » .وجود داردعمومی  ك ا درا نیپشت ا قیعم قتی حق ک ینابود کند. را  رانیا

ینکه  جالب توجه امساله  دارد.    کیاستراتژ  ییملموس و معنا  یفارس شکل  جیدر خل  رانی ا  - نیچ-متحده  االتیا  مثلث
شکل گیري  در    آن نقش  اهمیت زیادي دارد، اگرچه  فارس    ج یخلآمریکا و چین از  درك  منطقه در  در    ران یا  تیموقع

ستون  «  استیس   رانیا  1979پس از انقالب  ایران  متفاوت است.    یدو قدرت بزرگ به طور قابل توجه  يها  ياستراتژ
رقم  را    يو عربستان سعود   رانی ا  نیب  ي د و رقابت منطقه اش همسو    یعرب  يها  نینش  خیرا کنار گذاشت و با ش   »دوقلو
فارس افزود.    ج یخلمشارکت خود در  به تدریج بر  اض،  یبر تعامل تهران و ر  یمبتن  يبا استراتژ  نیدر مقابل، چزد.  

سطح    نیباالتر ،کی استراتژجامع    يمشارکت هاو پس از امضاي    2016در سال  به ویژه فارس  جیدر خلچین   کرد یرو
  ی تی امن  ي از معمار  ي خود را در بهره بردار  ییکار توانا  نیبا ا  نمایان شد. چین   يو عربستان سعود   ران یا، با  یپلماس یدر د

 را در منطقه بازي کند. باال برد بدون اینکه مجبور باشد نقش پلیس  متحده،    االتیشده توسط ا  ت یریو مد   افتهیتوسعه  

  یو هم مشکل ساز است. تقابل طوالن  د یفارس هم مف  جیدر خل   کایآمر  يبه رهبر   ين، وجود نظم منطقه اچینظر    از
ت آمریکا  در برابر حمال يبه عنوان سنگرراي پکن فراهم آورده تا از ایران فرصت را ب نیواشنگتن و تهران ا  نیمدت ب

در    مایمستق  نکهیفارس شود بدون ا  جیکامل در خل  یهژمون  تیمتحده به موقع  االتیا  یابیاستفاده کند و مانع از دست
تنش ها    ش یافزا  آمریکا این امکان را براي چین فراهم آورده تا در صورت حضور  عالوه،  به  گرفته باشد.    مقابل آن قرار 

فارس    جیخل  ی متحده را مسئول بحران کنون  االتیتواند ا  ی م  ن یسو، چ  کیاز  بخواند.  مقصر  آن را  فارس    جیدر خل
در برابر نظم    یموضع روشنچین با این کار می تواند  ،  گریاز طرف د  و  کند خودداري    رانیا  م یاز سرزنش مستقبداند و  

  ي برا  ن یچتر  از تالش گسترده    یتوان بخش  ی را مگیري  موضع    نیا  .اتخاذ کند   فارس   ج یدر خل  کایآمر  يرهبر   تحت
در    یت یامن  ي معمارثابت شده که  وجود،    نیالملل دانست. با ا  نیامور بآمریکا در  متضاد    نش یقهرمان بارائه وجهه  

  ن یچاگرچه  .  ستمنبع تنش ا  ک یمتحده،    االتیو ا  ي و محور عربستان سعود  ران یا  نیرقابت بمبتنی بر  فارس    جیخل
 تی امن  اریجنگ تمام عببرد، یک  از آن بهره    یکرده و حت  تی ریکنترل شده در تنگه هرمز را مد   يها   يریدرگ  د توان  یم

  ی اس یس   يها  ير یبه موضع گ  نیچ  لیحال، عدم تما  نیاندازد. با ا  یرا به شدت به خطر م آن    ک یو منافع استراتژ  يانرژ
و    ران یا  ن یواسطه موثر ب  ک ینقش  ایفاي    ي ن را براچی  ییمتحده در منطقه، اراده و توانا االتیا  ک یاستراتژ  ت یو مرکز

 کند.  ی م  فی تضع ي عربستان سعود

که   1997در سال کند.  ی متحده استفاده م االتیخود با ا یدر رقابت جهان   يبه عنوان ابزار  ران یاز ا ن یچنهایتا اینکه 
  ي برقرار   ي براآن  تالش    اب  يتا حد   میتصم  نیبا تهران قطع کرد، ارا  خود    يهسته ا   يهمکار   یپکن به طور ناگهان

به طور  هم تهران    رسد امروز  یمرتبط بود. به نظر م  ،1996  در  وانیمجدد روابط با واشنگتن پس از بحران تنگه تا
در رابطه با  ن یرسد رفتار چ یاست. در واقع، به نظر م گرفتار شده واشنگتن و پکن  نیب  يدر جنگ تجار م یرمستقیغ

.  تبوده اس مذاکره    يبرا   يبه عنوان ابزاربه نوعی براي استفاده از شرایط    ران یا  ه یمتحده عل  االتیا  ه یثانو  ي ها  م یتحر
  ي ها  شگاهیپاالدولت دونالد ترامپ در روند اعمال تحریم ها علیه ایران، .  مشارکت دارد  يباز  نیا هم در  متحده  االتیا

  ار یبخش بس  کی ضربه زدن به  پکن و  تنش با    د یتشد   که نشان می داد واشنگتن تمایلی به  نکرد   میرا تحر  نیبزرگ چ
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متحده به    االتیهرگز رابطه خود را با ا  نیچبه هر حال، کامال آشکار است که  آن ندارد.    یاس یس اقتصادي و  حساس  
   کند.نمی  فدا   رانینفع ا

 فرصت  کیمشکل و   کی اروپا: هیبه سمت شرق و اتحاد  رانیاچرخش 
تماشاگر عالقمند   کیاز    شیبپیشتر به آن اشاره شد، اتحادیه اروپا ظاهرا  که    رانیا-نی چ-متحده  االتیمثلث ا  در

ست.  اروپا  ه یاتحاد  میمستق  يو منافع اقتصاد   رانی ا  يله هسته اااروپا در حل مس  تیمرکزو این شرایط عکس    ستین
اراده  و در بیان از خود    در حد شعار  رانیا  هی متحده عل  االتیا  هی ثانو  يها  می از زمان اعمال مجدد تحراروپا    هیاتحاد

  اینستکسشدن    یاتیعملهاي آمریکا را نداشته است. براي نمونه،    استیمخالفت با س   ییاما توانا،  نشان داده  یاس یس 
اروپا در مقابله با    ییتواناموثر نبود. از این رو،    رانیاروپا و ا  هی تجارت اتحادمدت ها طول کشید و نهایتا چندان در  

 شده است. ف یتضعطور فزاینده شرق به ایران به سمت چرخش 

اقدامات مشترك در    ي برااي    نه یزموارد تعامل شود و    نیبا چ   م یتواند به طور مستق  یاروپا م   ه ی ، اتحادنیوجود ا  با
  مسائل   ز یحل مسالمت آم  بارهدر  یمشترک   دگاهین دچیاروپا و    هیدر واقع، برجام نشان داد که اتحادبیابد.    رانیبرابر ا

و تالشی هماهنگ  پکن  با  از روابط خوب  می تواند  دارند. بروکسل    يهسته ا  ي او گسترش سالح ه  یالملل  نیبامنیتی  
این خصوصیات باید مبتی بر    با   ياستفاده کند. استراتژ و محافظت از برجام  اهرم فشار بر تهران  به عنوان  با مسکو،  

 شود.  یاروپا سازمانده خارجیو   یت یمشترك امن استیر چارچوب س موضوع باشد و د

  هسته اي   فرصت است. همانطور که مذاکرات  ک یمشکل و هم    ک یهم  اروپا    هی اتحاد  يبرا  رانیبا ا  نیچ  فزایندهروابط  
  ت یتجربه موفق   ن یباشد. ا  یالملل  ن یفعال در جامعه ب نفع یذ  ک یتواند    ی اروپا م  ه ی اتحادنشان دادند،     2015تا    2003

  ی برجام حت  بتواند به تضمین احیايکه  براي احیاي اجماع جهانی  ن  یچبا  اروپا را به تعامل مجدد    ه ی اتحاد  د یبا  ز یآم
 . ، ترغیب کند شودمنجر متحده  االتیبدون ا

 جهینت

قدرت بزرگ است    کی  نی. چاستو اهداف دو کشور    تیعدم تقارن قدرت، وضع   رانیو ا  نیروابط چ  یاساس   ی ژگیو
ابتکارعمل    قیخود از طر مختص  منطقه نفوذ    جاد یو به ادارد متحده شرکت   االتیمدت با ا  ی رقابت طوالن کیکه در  

قرار دارد  متحده   االتیا  يها  می تحراست که تحت فشار    يقدرت منطقه ا  کی  هم   رانیاست. ا متعهد  کمربند و جاده  
 .ستین  یجامعه جهان در مجدد  ادغام  ر یمس ل ی، قادر به تکمیو خارج  یعوامل داخل ل یبه دلو 

ا  از ین  اریبه پکن بستر  ش یتهران بمی توان گفت که   با  ،  انه یم  ي ایآس   میان   ران یا  کی استراتژ  تیحال، موقع   نیدارد. 
 ن ی بر اایجاد می کند.  کشور    نی اراي  ابتکارعمل کمربند و جاده بطرح  در    یو اروپا به طور بالقوه نقش اساس   انهیخاورم

از برجام و جنگ    کایخروج آمر  اماجامع امضا کردند.    ک یتراتژمشارکت اس توافق    2016که دو کشور در سال  بود  اساس  
و    نیبر نحوه تکامل روابط چقابل توجهی   ریثاتدونالد ترامپ،  در دوره ریاست جمهوري  واشنگتن و پکن   نیب  يتجار

،  علیه ایران دولت ترامپ   هیثانو ي ها میپس از اعمال مجدد تحربه ویژه فارس   جیدر خلها تنش  شیداشت. افزا رانیا
گذاشت.   ر یثات  ران یو ا  ن یبر روابط چ  ، يو جنگ تجار   رانیها و تقاطع پرونده ا  م یتحر  نی هدف اتبدیل شدن به  خطر  

 وده است.ب رانتهپکن در برابر  موضع گیري کنونی  یعامل اصل نیمتحده و چ االتیا ی، رقابت جهانگریبه عبارت د
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ک  ی اتستمیس تر مفهومی بوده تا مستقیم و بیشتر  شیبرقابت تجاري با ایاالت متحده،  از    شی پ  تااهمیت ایران براي چین  
و  را تشکیل می دهند    نیچ  يمنطقه ا   ژهیستون راهبرد و  ي عربستان سعود  و رانیفارس، ا  جی. در خلوده تا دوجانبهب

- نیچ  ي اقتصاد  دوریران در کرایدر ابتکار عمل کمربند و جاده،  چین هستند.    ي انرژ  تیامن   اتدر محاسب  یعامل مهم
  در برابر وزنه  هم یک  فارس    ج یدر خلپیش    ها  مدتاز    رانیانهایتا اینکه  دارد.  مرکزیت    ی غرب  يایآس -انه یم  يایآس 

، هدف  نیبنابراکرده است.  از واشنگتن استفاده    یی دلجو  ایفشار    ي که پکن از آن برا  يابزار بوده و هم  متحده    االتیا
 نگه دارند.  داریو پاموثر   جامع خود را کیاستراتژ کتاست که مشار نیهر دو کشور ا ی مدت واقع یطوالن
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 منافع متفاوتایران: اهداف مشترك تا -پاندول روابط روسیه
 ماکسیم اي. سوچکف و پولینا آي. واسیلنکواین مطلب:  گاننویسند 

و   ی مل- یقوم  ي ها  ي ری ، درگافراط گراییگسترش  به نوعی ناآرام بوده، اما اکنون  همه قرن هاي گذشته    در خاورمیانه  
  گران یبازمنطقه و چه با    يکشورها  میان چه    داریروابط پا  يبرقرار   ي براها  منابع تالش  جنگ بر سر  و    کیدئولوژیا

آن    کردیمنطقه بوده، رو  يندهایدر فرآ  يد یکل  گریباز  کیهمواره    هیروس اگرچه  حت تاثیر قرار می دهد.  ت  را  یخارج
  د یجد   ی خارج  استیس   ی اصل  ي ها  ی ژگیاز و  ی کی  و متحول شده    1991در سال    ي شورو  ری اتحاد جماه  یپس از فروپاش 

 .است انه یمنطقه در خاورم  گران یهمه باز ن یواسطه قدرت ب د ینقش جد ایفاي ، هیروس 

که مسکو واقعا نیا، اما  اي برداشت می شودمنطقه   قیدق  یبرنامه عمل   کیمبتنی بر  اغلب    انهیدر خاورم  هی روس   صعود
  ت یموفق.  ندارد  یچندان  تیاهم  ، کند   ی به طرز ماهرانه استفاده م  کنانیباز  گریداشتباهات  فقط از    ایدارد    ياستراتژ

:  که مهم ترین آنها عبارتند از  ی مروبط می شود که در دست اجرا دارداصولیک سري    ه ، ب ياستراتژ یشتر از  ب  هیروس 
در    هی دوم، عدم دخالت روس و    ؛ بیرقطرف هاي  منطقه از جمله    يگو با همه کشورهاو    گفتدر    هی روس   ییاول، توانا
  ه ی روس ،  گران   ل یتحل  ی به گفته برخ  . کشورهادر  حاکم    ينهادها  ي برازا  حساسیت    در موارد   ژه یبه و کشورها    ی امور داخل

با  دي  تا ح  کرد یرو  نیا» را بازیابد.  قدرت بزرگ «خود به عنوان  و موقعیت    1990نفوذ سابق قبل از دهه  سعی دارد  
 .مطابقت دارد، در منطقه هستند   کایسلطه آمرمعتدل کردن منطقه که به دنبال   ي دولت ها  دسته از  منافع آن

 » کی مشارکت استراتژ« جادیا
در طی سال ها  امر    نیا.  کند   یبزرگ به نفع خود استفاده م  يها  قدرت  نیب  ير یکه از درگ  است  قرنچندین  ران  یا
به خود    يد یشکل جد   ران مسکو و ته  ن یاگرچه فعل و انفعاالت ب  است. و شده    رانیو ا هی روس بین  عدم اعتماد  وجب  م

دو    ز یآم ت یمشترك و هماهنگ موفق ي تالش هابر روابط آنها سنگینی می کند. هنوز  یخ ی تار يگرفته، اما بار الگوها
  ی ، گمانه زنرانیا  اي   هسته   توافقو    سم ی، مبارزه با ترورهیسور  اتیمختلف مانند مشارکت در عمل  يها  نه یدر زمکشور  
است   انتظاراتمنعکس کننده صرفا  ی ابیارز نیاند، اما داد ش یافزا ي منطقه ا جدید  اتحاد ک ی جاد یاحتمال اباره ها در

 و نه واقعیت ها. 

بر اساس اهداف    ه ی و روس   رانیا   ی اس ینخبگان س   ، کنند. امروز  ی م  فای ادر شکل گیري این اتحاد    ی مهمسوءظن ها نقش  
کارشناسان    يبحث ها  ایبه رسانه ها    ياعتماد  یاوقات عناصر ب  یگاه  هستند، اما  وفادار  گری کد یو چشم انداز مشترك به  

ی به  کینزد  ي برا  ی چانه زنتراشه    کیزود مسکو از تهران به عنوان    ای  ری نگران هستند که د  ها  یرانیشوند. ا  یم   اردو
  ی ثبات  یو ب  رانته  ندهیفزا  يها  يبلندپروازخود را به روي  چشم    هستند   مجبورهم  واشنگتن استفاده کند. روس ها  

 ببندد.  ه منطقها در  

  ر ییدر حال تغمدام  بسته به چالش ها    رانیو ا  هیروابط روس   سرعت پاندول،  يشورو  ریاتحاد جماه  یاز فروپاش   پس
و   ه یروس  تصمیمات کرملین توجیه پذیر است. براي نمونه، ایرام به روسیه هم در نتیجه برخی اعتماد عدم است. بوده 

  یمال   يضررهاروسیه به رغم    ، امضا کردند   ینظام   ن یتام  يقراردادها   1990دهه    ل یاو او  1980در اواخر دهه    رانیا
خود    یو فن   ی نظام  ي ها  يهمکار  ، 1995متحده در سال    االت یا  ادداشتیپس از آسیب به حسن شهرتش،    هنگفت و 
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به توافق  روسیه  انتیخوارد آورد چون ایران آن را خدشه  رانیو ا هی روس  ابط روبه   میتصم نید. ار محدود ک رانیرا با ا
از    ش یبصلح استکهلم،    قات یتحق  ی الملل   نیحال، بر اساس گزارش موسسه ب   ن ی. با اکرد  ی تلق   کایبه نفع آمر  ی قبل   يها

 بوده است. هی روس  از  2005تا  1995از سال  رانیا حاتیدرصد از واردات تسل  70

تا   1996در افغانستان از   یمشترك آنها از اتحاد شمال  تیدو کشور، حما  ن یب  ي موفق همکار  ي از نمونه ها  گرید   یکی
حال، روابط    نیاست. با ابوده  )  1997- 1992(  کستانیدر تاج  یجنگ داخل  انیپا  يتالش ها برا  نی، و همچن2001

. در نتیجه توافقی بین روساي  شد   ه ی روس در قبال    کایآمرهاي    استیطعمه س بار دیگر    2010در سال    ران یو ا  ه یروس 
مسکو در ازاي قرار نگرفتن در فهرست تحریمی  جمهوري وقت آمریکا و روسیه، باراك اوباما و دیمیتري مدودوف،  

میلیون دالري، خودداري  800تهران به رغم وجود یک قرارداد  به    300-شوراي امنیت از تحویل سامانه موشکی اس 
 کرد. 

  2015از سال  پاندول روابط  حال،    نیبا ارا نشان می دهند.  نگرش مسکو به تهران  تغییر در    زانیمنمونه هاي یاد شده  
نوسان کمتري داشته  برجام،  منتهی  در مذاکرات    هی و مشارکت قابل توجه روس   ه یدو کشور در جنگ سور  يبا همکار

  ک یبه سطح استراتژاز آن زمان    هی و روس   رانیاروابط  که  می گویند    اسانو کارشن  استمدارانیاز س   ی در واقع، برخاست.  
 است. دهیرس 

از برجام خارج شد    ، کایآمر  ي پیشینجمهور  س یرئ  ،دونالد ترامپبود که    2018در سال    در روابط   ي عطف بعد   نقطه 
  دو کشور   اما   کرد.   ک ینزد  هیبه روس   شتر یرا ب  ران یاتفاق  ا  نیآغاز کرد. ا  ران یا  ه یعل» را  يفشار حداکثر«اعمال    استیو س 

 آگاه هستند. ی منافع مل ناشی از يها ت یمحدود تعامالت و محدود ط یحاز م همچنان 

  ران یبا ا  یانهم  يایخزر، قفقاز و آس   يا ی، دره یدر سور  هیدو کشور نسبتا شکننده است. روس   نیب  ی قدرت کنون  توازن
ایران به جاي تهدید علی  شود. اگر منجر  م یپارادا رییبه تغی تواند م  د یاما ظهور عوامل جد ی دارد، مشترک هاي  نه یزم

  ه ی در سور ن راینفوذ ا یاکند،  د ی تهد  انهیم  يایرا در آس  هیمنافع روس  رانیا يها استیس اقدامی انجام دهد، یا  لیاسرائ
 خواهد کرد.  رییتغ  رانیاروابط روسیه و ، شود آنبه اهداف  ه یروس  یابیمانع از دست

  اصرار  ی رانیا حاضر به امتیاز دادن سر آنها نیست. از این رو،خاص خود را دارد که   يها ت یحوزه نفوذ و اولوهم  رانیا
  ک یخاص بر اساس منافع متقابل خاص مشارکت استراتژ   يندارد، اما در پروژه ها   ک یاتحاد استراتژ  ه یکه با روس می ورزد  

تعهدات  اگرچه به معناي  فرمول،    نیهستند. ا  بند یپا  »کی مشارکت استراتژ« فرمول    به، هر دو طرف  نیدارند. بنابرا
بلندمدت را نشان    ياز درك متقابل و اهداف مشترك و چشم اندازها  یسطح مشخص نیست،    نیطرف  يالزام آور برا 

   دهد.  یم

 در جهان پسا برجام رانی و ا  هیروس
  ي د یناام  نیتر  از بزرگ  یکیهم  دانست و    21قرن    کیپلماتید  يدستاوردها  نیاز مهمتر  یکیتوان هم    یرا م  برجام

ستونی می دانستند که آینده منع گسترش تسلیحات هسته اي به آن تکیه دارد، اکنون  آنهایی که توافق را آن.    يها
ها   پلماتیو د استمدارانیس  ي، تالش ها2018در مه از توافق  کایپس از خروج آمردریافته اند که اشتباه می کردند. 

سه کشور    تالش سال    15د.  ه نتیجه قابل توجهی نرسیب   يتوافق هسته ا   بارهمنافع و مواضع در  ي هماهنگ ساز  يبرا
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  ی الملل  نیآژانس ب و اولین گزارش  برجام  با    ران یا  ي محدود کردن برنامه هسته ا   ي ، فرانسه و آلمان) برا ایتانی(براروپایی  
 بود. مبنی بر تعهد ایران به توافق به انجام رسید، اما این فقط تا زمان خروج آمریکا از برجام  ی اتم يانرژ

»  ي صبر راهبردبرجام زود است چون ایران «مرگ    یاعالم رسم  ي براعتقد بودند  از کارشناسان م  ياریبسسال گذشته    تا
مذاکره کنندگان  و به رغم تالش هاي    کرد   رییها تغ  یابیمتحده، ارز   االتیا  يفشارها  ش ی. اما با افزاپیشه کرده بود

  ده یتوافق ا  کی  برجامنشده است.  هم  لغو  اگرچه به طور کامل    ؛به طور کامل احیا نشدههنوز    برجامبراي ارائه راه حل،  
و فعالیت هاي    و برنامه موشکی   اعمال می کند   ت یمحدودبر برنامه هسته اي ایران  سال    15  براي   تنها   و   ست یآل ن

هسته اي ایران را نیز در بر نمی گیرد. انتقاد ترامپ به توافق همین ها بود، اما نتوانست باقی جهان را متقاعد کند و  
 تا دیگر طرف هاي توافق را وادار به پذیرش دیدگاه خود کند. استفاده کرد  کایآمر  ينفوذ اقتصاد  در مقابل، از 

و    هی روس   فراتر از اظهارات عمل کنند. اما  در مخالفت با رویکرد آمریکا  توانند   یثابت کردند که نم   یی اروپا  يکشورها
شرکت برآمدند. چند  ها    تیدور زدن محدوددر صدد  دند، که  کر   تمتحده مخالف  االتیا  استینه تنها آشکارا با س   نیچ
روسیه هم آشکارا در حمایت از آینده برجام موضع   .کار را پرداختند   ن یا نه یهزبا مواجهه با تحریم هاي آمریکا  ینیچ

 دامه داد. ا ی رنظامیبا اهداف غ يهسته ا يتوسعه انرژ گرفت و به همکاري با ایران در زمینه 

عرضه    رانیبه ا  ي چهار راکتور هسته اباید    هی روس   ،امضا کردند که بر اساس آنی  توافق  1992سال    در  مسکو و تهران
ایران    يهسته انیروگاه    نیساخت اولطبق آن، روسیه مسئولیت  امضا کردند که    يقرارداد  1995در سال    و  کرد  یم

، روسیه مسئولیت  اروپا  ه یو اتحاد  کایآمر  يفشارها  د یبا تشد   2011در سال  ر عهده گرفت. در همین راستا،  در بوشهر را ب
جامعه    ی قامانند برویکرد گام به گام در حل مساله هسته اي ایران را پیشنهاد داد. روسیه  بیشتري برعهده گرفت و  

منابع    لیپتانسبا توجه به  در روابط با ایران بود.    يد یآغاز جد چون به معناي  برجام استقبال کرد    بیاز تصو  یالملل  نیب
در  فراهم آورد تا    ران یااین امکان را براي  برجام  در نتیجه    ها  میآن در منطقه، رفع تحر  کیاستراتژ  تیو موقع  رانیا

ي)  درصد   12.5  ی ناخالص داخل  د ی(تول  ي اقتصاد  ي رشد قابل توجه در شاخص ها  به   2017و    2016اقتصادي    سال
  ت یسال از محدود  30از    شیکه ب  يور اقتصاد کش  يایاح  يرا جذب کند. اما دو سال برا  یگذاران خارج  هیسرمابرسد و  

 نبود.  یکافبرده،  رنج 

  ن ی از ا  ي تا حد کشورها    ریبرخالف سا  آمریکا ادامه داده، امابه اظهارنظرها علیه  از برجام    ترامپاز زمان خروج   هیروس 
  ی از بازار جهان  ران یها باعث شده ا  م یتحرچون  نفت همچنان باال است،    مت یسو، ق  کی سود برده است. از    تیوضع

  ی متحده رنج م  االتیا  يها  استیکه از س براي روسیه تبدیل شده    یکیشرایران به  ،  گرید  ينفت خارج شود. از سو 
در صدد نفی و مقابله با سیاست    ران یمشارکت با ا  قیاز طر  ه یروس   قرار دارد. به عالوه،ها    م یتحت فشار تحرو    برد 

قبول است و با    قابل   ر یغمی خواست نشان دهد اعمال چنین تغییري از خارج    ه یروس   . «تغییر نظام» آمریکا برآمد 
مسیر توسعه برنامه هسته اي    مغایرت دارد چون  ه یبا منافع روس هم  برجام    یینها  یفروپاش می شود. اما  مقاومت روبرو  

 .دهد   یم  شیه افزادر منطق را  یثبات یب  ،هموار می کند و خطر ایجاد رقابت هسته اي و در نتیجه رانی ارا براي 

  از تعهدات برجامی خبر داد.   ی جیتدراز عقب نشینی  از برجام،    کا ی، سالگرد خروج آمر2019ماه مه سال    در ایران  
به دیگري  دادن    از یامت  ی آمادگو آمریکا هنوز موفق نشده چون هیچ یک از آنها    ن رایا  نیب   ي گر  یانج یم  ي تالش ها برا
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  ی آتش نشان  نمی تواند نقش   ه یروس ي روسیه، درباره وضعیت موجود گفته: « جمهور  سی رئوالدیمیر پوتین،  را ندارند.  
و    م یکرد  فا یخود را ا  قش. ما ن مینجات ده  ، ستند یرا که کامال تحت کنترل ما ن  ییزهایچ را بازي کند. ما نمی توانیم  

ها از    و همه طرف   ي به همه شرکاو    ندارد   ی به ما بستگ تنها  مساله  ، اما  میکن  فا یتا همان نقش مثبت را ا  م یآماده ا
کرد در چارچوب   ه ی توص  ران یاروسیه بارها به  با این حال،    .»داردبستگی    رانیو ا  یی اروپا  يمتحده، کشورها  االتیجمله ا

کند، بلکه    یم   ف ینه تنها توافق را تضع  ران یاشتباه اهر قدم  ،  هی پاسخ ندهد. از نظر روس   کای آمر  کی توافق بماند و به تحر
 . دزمحروم می سا ه متحد  االتیا» يفشار حداکثر کارزار «اعمال در برابر  ی الملل نیجامعه ب ی از همدلاین کشور را 

است  مربوط    ی کیبه تعامل تاکت  ی کرد: اول  م یتقس کیاستراتژ  ر یتوان به دو مس  ی را م  هیو روس   ران یتعامل ا  ي حوزه ها
پروژه  در    ژهی، به وکیبه توسعه روابط استراتژو دومی    ؛یفعل  يدهایدو کشور در پاسخ به چالش ها و تهد   يو همکار

تا    ریدو مس  نیامربوط می شود.  ها    نهیزم  ری، بشردوستانه و سای، نظامي ، انرژي اقتصاد  ي ها  نهیبلند مدت در زم  يها
 عدم تعادل در روابط دو کشور را در پی داشته اند. و یافته  توسعه گون امروز به طور ناهمبه 

 دستاوردها  يها حوزه 

  ی آنها در آنجا نقطه عطف  يهمکارآغاز نشده، اما    هیسوردر  قطعا    ران یو ا  ه یکه روابط روس   یدر حال  -  هیسورارزار  ک
  ي ها  تی. اولوموفق عمل کردند به اهداف مشترك    یابیدستراي  ب  يهمکار  الگوي  کیدر ایجاد  . هر دو کشور  ه استبود
و    اعش مبارزه با د  ،بشار اسد   استیدولت آن به ر  و   ه یسور  یعرب   ي جمهور  تیمسکو و تهران شامل حفظ تمام  یاصل

 ، بود. دانند  یغرب م » مداخله گر  «الگويو مخالفت با آنچه که هر دو آن را   ،یستیترور   يگروه ها گرید

  ک ی اطالعات استراتژتامین تسلیحاتی می کرد،   هی روس صورت گرفت:    نه یدر سه زم  ه یدر سور ران یو ا هی روس   يهمکار
با درخواست    2015  زییدر پا  هی روس   یی هوا  يروهاینداشت.  شرکت    ینظام  اتیعمل  یدر هماهنگ فراهم می آورد و    یمهم

قدس   ي روهای، فرمانده ن یمانیل قاسم س سردار  با    اتمذاکرکرملین تحت تاثیر  جنگ شدند.    دان یوارد م  ه یدولت سور
آن زمان  ظاهرا او    .ه بود، تصمیم به مداخله نظامی در سوریه گرفتکه در تابستان همان سال به مسکو سفر کرد   ،رانیا

 مداخله کند.  هی سور ي ریو در درگ  ردیابتکارعمل را در دست بگ بود خواسته  ه یاز روس 

با   2016در تابستان سال ایرانی ها آشکار شد که  تیواقع نیبا اهمچنین  هیدو ارتش در سور نیتعامل ب يباال سطح
خود    یی حمالت هوا  یروس   يبمب افکن هاموافقت کردند.  همدان    یی هوا  گاهیاز پا  هیروس   ییهوا  ي رو ینموقت    استفاده

  یی هوا  اتیو عمل  رانیتوسط ا  ین یزم  اتیعمل  بی، ترک لگرانی. به گفته تحل دند از آنجا آغاز کر   داعش  يرا به جنگنده ها
  ن یولت ادسوریه به    بخش عمده خاكداعش و بازگرداندن کنترل  دادن  شکست  در  به شدت    هی تحت کنترل روس 

 موثر بود. کشور 

  ی نظام  ارزارک  يبا راه اندازمسکو  داشت.    د یداعش ترد  هیعل   کایآمر  ي به عملکرد و مقاصد ائتالف تحت رهبرروسیه  
منطقه    تیمحافظت کرد و موقع  یگ یدر همسا  یستیترور  يدهایاز خود در برابر تهد رسید:  ، به دو هدف  هی خود در سور

عمل  متحده  االتیاز ا بهتر یاز نظر اخالق روسیه باور دارد که . بهبود بخشید  ی محل يبا دولت هادر روابط خود را  يا
که هیچ بوده  ه ی پارلمان روس  د یی ات و این کشور  بر اساس درخواست مشروع دولت   می کند چون مداخله آن در سوریه

 کدام درباره کارزار آمریکایی صدق نمی کند. 
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به   یابیدستبه دنبال   نی، تهران همچن»صلح و ثبات در منطقه جاد ی اروسیه و ایران درباره «عالوه بر هدف اعالم شده 
  ره یزنج  ک یهمچنین به ایجاد   ران یابوده.  خود ن   تیدفاع و امن  نیقادر به تضمکه  اسست    ه یکشور همسا کیدر  نفوذ  

تسلیمات لبنان کمک کرد   ي برا   داریپا  یحات ین  اهللا  ترتیب،  .  ه استحزب  کل  کی  هی سوربدین  محور  «در    ي د یحلقه 
شد و حزب اهللا توانست    کینزد  لیاسرائ  ي به مرزهابا این اقدامات    ران ی. اقلمداد می شودلبنان    - هیسور   -عراق   »عهیش 

انتظار داشت حضور    لید. اسرائایفزبیا  لیسرائا  ی بر تصور ناامن  ،بیترت  نیو بد بهسازي کند و خود را    ینظام  زاتیتجه
بالقوه برا  ک یبه عنوان    ه یروس   ینظام   ه ی فوراز جمله  در چند مورد  عمل کند.    ران ینفوذ ا  شیافزا  ي عامل بازدارنده 

  ي روها ین  ینیعقب نش  باعثبود که    هیوساطت روس وجود داشت و تنها    لیو اسرائ  رانیا  می مستق  ير یدرگخطر  ،  2018
خط اسرائیل به    ت ی، امنلیبا اسرائ  ه یروس   کی روابط نزد  توجه بهشد. با    لیمرز اسرائ  يلومتر یک  85در    ران یا  ینظام

  ي برا  مسکو، اقتدار و نفوذ  نیاز طرف   یکیحال، در صورت حمله قاطع    نیشد. با ا  لیتبد اقدامات ایران در منطقه  قرمز  
 نخواهد بود.  یکاف  جنگاز وقوع  ي ریجلوگ

تعامل کردند. قالب   د یجد   يقالب ها  يبرا  شروع به جستجو   ران یو ا  هیروس وقتی پیروزي در سوریه نسبتا تحقق یافت،  
  از تعامل سازنده قدرت   يرا گردهم آورد، به نماد  ه یو ترک  رانی، اهی روس یعنی    یخیموسوم به آستانه که سه مخالف تار

 شد. لیتبد   هی در سور یخارج يها

دهه  از   ه یروس داند.   یم  هاي خود سالح براي کننده   دواریبازار ام ک یرا  ران یا ی به طور سنت هی روس  -  ی نظام يهمکار
  ران ی به ا  ی نظام  زاتیو تجه  شرفتهیپ  ي سالح ها  گریو د  ییدفاع هوا  يهاامانه  ها، س   ییایردری، زماهایاز هواپ  1990
 ها را قطع نکرده است. يهمکارهمچنان ها،  م یو فشار تحر یاسینوسانات س  و به رغم داده 

، فرمان  هی روس   ي وقت جمهور  سیمدودف، رئ  ي تریمیقرار گرفت. د  شیآزمامورد    2010سال    دره  یو روس   رانیروابط ا
 ت ی ممنوع  ، را امضا کرد که بر اساس آن  ران» یا  ه یسازمان ملل متحد عل  ت یامن  يقطعنامه شورا  نیچهارم  ي«اجرا

 یک شکایت   ران یها اعمال شد. ا  ی، بالگردها و کشت یرزم  يماهای، هواپیزره   ي ، خودروها300اس   ي انتقال سامانه ها
  300اس  يسامانه ها ن یلغو قرارداد تام لیبه دل ی شرکت روس  هیژنو عل ی الملل نیب  يدادگاه داور  ي دردالر  اردیلیم 4

به    ساله هسته اي ایراندر مبا جامعه بین المللی    هی روس   همکاري  چون  شد،  یاس یاختالف به شدت س تنظیم کرد.  
 شد. لیتبد ي علیه این کشور فشار ي برا یاهرم

را به    ی موشک  ي هاامانه  دسته از س   ن یاول  2016  ل یپس از انعقاد برجام به تعهدات خود عمل کرد و در آوراما روسیه  
  ه ی و روس   ران یاست. ابوده  در حال رشد    2015از سال  دو کشور    ی نظام  ي ها  يداد. همکار  ل یتحو  ی اسالم  يجمهور

در    ی نظام  ياز قاچاق مواد مخدر و همکار  ي ری، جلوگيمنطقه ا  ت ی، امنهی سور  رمشترك د   ینظام  اتیعالوه بر عمل
 مشترك خود دانستند.  ي ها تیخزر را از اولو يایدر

  ي گسترش همکار  باره در  یادداشتیطرف  رخ داد که دو    2019  ه یمسکو و تهران در ژوئ  ینقطه عطف در روابط نظام 
  ی ت یو بر مسائل امن  ي منطقه ا  يها  استیدهد فراتر از س   ی اجازه م   ن یبه طرف  ادداشتی  ن یامضا کردند. ا  ی نظام  يها

دهد دو طرف آماده گسترش    ی نشان م ن یتفاهم نامه همچن ن یتمرکز کنند. ا  هند و در تنگه هرمز انوس یدر شمال اق
از جمله در زم  ی نظام  يها  يهمکار اما    یی ایدر  نه یخود  با تعهدات سختگ   گریکد یهستند،  با روابط   رانهیرا  مطابق 
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روسیه  اول، دست کم گرفت.  د ینبا زی نامه را ن تفاهم ن یا یاس یس  ت یکنند. اهم ی نم د ی، مقنمسکو و تهرا ن یب یعیطب
علیه    ي و منطقه ا   ییکایآمر  گرانیباز  اد یفشار ز  میانه این کشور در  خود را از    تیحما  رانی با ا  ی نظام  ي همکار  تیبا تقو

نفوذ خود در    تیتقو  ي از منابع موجود برا  ه یامضا شده، روس   سند بودن    يار یبا توجه به اختآن، نشان می دهد. دوم،  
نه تنها به نفوذ و    استیس   نی کند. ا  ی اوضاع دنبال م   تیسازنده و متعادل را در جهت تثب  ی استیمنطقه استفاده و س 

  کند.  ی ت میثبت  طلبصلح    کی وجهه آن را به عنوان  شود، بلکه    یفارس منجر م  جیدر منطقه خل  هیحضور روس   هیتوج

 حوزه هاي نادیده گرفته شده 

  ي ها م یتحر  رغمبه  با تهران  ي اقتصاد  ي ها ي توسعه همکار  ي به طور دائم قصد خود را برامسکو   -  ياقتصاد  يهمکار
سهم  .  ه استماند   باقیمتوسط  سطح  گردش تجارت دو جانبه در    ت یواقعدر  حال،    نیبا اواشنگتن اعالم کرده است.  

  ی خارج  ي تجار   ي شرکا  ستفهر در    ران یا  و درصد بود که    0.2تنها    2018در سال    ه یروس   ی در تجارت خارج  رانیا
مین شریک تجاري روسیه  48  گاهیدر جا  2017در سال    قرار گرفت و این در حالی بود که ایران  50رتبه  روسیه در  

  ا ی بوده و    رانیصادرات ا  یاصل  ک یشر  2008که از سال    نی با چ  سهیدر مقا  هی روس   ياقتصاد  يفرصت هاقرار داشت.  
  ن یب  ياقتصاد   يدر تجارت و همکار  یخاص  يوجود، دستاوردها  نیندارد. با ا  یچندان  تیمبا آلمان و هند، اه  یحت

 .مطرح است رانی و ا  هیروس 

منعقد   2014توافق ابتدا در سال    ن یکرد. ا  تیحما  ران یاز ا  ییغذامواد  برنامه نفت در برابر    ي با راه انداز  ه ی روس   ، اول
هزار بشکه نفت خام در روز    500این امکان را براي ایران فراهم آورد تا  قرارداد    نیشد. بر اساس اطالعات فاش شده، ا

برنامه مشترك  و اجراي این    يراه انداز مرحله  حال،    نیبا ا.  کند   هی تهو کاال    ییمواد غذاو در ازاي آن،  بفروشد    هیبه روس 
هاي منتشر    . بر اساس گزارش افتاد  قیبه تعو  ی پول  يحساب ها  هی مشکالت تسو  لیعمدتا به دلبارها    2017تا سال  
 متیقتوانستند بر سر  می  ن  نی طرف:  نداد  ل یتحو  ه یبشکه نفت به روس   کی   یهرگز حت به چندین دلیل    ران یاشده،  

توافق با   يرا برا  هی متحده روس   االتی(امشکل داشت    نیما اصرار داشت)؛ تدارکات ت  فی بر تخف  هی توافق کنند (روس 
ببیابد از مشکالت    يریجلوگ   يبرا   یطرحمسکو بتواند  تا    د یها طول کش  کرد و مدت  م یبه تحر  د یتهد   رانیا   مه ی)؛ 

مشخص    یی کنندگان نها  افتیدر  ؛ توافق کنند)  مه یببر سر کارگزاران  توانستند  می  ن  نی(طرف  امکان پذیر نبود نفتکش ها  
به آنها نفت می فروخته،  که قبال    یی کشورها  ه اصرار داشت که نفت آن ب   ران ی(انبودند و توافقی بر سر آنها وجود نداشت  

 فاش نشده است.تا به امروز معامالت دقیق  اتیداده نشود). جزئ   لیتحو

در  اما  .  ستین  يضرور  گریتوافق داین مساله را مطرح کرد که    ه یران لغو شد، روس ای  هیها عل  میکه تحر  2016در سال  
  هی ، روس 2018در سال    ها  میتحرشت  است. با بازگ  ز یم  ي که توافق دوباره روگفت    هیروس   يانرژ   ر یوز  2017مارس  

  باره کمک کند. دولت ترامپ به مسکو در  آن کاهش فروش نفت    ي برا   کایآمر  ي در مقابله با تالش ها  ران یمتعهد شد به ا
توسعه تجارت  در صدد    ه یهشدار داد. اما روس   ، در فرار از مجازات ها کمک کند   ی اسالم  ي هرگونه اقدام که به جمهور

ی  حتی زمان  یمقامات روس   برآمد.ها    میبدون در نظر گرفتن تحر و فروش نفت ایران به کشورهاي ثالث    رانیابا  نفت  
ایران تا پیش  استفاده کند.  اهیس  يایخزر به در يایانتقال نفت از در يتواند از کانال ولگا دان برا یم  رانیاگفتند که 

از    کایپس از خروج آمر، اما  فرستاد  ی نفت م  هی و ترک  هیکانال سوئز به سور  قیاز طراز اعمال مجدد تحریم هاي آمریکا  
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به حمل و نقل آن کمک   ا ی يداریرا خر ران یکه نفت ا ییکشورهادیگر قابل استفاده نبود.  ر یمس ن ی، ايتوافق هسته ا
 . مواجه هستند  کایآمرثانویه   ي ها میدر معرض تحر با خطر قرار گرفتن  کنند  یم

است. بانک  بوده  انتقال پرداخت ها    نیگزیجاکار    و  ساز  کی   از طریق  رانیو ا  ه یروس   نیب   ي روابط اقتصاد  تیتقو،  دوم
دو توافقنامه در تهران امضا   2016در سپتامبر    رانیو بانک توسعه صادرات ابه نام «آر.اف.کی بانک»    هیروس   يتجار

  استیتوافقنامه ها با س   نیکنند. ا  لیتسه  یمل  يرا با ارزها  ران یا  و  ه یروس   نیب  یبانک  نیب   يحساب ها  هیکردند تا تسو 
  کجانبه ی  کردیو رو  یهر دو کشور مطابقت دارد. از آنجا که دالر نماد و ابزار هژمون  يکاهش ارزش دالر از سو  يها
شود. با آغاز دور   ی م ی تلق ياستقالل اقتصاد  رویکردي در راستاي ارتقايمتحده است، امتناع از استفاده از آن  االتیا

سوئیفت    ، شبکهنیرا قطع کند. بنابرا  رانیدرآمد ا  ی تالش کرد منابع اصل  د ی، کاخ سف2018  ها در نوامبر   م یدوم تحر
قطع کند.   ی رانیتحت فشار قرار گرفت تا ارتباط خود را با موسسات ا  ی الملل  ن یب  يپرداخت ها  يمستقر در بروکسل برا 

به منظور    زوي کرد. روسیه پس از این اتفاق و با سوئیفت تقریبا ایران را از نظام مالی بین المللی جدا و من قطع ارتباط  
  ام یپ  ي ها  سامانه دو کشور از  را در نظر گرفت و    ران یبا ا  یمل   ي حساب با ارزها  ه یدو جانبه، تسو   ي ها  ي ادامه همکار

  ي روابط تجار   ق یبه گسترش و تعم  ساز و کار تا اندازه اي  نی. اند کرد  هخود استفاد  یداخل  افتهیتوسعه    یمال  یرسان
   است. ي دو کشورها يهمکار وجهه در  ن یتر فی حوزه همچنان ضع نید، اما ار کمک ک ران یو ا هی روس  نیب

 فرصت  يها حوزه 

و    ی دارند متفاوت  ي ها  دگاه یپسا جنگ نشان داد که مسکو و تهران دتفاوت ها در منافع در سوریه    -   ي منطقه ا  ادغام
انبال می کنند.  د  انهیدر خاورم را    ياهداف متضاد  آنها پتانس  ن یبا    ا ی  یجهان  نه یتعامل در زم  يبرا   ییباال  لیحال، 

  ق یتشو  یالملل   نیو ب  يمنطقه ا سطح  در    ران یابه ادغام    2016ها در سال    می در آستانه لغو تحرروسیه  دارند.    ییایاوراس 
و    نی، هند، چهی، روس لی(برز  بریکس   به اجالس   ،رانیا  ي وقتجمهور  سی، رئیحسن روحان  2015در سال  د.  رک

  پنج اقتصاد نوظهور   یغرب  ریاتحاد غ  نیبه اایران    وستنیپکه زمینه ساز مباحثات درباره    ) دعوت شد یجنوب  ي قایآفر
اما    ، به ارمغان آورد  یکسبر  يبرارا    تیعنصر تنوع و مشروع، کشور مسلمان نیمشارکت اول  مسکو می خواست بابود.  

  ی هرگز عمل  ران یا  ه یها عل  می تحر  م یرژ  ي ایاح  نیهمچن اتحاد و    ي اعضا  میان   ی تناقضات داخل  ل یدل به دلیل  طرح    نیا
است،    یالملل  نیب  نیرا که ناقض قوان  کایآمر  کجانبهیفشار  هاي اعمال    استیس بریکس از احیاي برجام حمایت و    نشد.
  يسازمان همکار به عضویت در  خود    ران یا  . تحریم هاي آن را ندارد؛ اما توانایی مواجهه مستقیم با آمریکا و  کند   یرد م 

  ي در همکار   ران یمشارکت ا  يبرا   ه یروس   ي استراتژبیش از بریکس عالقمند بوده است که این مساله نیز با    يشانگها
 همخوانی دارد. ي منطقه ا يها

  ک ی ،  حمل و نقل شمال به جنوب  ی الملل  ن یب  دوریمدت، توسعه کر   یکننده و طوالن  دواریام  ياز پروژه ها  گر ید  یکی
. اگرچه توافق  است  و اروپا   ي مرکز  ي ای، آس هی ، روس جانی، افغانستان، ارمنستان، آذربارانیهند، ا  ن یب  حمل و نقل شبکه  

برا   ه ی، روس رانیا  نیب عضو همچنان    ياما کشورها ،  امضا شد   2002  در  جنوب-کوریدور شمالآغاز پروژه    يو هند 
برنامه مبادله نفت در   يدر اجرا  هیبه روس  مدتدر کوتاه شمال به جنوب  دوریکر  هستند. ها رساختی توسعه زدرگیر  

 نی ب  2019وافقنامه موقت اکتبر  ت عالوه،  به  .  کند   یکمک ماست،    رانیتوسعه پروژه در ا  ی برابر کاال که موتور اصل
صادرات کاال و  که امکان گسترش    ود ش   یآزاد م  يمنطقه تجار   کی   جادیمنجر به ا  رانی و ا  ایاوراس   ي اقتصاد  هیاتحاد
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  ران یرو، ا ن ی. از ارا براي ایران فراهم می آورد تینقش به عنوان کشور ترانز   و تقویت  هیهمسا ي کار به کشورها ي روین
  االت یا  ر یثاتحت ت، چندان  ییاروپا  ي که برخالف کشورهاوارد می شود  منطقه    يبه مدار کشورها  هی با مشارکت روس 

 دارند. منطقه عالقه  داریپا یاس یو س   يبه توسعه اقتصادنیستند و متحده 

است. هر    رانیو ا هیبه اهداف مشترك روس   یابیو دست  يهمکار  يها  نهیزم  نیاز مهمتر ی کی  يانرژ  -  يانرژ  يهمکار
  ن یحوزه تعامل ب  نیاالبته  کنند.    یم   فایا  يانرژ  یدر بازار جهان یو نقش مهمدارند بزرگ نفت و گاز    ریدو کشور ذخا

موج   يها نهیمسکو و تهران با توجه به هز نیب يانرژ يهمکارقلمداد می شود.  شچال ک یفرصت و هم  کی هم آنها
 هدات فدرال آلمان از تع  يجمهورعقب نشینی  پس از  است که    يادآوریالزم به  داشته است.    بیفراز و نش، ها  میتحر

واحد    نیبوشهر موافقت کرد. اول   یاتم  روگاه یاتمام ساخت ن  بابود که    ي تنها کشور  ه یروس ،  1980سال  ایران در  خود در  
  ي بهره بردار   به  2016  لیمتصل شد و در آور  رانیا  ی به شبکه برق مل  2011در سپتامبر    بوشهر  يهسته ا  روگاه ین

 ن ی به تام ی از تعهدات خود به خدمات رسان یدر همان زمان به عنوان بخشروساتوم پروژه بود.   یرسم  انیپا رسید که 
  روگاه یدوم و سوم ن  يساخت واحدها  يبرا   يقرارداد   2014در نوامبر    رانیو ا  هی. روس دادادامه    نیروگاه  ي سوخت هسته ا

تعیین شده است. به   2027 هی فورسوم  واحد و   2025آگوست زمان اتمام ساخت واحد دوم بوشهر امضا کردند.  یاتم
امضا کردند.    ي هسته ا  ي در استفاده از انرژ  يهمکاردرباره  از اسناد    ي مجموعه ا  2014در نوامبر  ، ایران و روسیه  عالوه
 . شود ی محسوب م ي برنامه هسته ا يدر اجرا   رانیا یاصل  ک یهنوز شر ه یروس  ،نیبنابرا

ثبت شده گاز    ر یبه عنوان رهبران جهان در ذخا  ران یو ا  ه یروس   چالش هایی براي به معناي  برجام    ي امضابا این حال،  
به    ران یگاز اصادرات    ینگران گسترش احتمال  ه یروس است که در بازارهاي مشترك، رقیب به شمار می روند.    یعیطب

تواند صنعت نفت و گاز خود را به طور کامل توسعه دهد. با    ی ها نم  می تحت فشار تحر  ایران در حال حاضراروپا است.  
 در غرب است.  هی روس  تیمنافع آ  به معناي خطر بالقوه براي ي توافق هسته ااحیاي حال، چشم انداز  نیا

به واردات   دن یتنوع بخش  در راستاي کاهش وابستگی به روسیه در صدد، اروپا  2014در سال    ن یاز بحران اوکرا  پس
پس از خروج    رانیا  ياقتصاد   يجبران خسارت ها  هب  ییاروپا  يکشورها  کیتحر  هامر ب  نی حال، ا  نیبا ارآمد.  بگاز خود  

 تجارت گاز با ایران بود.   یمنافع احتمالچون مخاطرات مواجهه با تحریم هاي ثانویه بیشتر از  از برجام نشد  کایآمر

گفته    کایآمر  ي ها  می در غلبه بر تحر  رانیبه ا  درباره کمک کشورش ، پیشتر  هیامور خارجه روس   ر یالوروف، وز  یسرگئ
  ی ملموس   ي ایمزاتهران کمک خواهد کرد و  -مسکو دوجانبه    ي و اقتصاد  يبه روابط تجار   رانیله ااکاهش تنش ها در مس

در مهار اجباري صادرات نفت و گاز  نهفته   یواقع  ي ایمزانمی شود  ،ها یلفاظ نای وراي  اما خواهد داشت. هی روس  يبرا
تحریم  است که با    در بازار جهانی  رانینفت ا  ینیگزیسو عالقمند به جا  کی روسیه از  ایران براي روسیه را نادیده گرفت.  

  ه ی ، تجارت با روس گرید  ياز سوبوده است.  واشنگتن    يها  م یتحر   استیس   نفع ینظر، مسکو ذ  ن یاها تسهیل شده و از  
را    ه یروس   استیس   ي ها  هیپا  یمشارکت   نیچنبوده است.  ها    میتحر  ر یکاهش تاث  يبرا  رانیا  يابزارها  نیثرتر واز م   یکی

 کند.   یم تی متحده تقو االتیآن با ا کی ت یدر چارچوب رقابت ژئوپل

با ایران، گزینه دوم را انتخاب کرد. دو کشور    داریپا  يهمکار  جادیابین رقابت در آینده دور و    2017سال    در روسیه  
  ارد یلیم  30به ارزش    يانرژ   »کی استراتژ«  ي بر سر قراردادها  2017به تهران در نوامبر    نی پوتوالدیمیر  سفر    ان یدر جر
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  ي همکار بر  ها    میاست که تحر  یهیبد   .توافق کردند   ی قاتیتحق  يو همکار  رانینفت و گاز ا  نیاد یم  سعهتو  يدالر برا
 این همکاري ها را زیر سوال نبرده اند.   لیپتانس تاثیر گذاشته اند، اما  يانرژ در زمینه   و کشورد يها

 گیري  جهینت
  ران یو ا  هیروس   نیب  يهمکاراستراتژي در    يبرا  ییجا  ایآهمه مسائل یاد شده، این سوال مطرح است که  توجه به    با

 وجود دارد؟ 

جنبه    .دهند   یم  حیرا ترجبدون تعهدات بلند مدت    یمشکالت فعل  يراه حل برا  افتنیو   یکیتاکت  يدو کشور همکار
دهند.    ی قرار نم  ت یرا در اولو  گریکد یدو کشور  برد و    ی رنج م  یعوامل مخرب خارجیک سري  شراکت از    ي اقتصاد

تواند آن را    ی نم  هیروس مند است که  ازین  ی عمدتا غرب  يبه فناور  ران یا  و ندارد    ازین  رانی به نفت ا  ه یروس براي نمونه،  
 ند. ده امان ی باقدوجانبه روابط  ي ستون ها یو نظام   يانرژ يکند. اما بخش ها نیمات

و    ستیالگو ن  کی  گرید. غرب دنگذارمی    ریثاتدو کشور  بر روابط  هم    یجهان  يالگو  ریی و تغ  ي منطقه ا  يندهایفرآ
  ی مفهوم خاص باعث م   نیا  .ه استشد   د یجد   تیاولو  کی  »یشرق جهان«و رابطه با    دهیفروپاش الگوي مرکزیت اروپا  

اانهیدر مورد خاورمتعامل داشته باشد و    ییایدر مناطق مختلف آس   یاصل  نفعانیبا ذ  شتریب  هی شود روس  بدان    نی، 
  کشورها   گریفارس و د  جیخل  ي ها  ی، اردن، مصر، پادشاههی ، ترکران یبا ا  يتر   ي قو  يها  يهمکار  ه یمعناست که روس 

چالش    گریو د  ي منطقه ا  تیکشورها در امن   نیا  شتر یب  يبا توانمندساز  د یحرکت با  ن ی، اهی روس   دگاه یاز دخواهد داشت.  
 . ه استشد   ل یتبد   ه یروس   یخارج  استیدر س   ک یشر  يکشورها  ن یاز مهمتر  ی کیبه    رانی، ا بیترت  نیها همراه باشد. بد 

ي غیرمنسجم  کردیکه رو  ند ه اد ی و کشور به توافق رس دروسیه و ایران از گذشته تا امروز،  روابط  به رغم فراز و نشیب هاي  
هر    یاتیمنافع حمخاطره براي  اهداف مشترك بدون    با  ها  نهیدر زم  يهمکارداشته باشند که امکان  دوجانبه  در روابط  

 . یک را فراهم می آورد
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 منافع متقابل  ییهمگرا شیو هند: افزا رانیا
 سود  راکشاین مطلب:  هنویسند 

  ن ی تام  ک ی  ران یهند، ا  ي کرده است. برا  ک ینزد   گریکد یرا به    ران یهند و ا  ر یاخ  ي ها  منطقه و جهان در سال  تحوالت
نگران افزایش    د. هر دو کشورکن  یرتبط مم  انهیم  يایافغانستان و آس   قلمداد می شود و آن را با  يکننده مهم انرژ 

،  ياز عربستان سعود  ی وهاب  ون ینروحادر نتیجه ترویج هاي    ی مسلمان سن  ي تندرو در کشورها  هاي  یسلف فعالیت  
  ن یابوده، اما    ياز توافق هسته ا  کایآمر  کجانبهیخروج    يامدهایپ  تیریمد   رانیاهاي    استیس   یهدف اصل  هستند.

 . تاس روي آورده  از جمله هند    ییایآس   يبه کشورها  »نگاه به شرق«  د یجد   استیاز س   یبه عنوان بخش   نیکشور همچن

به رشته    جواهر لعل نهرو  یتیتوسط پ  شیهشتاد سال پ  که حدود  یمهم  یاجتماع-یاس یس   خ یکتاب کشف هند، تار  در
از    رت   ک ینزد  خ یاز نظر خاستگاه و در طول تارآنهایی که  شمار  کند که    ی استدالل م اینطور    سنده ینوتحریر درآمده،  

زار سال  ، به ههیهمسا  یبه عنوان دو تمدن باستان  دو قوم   ن یمبادله ب، اندك است.  بوده اند   رانیمردم هند و مردم ا
مشاهده کرد.   ی ها در وداها و متون زرتشت وه یفرهنگ ها و ش نزدیکی   در توان   ی مرا امر  ن یشواهد اقبل بازمی گردد. 

  هم  امروز  یحت  .آن شد   نیگزیجابعدتر    یسیانگلو    در هند بود  يزبان دربار  19قرن    لی تا اوا 13قرن   لیاز اوا  یفارس 
 را دارد.  عه یبزرگ ش  تیجمع  نیدوم ران یهند بعد از ا

  1960- 1950از زمان استقالل هند در نوسان بوده است. در طول دهه  هاي دو کشور  دولت    بینروابط    ،حال  نیا  با
ش هم چرخ  ی پس از انقالب اسالمبود و  متحده    االتیا  ي از طرفدارچرخش شاه ایران به سمت  اختالفات  یکی از دالیل  

  ادراك دو کشور   یی همگرا،  سردجنگ    انیبا پااما  شد.  در روابط آن با هند  تنش    جاد یپاکستان باعث اایران به سمت  
در    یاز اتحاد شمال  تیحما  يبرا  1990و هند در اواخر دهه    رانی، اهیروس   يهمکار،  مثال مشخص  نی. اولآغاز شد 

  ی حت   رانیربع قرن گذشته، هم هند و هم ا  ی . در طبودپاکستان    تیاز تصرف طالبان تحت حما  ير یافغانستان و جلوگ
  ی به طور ناگهان   ي و اقتصاد  کی تیند که مرکز ثقل ژئوپله ابود  یی ایمانور خود در دن  يفضا  ش یکه به دنبال افزازمانی  

 .را گسترش داده اند  ک یژاسترات ییهمگرا يها  نه یزمتغییر کرد،   آرام انوس ی به هند و اق ک یآتالنت ورو یاز 

  ي ها بندي  کرد. مرز  میتقس  یو غرب   یانه، می، جنوبی، جنوب شرقی، شرقیشمال شرق  ي ایآس را به    ایسرد آس   جنگ
امر بر روابط هند و    نیدر هم شکست. اقدیمی را    ياقتصاد  يفضاهاباستانی و    مرزهاي  ،یاس یس   ماتیو تقس  د یجد 

از یک وضعیت سیال    »اتصال«و    »شدن  یجهان«مانند    يد یجنگ سرد، اصطالحات جد   انیگذاشت. با پا  ریثات  زین  رانیا
آ سه   ي با کشورها ی میروابط قد  ي ایاح ي خود را برا ینگاه شرق استیس  1990دهه   لیهند در اوا تر حکایت داشتند. 

)  2013- 2005نژاد (  ياحمد   ي جمهور  استیدر دوران رنیز    ران ی) آغاز کرد. اایآس   یجنوب شرق  ي (انجمن کشورها  آن
سیاست  ن ی. ادر پیش گرفت  ،کردن آن ي منزو ي غرب برا  يمقابله با تالش ها  يشرق را در تالش برا به نگاه  استیس 

 است ی، س گریبود. به عبارت د  فیضع  یلیخ  هی مردد و روس باره پا پیش گذاشتن  در  نیچ  راینرفت ز  شیپها چندان هم  
رهبري    متحده هنوز تنها ابرقدرت بود که   االتیشد. ا  از پیش روي سیاست نگاه به شرق ایران مانع    یو جهان  يمنطقه ا

 را برعهده داشت. و عراق  تاندر افغانسنظامی مداخالت 
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داده اند. اگرچه همچنان  از خود نشان    يد یجد   تیقاطع  ن یو هم چ  هیهم روس .  کامال متفاوت است  تیوضعامروز،  
  ران یحال، ا  نیدر همشک و تردیدهایی وجود دارد.  خواهند رفت،    ش یپ  ران یتا چه اندازه در کمک به ادرباره اینکه  

ز  یآسه آن را ن  عضو   يهند، ژاپن و کشورهااین سیاست کشورهاي  اکنون،  نگاه به شرق را گسترش داده و    استیس   زین
پیشین را از دست داده و  متحده انسجام    االتیا  یخارج  استیرسد که س   ینظر م  شود. مهمتر از همه، به  یشامل م

متحده از برنامه   االت یا کجانبهی خروج  باره در ژه یامر به و نیا را به شدت تحت فشار گذاشته است. امر اتحاد غرب   نیا
 .می کند ) صدق برجامجامع اقدام مشترك (

گذاري این کشور به حساب نمی آید، اما   استیس اساسی در    رییتغاساسا یک    شرقایران به  نگاه  اگرچه  ،  نیبنابرا 
 است.از گذشته مساعدتر ن رویکرد اکنون یا ي برا یاس یس  ط یمح

  ي نقش برجسته ا   رانیا  یخارج  استیس   اتدر محاسب  شهی متحده هم  االتیاست که ا  ي ادآور یحال، الزم به    نیا  با
برکنار  ایران    ریمحمد مصدق، نخست وز   يداشته است.  و    1953در    ا یس   تیتحت حما  ي کودتاجریان  در  منتخب 

همراه با    رانیگذاشت. در زمان شاه، ا  ریثات  رانیا  ي و منطقه ا  یداخل  استیبر س   ،يپهلوشاه  رضا  آمریکا از    تیحما
رابطه    نیکرد و ا  ریی، اوضاع تغ1979در سال    ی . پس از انقالب اسالمبودند   کایآمر  ي منطقه ا  یاصل  انمتحد   لیاسرائ
  ران یمعنا بود که ا نیمتحده در منطقه به ا االتیوجود، حضور قاطع ااین با گرایید.  د یو خصومت شد   ياعتماد یبه ب
شد)    ران یا  نیگزیجادر منطقه    کا یآمر  ی (که به عنوان متحد اصل  ي و عربستان سعود  لیرائبا اس   کایتواند روابط آمر  ینم

  ي با کشورها  ي آشکار است که مذاکرات هسته ا   تیواقع   نی از ا  ران یمتحده با ا  االت یرابطه ا  ت ی. محورردیبگ   ده یرا ناد
ممکن شد که ایاالت متحده  توافق  یک  شدن    یی نهانتیجه اي نداشت و تنها زمانی    2003- 2005  يها   سال  در  ییاروپا

 نیز به مذاکرات پیوست.  

 ران یا ده یچ یپ  استیس

و این خصومت ها به شاخصه اصلی سیاست    شد   کا یآمرآمیز با  خصومت  درگیر روابط    ی از انقالب اسالم  پس ران  یا
تبدیل گشت ایران  ایران همچنین درگیر روند  .  خارجی  این حال،  به ویژه در    ي متعادل سازبا  این مساله  بوده که 
 مشهود است. یخارج استیس در عمده   راتییتغ  و موضوعات مربوط به برجام 

  ی انتخاب م به طور مستقیم توسط مردم  چهار ساله    يدوره ها  ي مجلس برانماینده    290و    ي ایرانجمهور  سیرئ
  2021 سالدوره دوم خود را در   ی روحان  ي حسن جمهور  سی رئشد و  برگزار    2020  ه یدر فورشوند. انتخابات مجلس  

بدون  بستگی دارد.    يمقام معظم رهبر موضع ایران در قبال مساله هسته اي عمدتا به  حال،    ن یرساند. با ا  انیبه پا
  مذاکرات منتهی به   و   2013-2012  يها  عمان در سال  یزبانیمتحده به م  االتیمذاکرات محرمانه با اموافقت رهبري،  
«میانه    یروحانریاست جمهوري  در عمان پس از   ییکایو آمر  یرانیمحرمانه مقامات ا  جلساتنبود.    ریبرجام امکان پذ 

ریاست شوراي عالی امنیت   2005تا    1989در سال هاي  روحانی  تایید شده بودند.    يتوسط مقام معظم رهبر   رو» 
مقام معظم    مسئولیت مذاکرات هسته اي را بر عهده داشت و به همین دلیل  2005تا    2003ل هاي  در ساملی و  

وزارت شوراي عالی امنیت ملی به  از    يمذاکرات هسته ا  تی مسئولدر دوره ریاست جمهوري روحانی با تغییر   يرهبر
  ي سو، مقام معظم رهبر   کیبود. از    ی رانینمونه کامل از کنترل و توازن به سبک ااتفاق یک    نیاموافقت کرد.  خارجه  
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گذاشت. اما از سوي دیگر،  خود به او را به نمایش  اعتماد  و    منتخب واگذار کرد  يجمهور  س یرئ  کیرا به    تیمسئول
 نیز با دولت منتخب خواهد بود.  ي توافق هسته ا این انتقال مسئولیت به این معنا بود که مسئولیت شکست 

 برجامو  يهسته ا مذاکرات
  س ی رئ .شکل داده است رانیا یخارج استیس به و هم  یداخل استیس به هم تا کنون  2013مساله هسته اي از سال  

  رش یبه پذ   لیما  ها  میلغو تحر  ي در ازاکه تندروها    ییها  تیانواع محدود   نیتوازن ب  جادیا  ي در تالش برا   یجمهور روحان
 بگیرد.شد مسیري پر پیچ و خم را در پیش مجبور آنها بودند،  

را با   ومیاوران  ي ساز  ی غناستفاده از این ویروس  خود به ارث برده بود.    ی دولت اوباما برنامه استاکس نت را از نسل قبل
  ي ها   تیقابل  ها  یرانیااستفاده از ویروس و نشت اخبار مربوط به آن،  اما پس از    ؛انداخت  ق یسال به تعو  3تا    2  تیموفق 

  ي ها  مدلاز    یاز جمله برخ  وژ یفی سانترهزار  20  خود را تا حدود  يساز  یغن  تیکردند و ظرف  تیخود را تقو  يبریسا
 االت یا  ی اطالعات  ي ، برآوردها2013در سال   ی روحانتوسط   ي جمهور  استیر  ي دادند. در زمان تصد   ش ی، افزاشرفتهیپ

براي تولید یک عدد بمب    شده  یغن   وم یاوران  ی سه ماه تا به دست آوردن مقدار کاف  ران یبودند که امبتنی بر آن  متحده  
هاي    ش یمنطقه و آزما  ایران در  رفتار (زمان شکست). اگرچه آمریکا با مسائل دیگري همچون    فاصله دارد هسته اي  

نیز مشکالتی داشت، اما اوباما به این منطق روي آورد که تهدید ایران چه در منطقه و چه از نظر موشکی با    یموشک
کردن پیشرفت هاي  متوقف  به طور انحصاري روي  برجام  افزایش می یابد و در نتیجه،    يسالح هسته ا   دستیابی آن به 

و    د بو  رییدر حال تغ   2008  ی جهان  ی پس از بحران مال  زی ن  ک یتیژئوپلمتمرکز شد.    يهسته ا   ي ها  ت یفعالایران در  
برجام  حصول  و به    ند بود  زیآم  تیمذاکرات موفقمرتبه    نی. اد یرس   یگو مناسب به نظر مو    گفت  يتالش برا   يزمان برا

 .ند شد منجر  2015 ژوئیه در 

فردو    ي ساز  یغن  ی نیرزمیز  ساتیتاس   ل یتبد ي هسته اي خود پایان داد و با  ها   تیفعال  یبه برخ  رانیاساس برجام، ا  بر
  ر یها را در سا  ت یمحدودموافقت کرد و برخی    اراك   نیآب سنگ   یقات یراکتور تحق  دنیو برچ   ی قاتی مرکز تحق  کی به  
محدود کردن    و   لسا  10به مدت    5060در نطنز به    یاتیعمل  يوژهایفیسانتر  و با کاهش شمار  رفتیپذ   ها  تیفعال

  ک ی حمل نزد  و   لوگرم یک  300ا  تکم    ي با غنا  وم یاوران  ریمحدود کردن ذخا  و سال    15به مدت    3.6تا    ي ساز  یسطح غن
  ق یدق  اریبس یبازرس  میرژ کیسال و   15به مدت  یقاتی راکتور تحق ي از راه انداز ي و خوددار  یاضاف رهی تن ذخ 10به 

  ارد یلیم   100شد. در مقابل، حدود    ن ییعمیلیون تن ت  130  ز ین  نیآب سنگ   ر یذخاسطح قابل پذیرش  موافقت کرد.  
  ه یژانو  16.  ردیفروش نفت را از سر بگ شت  اجازه دار  آزاد می شد و این کشو  رانیامسدود شده    يها  یی دالر از دارا

به تعهداتش    رانیکرد که ا  د ییا ت  ی اتم  ي انرژ  ی الملل  نیآژانس ب  واعالم شد  برجام  شدن    ییبه عنوان روز اجرا  2016
در تایید را    2231سازمان ملل متحد قطعنامه    ت یامن  يشوراپایبند بوده است و روند لغو تحریم ها باید آغاز شود.  

 .ند د ش لغو   علیه ایران تیامن ي شورا يها م یتحرکرد و   ب یتصوبرجام 

با    جانبه آنکی  يها  میتحر؛ اما  را لغو کرد  ران»یهسته ابرنامه  مرتبط با    هی ثانو  يها  میتحر «متحده    االتیابه عالوه،  
ت با ایران  تجارهاي کلی علیه    می تحرادعاي ارتباط ایران با فعالیت هاي تروریستی و توسعه برنامه موشکی و همچنین  

خود را با    ي کشورها توانستند تجارت عاد  ریبود که سااین  مهم    اقی ماندند. مسالهچند مورد، همچنان ب  ي استثنابه  
به    متحده همچنان  االتیاانجام می شدند.    کایخاك آمر؛ البته مبادالت مالی همچنان با دور زدن  رند یاز سر بگ   رانیا
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  وجود متحده    االتیدر موضع ا  یضعف خاصاز همان ابتدا  حال،    نی. با اادامه داد  یرانیا  ينهادها   یتحریم  فهرست  حفظ 
 سنا به    ب یتصو  ي هرگز برا  برجامنکرد و    تیمذاکرات اوباما حمااز  هرگز  خواهان    يتحت سلطه جمهور  يسنا  :داشت

  ي ها مجبور بود به طور دوره ا  میتحر لغو وعده داده شده  ادامه    يبرا دولت آمریکا  که فرستاده نشد که بدان معنا بود  
)  2012  ی روز بر اساس قانون مجوز دفاع مل 120هر    و  رانیا  ي توافقنامه هسته ا يروز بر اساس قانون بازنگر  90(هر 
  س یآمدن رئ  روي کار  باضعف شدید این روند حقوقی و قانونی  کند.    د یتمد قانونی  ها را با استفاده از مفاد    تیمعاف

  ک ی توافق وحشتناك    ک یاز سوي او آشکار شد. ترامپ برجام را «  ي آشکار توافق هسته ا  تیترامپ و محکوم   يجمهور
رها خواهد  زود    ا یر  ید  . از همان ابتدا مشخص بود که تیغه گیوتین شد   ی انجام م  د یهرگز نبا  وصیف می کرد که » تطرفه

تنها از برجام خارج شد.    کجانبهیمتحده به طور    االتیا  2018مه    8سرانجام در  شد و بر سر برجام فرود خواهد آمد.  
ارتباط برنامه هسته اي  از    یبازتاب  که   ترامپ استقبال کردند   يجمهور  س یرئ  میاز تصم  يو عربستان سعود  لیاسرائ

 .اي بود منطقه  استیس ایران و 

 برجام پسا ییبازآرا
همان ابتدا مخالفت و انتقاد خود  اروپا از    هی و اتحادبریتانیا  ، فرانسه، آلمان، هی، روس نیچیعنی   برجام  يها  طرف  ریسا

اطمینان دادن به ایران درباره ادامه تجارت با این کشور  و در صدد   تقاد کردند به خروج از برجام ان کا یآمر م یتصمرا از 
برآمدند. اما دولت دونالد ترامپ به طور مکرر در صدد تشدید سیاست «اعمال فشار حداکثري» علیه ایران برآمد و  

 پاسداران را تحریم کرد. جداي از صنایع و تجارت هاي ایرانی، حتی مقام معظم رهبري، وزیر امور خارجه و کل سپاه 

سرانجام،  دهند.  به ایاالت متحده    یاس یس   کپارچهیها فرصت داد تا پاسخ    ییسال منتظر ماند و به اروپا  کیبراي    رانیا
ا  نزدیک آن  اریبس  يو مشارکت اقتصاد   در اروپا  اد یز  اریبس  یکه اختالفات داخلایران به این نتیجه رسید     االتیبا 

ها و تجارت با ایران مسیر سازنده اي را در پیش بگیرد.    میتحر   شود که بتواند در زمینه دور زدن مانع از آن می  متحده  
  است یس   و به «صبر استراتژیک» خود پایان داد.  عقب نشینی از تعهدات هسته اي خود کرد شروع به    رانیاسرانجام،  

، تا شد   جاد یترامپ از برجام ا  کجانبه یخروج  که با  آن    ییو متحدان اروپا  کایآمر  نیاز شکاف ب  يدر بهره بردار   رانیا
با این حال، دلسردي ایران از گام برداشتن در جهت تسهیل فشار تحریم ها سبب شد که اقدامات موفق بود.  اندازه اي  

شدیدالحن تري در پیش بگیرد که تا اندازه اي به توازن میان عقب نشینی از تعهدات و پایبندي به برجام به طور  
 ب زد. کلی، آسی

 ران یشرق ابه نگاه  استیس یاب یارز
قرار    یابیمورد ارز  یاس یس   دهی چی پ  نهیزم  یک چنین پیش  با توجه به  د یبا  رانینگاه به شرق ا  استیس   یابتکار کنون

چند سال پیش در    يخامنه اآیت اهللا  برخوردار است.    يمقام معظم رهبرحمایت  ابتکار از    نی. روشن است که اردیگ
ما را  اروپا    ایبه غرب    بستن  د ی نه به غرب. ام  ،به شرق نگاه کند   د یبا  ران ی: «اه بودگفت گاهی  دانششخصیت هاي  جمع  

 چ ی برخالف غرب هدر شرق  حال،    ن یبا ا  » نکنند.  ي کار  چیو آنها ه   م یآنها التماس کندون خواهد کرد چون باید به  
  ناظر عضو    يشانگها  يسازمان همکاردر    2005از سال    رانی وجود ندارد. ا  ياقتصاد   ای  یاس یعمده س   يپلتفرم منطقه ا

تمایلی به ارتقاء رسد    ی و به نظر نمکرده    اط یاحت  ییکایپلتفرم ضدآمر  ک یبه    سازمان  لی در تبد   ن ی، اما چاست  بوده 
  بمناس   رانی ا  يبراهم    یجنوب  ي ایآس   يها  يانجمن همکارآ.سه.آن یا    پلتفرم ها مانند   ریسا ایران داشته باشد.    تیعضو



 
 آسیایی شدن و تغییر در توازن قدرت جهانی 44

بنابراستین افزا  استیس   نی.  به  اساسا  به شرق  اقتصاد   یاس یروابط س   شینگاه  شرق    ي د یکل  ي با کشورها  رانیا  ي و 
 خواهد بود. وابسته 

افغانستان،    یمل  تیبود که مشاوران امن  2018در سپتامبر    يمنطقه ا   یتیامن  يگو و    گفت  ،راستا  نیدر ااولیه  تالش    کی
گسترده  آن    یاس یافغانستان بود، دستورکار س در آن حضور داشتند. اگرچه تمرکز نشست بر    رانیو ا  هی ، هند، روس نیچ

با  ه  روند آستان  ریدرگ   هی و ترک  ه یروس   يبا همکارآن زمان    ایران  .نیز شامل می شد را    ي منطقه ا   و ارتباطاتتر بود  
 . بود ه یسور قبالدر ها  استیس  یهدف هماهنگ 

و    شود  ت یتقو 2016 ه ی به تهران در ژانو نگ یپنیج ی جمهور ش  س یاز سفر رئ پس ن یبا چایران رفت روابط  ی انتظار م 
حال،    نید. با اوش   نیتدوبالفاصله  ساله    25نقشه راه  یابد و    شیدالر افزا  ارد یلیم  600به  پس از آن  ده سال    درتجارت  
از برجام    کایپس از خروج آمر  چینمیلیارد دالري کم و بیش غیرممکن به نظر می رسد چون    600تجارت  هدف  

  دان یتوتال در م  يسهم شرکت فرانسو نینفت چ یشرکت ملمجبور به کاهش سطح واردات نفت از ایران شد. اگرچه
 تدرصد رساند، اما تح   80از    ش یبه ب   ي دالر  ارد یلیم  5را تصاحب کرد و سهم خود را در پروژه    ی پارس جنوب   ي گاز

شامل    گر ید  ي پروژه هابا این حال، درباره  موجه شد.    رانیانتقاد انتوانست به تعهداتش عمل کند و با    کایآمر  هايفشار
 و گفت و گو شده است. مترو، خطوط راه آهن و سدها بحث    تیترانز  يها  ستمی، س نیبه چگاز طبیعی مایع    خط لوله

یک    متحده   االتی، روابط با انی چ  ي وجود دارد. برا نگاه به شرق ایران    ي برا   ی مشخص  يها   ت یدر کوتاه مدت، محدود
به شدت تجار   .است  ده یچیپ  چالش  فن   و  يجنگ  بلندپروازواشنگتن  -پکن  ياورجنگ  بر    نیچ  يها   يبه  در غلبه 

،  وانیتابا اتحاد  کلید آرام،  انوس یدر غرب اق جزیره اي  هاي  ره یزنج  نیو دوم  نیاعمال شده توسط اول يها ت یمحدود
  متحده   االتیبا ا  وابط ر  در   يشتر یب  ک یتحربه    ران یبا ا  آن روابط  اجازه دهد    ن یاست که چ  د یبع  ، نیبنابرا  ارتباط دارد. 

 تبدیل شود.  لیو اسرائ ي عربستان سعودیا در روابط آن با 

اقتصاد  به دلیل  نسبتا محدود است  هیروس   با  ران یا  يروابط  اما    یاس یارتباط س منا،    منطقهتمایل شدید عر دو به  ، 
  ي اقتصاد   ه ی اتحاد  ، هیبلند مدت روس   يگرفت. پروژه اقتصاد   دهیتوان ناد  ی را نم  » ایران نگاه به شرق«در    هی مشارکت روس 

به    2015در سال    زستان یو قزاقستان به وجود آمد. ارمنستان و قرق  روس ، بال هی با روس   2014است که در سال    ایاوراس 
یت در سازمان دیده نمی شود.  عضواین سازمان در ارتباط است، اما شواهد مستدلی براي  هم با    رانی. اوستند یپ  آن

  ن ی اما امستحکم کند،  سابق    ي شورو  ریاتحاد جماهکشورهاي  خود را با    ي د روابط اقتصاتمایل روسیه آن است که  
) و  نی، گرجستان و اوکرايمولداومانند  (گرایش دارند  اروپا    هی که به سمت اتحاد  ییاز کشورها  یتوسط برخ  کرد یرو

 در روند  هی روس  ي ابر یمهم کی شر رانیشده است. ا دهیبه چالش کش نیکمربند و جاده چ عملدر ابتکار  گرید یبرخ
 . است انهیدر خاورم  آنمجدد نفوذ   یابیباز

به طور ملموس به  و نمی توانند  هستند  نزدیک تر  متحده    االتیبه اایران فاصله بیشتري دارند و  از    ی و کره جنوب  ژاپن
  ی آن نظرات متفاوت  يگروه بزرگ و مهم است، اما اعضا  کی آن  .سه.شرق پاسخ مثبت دهند. آبه  در نگاه    رانیابتکار ا

موجود    قیاز حقا  یبرخ  نهایکند. ا   یرا دشوار م آنها  مشترك    یاس یس و این مساله موضع گیري  دارند    رانی ا  بارهدر
 ایران هستند.   شرقبه  نگاه  استیس تاثیرگذار بر 
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 ران یهند و ا روابط
سفر    ان یدر جر  2001در سال    و پس از جنگ سرد در منطقه    رات ییتغمبتنی بر    رانی هند با ا  د یروابط جد   يامبن

در    ي روز جمهور  یعنوان مهمان اصل  ي ایران به هند به جمهور  س یرئمتعاقب  سفر  وقت هند به ایران و    ری نخست وز
قلمداد می    جهاندر  منطقه و  در  از نظر منافع مشترك    يراهبرد   يربناینو ز  ی دهل  هیانی بگذاشته شد.  ،  2003  هیژانو

اطالعات    ي به فناور  ژه یرا با ارجاع و  ي ، آموزش، علم و فناورات، ارتباطي انرژ  - دوجانبه  يهمکار  ي همه جنبه هاشود و  
 ند. ه اکرد جادیا یدفاع ي ها يهمکار ت یتقو يبرا  ی چارچوب نیدو کشور همچنداده است.  قرار    یمورد بررس 

بلندمدت در   يها ي همکار؛ البته اجراي همچنان معتبر هستند  2003نو  ی دهل ه یعناصر مشخص شده در اعالم همه
است.    پیش رفته   فیضع  ي مرکز  يایارتباط با افغانستان و آس   شیافزا  ي توسعه بندر چابهار برا  ن یو همچن  ي انرژ  نه یزم

این کوریدور    شمال و جنوب را امضا کردند.  یالملل  نیب  کوریدور  ي ادیبن  قنامه تواف   2002  ه و هند در ماه م  رانی، اهیروس 
ه  تجسم شد  لومتریک 7200و کندال به طول   یبنادر بمبئ ن یو حمل و نقل چند منظوره ب  يتجارمسیر  ک یعنوان  به

)  ی خزر (بندرانزل   يایر شود و با جاده و راه آهن به مشهد و د  یهند به چابهار و بندرعباس متصل م   ی. سواحل غرباست
ي گذشته  ها  شود. در سال  یباکو به مسکو متصل م  قیو از طر  ي مرکز  يایبه افغانستان و آس   ی و از طرف شرقمی رسد  

شمال و    کوریدور   قرارداد   زی ن  هی ، عمان و سوره ی، ترکجانیبه همراه ارمنستان، آذربا  انهیم يایآس  ياز کشورها  شماري
تنگه هرمز    ي تنگنا  ل یبندرعباس به دل  این کوریدور است چون   از  ریناپذ   یی جدا  ی. چابهار بخشد امضا کرده انجنوب را  

نمی توانند در بندر عباس  کنند،    ی استفاده م   ي ریبارگ  يبرا  ی که اغلب از دب  ی بزرگ  ي ها  ی کشتیت هایی دارد و  محدود
 کناره بگیرند.  

  ش یافزاداشتند که یکی از دالیل آن،  ن  یچندان  شرفت ینژاد پ  ي احمد   ریاست جمهوري محمود  ي ها  در سال  ي ها  پروژه 
  ي ا یدر در  ای  ياپایمبادالت پا  قی از فروش نفت اغلب از طر  نانیاطم  به  یرانیا  اقیاشت  شی و افزا  رانیا  هی ها عل  میتحر

  ناراندرا   ر یسفر نخست وزدو کشور در جریان  آغاز شد.    2015از سال    عمدتاچابهار    یبهشت  د یبندر شه  التآزاد بود. تحو
توسط هند    ی بهشت  د یدر شه  نال یاز دو ترم   ي و بهره بردار   ز یتجه ي برا  ي تفاهمنامه ا  2016در ماه مه  به ایران   ي مود

نقطه عطف دکردند امضا   و    افغانستان  يجمهور  س یرئ  یاشرف غن حضور    این سفر،  گری.  تهران  معاهده    ي امضادر 
زرنج در    تا  یلیو ر  ياتصال جاده ا  و توسعه بندر چابهار    که  بودافغانستان  -ایران-بین هند   سه جانبه   تیترانز  دوریکر

 را شامل می شد.  رانیمرز افغانستان و ا

به منظور کمک  پس از اعمال مجدد تحریم هاي آمریکا علیه ایران در پی خروج دونالد ترامپ از برجام، هند توانست  
  ه یتهاین حال،  با  از آمریکا معافیت از تحریم ها را بگیرد.  پروژه توسعه بندر چابهار  به توسعه اقتصادي افغانستان، براي  

 د ی تول  پروژه دشوار بود چون شمار  لیتکم  يبراریلی    يها  لی جرثقو  روي کشتی    يها  لی مانند جرثق  نیسنگ   زاتیتجه
  د یترد  ران یاغلب در معامالت با ا  یو کره جنوب  یی اروپا  يشرکت هااندك است و    یتخصص  زات یتجه  ن یکنندگان چن

  سیاست اعمال    اما در عملبوده،    معاف تحریم ها  از  توسط هند    یبهشت  د یشه  انهیتوسعه پااز این رو، اگرچه  دارند.  
 کند کرده است.روند پروژه را    يفشار حداکثر

-ران یاست که در ابتدا با نام (ا  یپارس جنوب   دانی، پروژه خط لوله گاز از میرساختیمهم ز  ياز پروژه ها  گرید  یکی
پروژه    يتوافقنامه برا   نید. اولو ش   یپاکستان) شناخته م-رانیهند) و پس از خروج هند به عنوان خط لوله (ا-پاکستان
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در   2009سال    هند درامضا شد.  به آن پیوست.    1999هند در سال  امضا شد و  و پاکستان   ران یا  ن یب  1995در سال  
در ساخت   2013و از اوایل    لی بخش خود از خط لوله را تکم  رانیاز پروژه خارج شد. اوخامت روابط با پاکستان  پی  

عربستان    يفشارهاکال در پی  اما    ،برسد   انیماه به پا  22در  پروژه  رفت    یانتظار م.  خط لوله در پاکستان همکاري کرد
عمان (با    قیبه هند از طر  رانیاز ا  ایدر  ریخط لوله گاز ز  دهیدر دو سال گذشته ابه تعلیق درآمد.  بر پاکستان    کایو آمر

 نیاست ا  د یبعباشد،    میتحر  تحت  رانیکه ا  یپاکستان) مورد بحث قرار گرفته، اما تا زمان  ياقتصاد   ژهیعبور از منطقه و
 . ردیپروژه مورد توجه قرار گ

 
کننده    نیتام  ن یدوم  2008در سال  ایران  .  ادد  ی م  لیبخش عمده تجارت دو جانبه را تشکاز ایران  واردات نفت هند  

ي  ها  می اعمال مجدد تحرپس از  اما  از ایران بود؛    )تن  ونی لیم  21(درصد از واردات نفت هند    15بود و  بزرگ هند  
رفت. تجارت دوجانبه   ن یاز ببه کل از  2019و از اواسط سال    افتیکاهش   واردات نفت هند از ایران به شدتآمریکا، 
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میلیارد دالر آن، واردات هند 13.5میلیارد دالر رسید که  17به حدود    2019و    2018در سال هاي    ران یهند و ا  نیب
 بین دو کشور کاهش یافته است. يارقام تجار از ایران بود. اما در پی کاهش واردات نفتی هند از ایران، 

 
  اقتصاد ک یهند نیست. متحده جدا   االتیابا  آناز روابط  زی ن ران ی، روابط هند با ارانیبا ا ه یو روس   نیروابط چهمانند 

  تجارت ها در سطح   ریساو تاثیرات آن بر    رانیاز تجارت با ا  ی ها خطرات ناش   است و شرکت  یخصوص  مبتنی بر بخش
، امارات يبهبود روابط با عربستان سعود بهعالقه خود  يحال، دولت مود نیع درمی کنند.  یابیرا با دقت ارز یجهان

و فعالیت هاي    ي درباره برنامه هسته ا دارند و    کایبا آمر  یکی روابط نزد را اعالم کرده که هر سه    لیو اسرائ  یمتحده عرب
کارگر    ونیلیم 7به    کینزد  زبانیفارس م  جیخل  یربع  يکشورها  نکهیبا توجه به اابراز نگرانی کرده اند.    رانیامنطقه اي  

به شدت  فارس    جیثبات در منطقه خل تامین می کند،  هند را    ي منطقه سه چهارم واردات انرژ  ن یهستند و ا  يهند 
 براي هند حیاتی است.
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 جهینت

،  منیو    هیدر افغانستان، عراق، سور  یثبات  یآن است. ظهور داعش، ب  یگ یهمسا  ،رانیا  یخارج  استیس   یاصل  چالش
  ي مشغله ها ،  داند   ی م براي خود    ي وجود   يد یرا تهد   رانیا   ي که برنامه هسته ا  لیاسرائو  خصمانه    ي عربستان سعود 

 کرده است.   جاد یا يشتر یب  یدگیچ یپنیز  هیو روس   کایمانند آمر یخارج گرانیدخالت بازهستند.  رانیا ي فور

تجارت کاالها و خدمات    .دارد  ییها  ت یمحدود  ، امارسد   یدر بلندمدت معقول به نظر م   رانیشرق ابه  نگاه    استیس 
ایران در    يدالر است. شرکا   اردیلیم  150با آمریکا حدود  تجارت هند  و    دالر  اردیلیم  740  حدود متحده    االتیبا ا  نیچ

از ایاالت متحده هستند، اما این مساله لزوما خود    یخارج  استیس استقالل  نشان دادن  سیاست نگاه به شرق به دنبال  
  ل یو اسرائ  يمنطقه مانند عربستان سعود  يکشورها  گریبا د  و  ه خطر انداختن روابط با آمریکاآنها را به سمت ایران و ب

 سوق نمی دهد.  
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 اختالف در دو سوي اقیانوس اطلس و روابط ایران و اروپا 
 آنالیسا پرتگالنویسنده این مطلب: 

ژوئ  برنامه در  که  (برجام)  مشترك  اقدام  و  2015  هی جامع  اغلب    نیدر  شد،  مهمتر  یک یامضا    ي ها  ت یموفق  نیاز 
با توانایی    يقو   ه یاتحاد  کی«نقش  توانایی ایفاي  کند بروکسل    یثابت مکه  قلمداد می شود  اروپا    ه یاتحاد  کیپلماتید

مذاکرات منجر به توافق و   يگر   یانج یو م  لیدر تسه یاروپا نقش مهم ه ی ، اتحادحقیقتدر   دارد. را   » تفکر استراتژیک
 اروپا   هی اتحاد  ییتوانا  2018متحده از برجام در ماه مه    االتیحال، خروج ا  نیکرد. با ا  فای آن ا  ي در مرحله اول اجرا

  ي ها  زهیمتحده انگ   االتیا  هیثانو   ي ها  میتحرشت  : بازگد یتوافق را به شدت به چالش کش   حیصح  يادامه اجرا  يبرا
  ن یدر نظر گرفته شده بود، از ب  ي هسته اترغیب ایران به محدود کردن برنامه    ي برا   یرا که به عنوان اهرم   ي اقتصاد

محافظت    ي که بروکسل برا   یاقدامات در محافظت از برجام،  اروپا    ه ی اتحادبه رغم اظهارات حمایت کننده و متعهدانه    برد.
اروپا و    ه یاتحاد  ي روابط اقتصاد  و نتوانستند   ، نتیجه چندانی نداشتند انجام دادواشنگتن    يها  م یاز خود در برابر تحر

در حقیقت، به دلیل ناتوانی اروپا در عمل به وعده هایش بود و نه به دلیل خروج آمریکا از توافق،  د.  نرا حفظ کن  رانیا
به طور کلی نشان دهنده   برجام درام تعهدات هسته اي خود کرد. از  ی نیشروع به عقب نش 2019مه ماه در که ایران 

 است. یجهان گریباز ک یاروپا به عنوان  ه یاتحاد يها ت یمحدود

  انوس یاقدر دو سوي    ییگرا  همدر حصول برجام اساسا حاصل    ییاروپا  تیموفقن مساله را در نظر گرفت که  باید ای
به دست نمی  توافق  می شد،  ن   ه ی ثانو  يها   میتحرو حاضر به لغو  می داد  ی به سازش نشان نلیتمااگر آمریکا    . اطلس بود

با خروج آمریکا از توافق و ناتوانی اروپا در محافظت  اطلس    انوس یاقدر دو سوي    یی گرا  هم   ي د یکلنقش    ت یاهمآمد.  
 .از آن کامال آشکار شد 

چه تاثیري   انه یاروپا در قبال خاورم هی اتحادو  متحده االتیاي  ها ي در منافع و توانمند عدم تقارن سوال این است که 
خواهد داشت؟ و آیا اتحادیه   ی در صحنه جهان کرد آنر عملب آن و در نتیجه،اروپا در دفاع از منافع  هی اتحاد ییتوانابر 

 را دارد؟   نیو چ ه یمتحده، روس  االتیمانند ا  یجهان يبا قدرت ها اروپا با توجه به محدودیت هاي خود، توانایی رقابت

 ران یبا ا  ياروپا در مذاکرات هسته ا هیاتحاد نقش
آشکار شد، اما در حقیقت اتفاق جدیدي  برجام    و  رانیادر قبال    استیس اگرچه با  اطلس    انوس یاقاختالف در دو سوي  

داد، واشنگتن    ر ییتغ  يریرا به طور چشمگ   کا یآمر  ي متحدان منطقه ا  م نظاکه    1979در سال    ران یزمان انقالب انبود. از  
  لی اوااز    اتحادیه اروپادر مقابل،  را دنبال کرده و  آن    يرفتار اجبار  ر ییتغکردن و    ي هدف منزو  تهران با مهار    استیس 

  ي گو و همکار و    گفت  ي برا  د ی جد   يها  فرصت   در ایران آغاز شد، در صدد یافتن   » يدوران بازساز«که    1990دهه  
  شد   يعاد  ت یپس از حمله عراق به کو  ران یاروپا و ا  نی. روابط به استرا دنبال کرد  »سازنده  عاملت«  استیس برآمده و  

مهار  «  استیواشنگتن س مقابل،  دانست. در  می    ي کمک به ثبات منطقه ضرور  ي برااین مساله را  اروپا    ه یاتحاد چون  
ماهیت    گرفت.در پیش  کنند،    یتجارت م  رانیکه با ا  ییشرکت ها  ی علیهمیرا با استفاده از بسته گسترده تحرنه»  فعاال

  ي شرکت ها  ه از ایجاد کرد چون آندستاطلس    انوس یاقدر دو سوي  شکاف بزرگ در روابط    کیها    می تحر  نیافرامرزي  
  رات مقر«اروپا را بر آن داشت تا    ه یاتحاد؛ این اتفاق  را داشتند   ران یبا ارا هدف می گرفت که قصد تجارت    ییاروپا
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به اجرا بگذارد،    کایآمر  يخزانه دار  يخود در برابر دستورالعمل ها  يرا با هدف محافظت از شرکت ها  »يمسدودساز
که البته دلیل    متوقف شد   یبه طور ناگهان  1997در سال    ران یگو با او    گفت براي  اروپا    ه یاتحاد   ه ی اول  ش یآزما  نیا  اما

آن  را مسئول    یران یمقامات ا  یدادگاه آلمان  کیو به ماجراي ترور میکونوس مربوط می شد که    نبود   کایفشار آمرآن  
 دانست.  

  ی خاتم» تا ریاست جمهوري محمد  جامع   ي گو و    گفت « عنوان    تحتروابط و آغاز دور دوم گفت وگوها    ي ریازسرگ
  ي ها  ي همکار  جمله آنها می توان به وجود داشت که از    يهمکار   ي برا  ي شتر یب  ي مشوق هامرتبه،    ن یاکشید.  طول  

پس  اشاره کرد.    يگذار  هیو تجارت و سرما  گانمواد مخدر، پناهند مبارزه با قاچاق  ،  يانرژ  يها   نهی در زم  ی و فن  یمال
مذاکرات در  بود.    ی منطقتالش براي جلب همکاري ایران در حمایت از ثبات منطقه،    2001سپتامبر    11حمالت  از  

گفت و گوها از    ، رانیا  ي هسته ا  دعاي جنبه هاي پنهانی برنامه پس از ا  2003آغاز شد، اما در ژوئن    2002دسامبر  
 متوقف شد. کجانبهیبه طور اروپا  ه یاتحاد سوي 

بریتانیا)    فرانسه، آلمان و(   3اي  یت پیدا کرد و  اروپا محور  هی و اتحاد  رانیدر روابط ا  ي آن زمان به بعد، پرونده هسته ا  از
نگرش  مساله اصلی در محاسبات اتحادیه اروپا نگرانی از این مساله بود که  .  را در این باره اعالم کردند خود    يها  ینگران
)،  یهمراه با عراق و کره شمال  (از جمله توصیف ایران به عنوان بخشی از «محور شرارت»   رانیا به کایدولت آمر یسنت

 منجر شود.  ه عراق براي تغییر نظام تحمیلی در ایران به مثابمتحده  االتیاتنش ها و تالش احتمالی   د یبه تشد 

توافق    کی به متوقف کردن غنی سازي تا زمان حصول  و تعهد   رانیبا ا  س یتوافقنامه پاربر سر  2004در نوامبر    3اي  
را یک تاکتیک براي به تعویق انداختن امور قلمداد کرد  اروپا  ه یابتکار اتحاد ران یحال، ا ن یبا ا، مذاکره کرد. بلند مدت

با هدف    رانیمذاکره به ا  يبرا  يد یجد   شنهادیپ  2005اوت  در    3را از سر گرفت. اي  خود    يساز  یغن  ي ها  تیفعالو  
  ي ها  زهیانگ نیز    2006دو طرف، ارائه داد. در ماه مه    یآشتدر آمریکا و  دولت بوش  درباره    رانیا  يها  ینگرانکاهش  
  توقفم  ي در ازاآن در سازمان تجارت جهانی    کامل  تیاز عضو  تیو حما  يروابط تجار  يساز  يمانند عاد  ياقتصاد
 مطرح شد. ي ساز یغن کردن 

در    اما .  ، اما موفق نشد متحده ادامه داد   االتیو ا  ران یا  نیخود ب   ي گر  ی انجیمهاي  تالش  به    2006  در اتحادیه اروپا  
. اعتبار وارد کردن ایاالت  شکل گرفت  5+ 1و  ملحق شدند    3اي  به    ن یو چ  ه یمتحده، روس   االتیژوئن همان سال ا

  2006اکتبر  در نسبت داد.  اروپا  ه یاتحادمتحده به مذاکرات بر سر برنامه هسته اي ایران را می توان به طور خاص به 
  2007کرد. در مارس    تیسازمان ملل حما  تیامن  يبه شورا  رانیا  ي بار از ارجاع برنامه هسته ا  نیاول  يا برااروپ  هیاتحاد

 و تالش ها براي مذاکرات بی نتیجه ماند.ی علیه ایران به اجرا درآمد. حات یتسل میتحر   و  یفعل  يها م یتحر میرژ

مذاکرات همچنان ادامه  بن بست در  ي رسید،  درصد 20  غنی سازي  به مرحله  رانیاعالم کرد که ا  2010  هی در فور
مذاکره    زیمحضور پاي  به    رانی را با هدف مجبور کردن ا  رانی صادرات نفت ا  م یتحر  2012در سال  داشت. اتحادیه اروپا  

پیشروي هسته اي ایران را  به    یبه عنوان پاسخی  میتحر  می رژ  ت یتقو  ي متحده برا   االتیا  و نهایتا رویکرد   وضع کرد 
شناختن حق    تیبه رسم  يآن برا  لیمتحده در مذاکرات و تما  االتیا  م یمشارکت مستقپذیرفت. با این حال، نهایتا  
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  ) برجام برنامه جامع اقدام مشترك (  يو سرانجام امضا  2013مشترك نوامبر    ی اتیبه برنامه عملبود که    رانیا  يساز  یغن
 انجامید.  2015  هی ژوئ در  

  فا ی ا  یمهم  يگر   ی انجیشد، نقش م  ي سال مذاکرات که منجر به توافق هسته ا  نیچند   دراروپا    هیاتحادیجه اینکه  نت
توان آن را به    ی حال، نم  نیبا اهمکاري واشنگتن دانست.  آغاز روند مذاکره و  و حتی می توان بروکسل را عامل    کرد 

  ی ذات  یناتوان   نیاتاثیر گذاشته، قلمداد کرد.    دادها یدر روند روبرده و    ش یخود را پ  گاهد ید  یکه به درست  ي گریعنوان باز
کامال نمایان شد. وقتی  از برجام    کای، با خروج آمرآن منافع    ي مستقل در راستا  عملابتکار  ک ی  اتحادیه اروپا براي اجراي 

 جایگاه چندان معتبري ندارد.   اروپا ه یاتحادباشد، صحبت  ي در استراتژاز استقالل 

 اروپاست  هیبه نفع اتحاد رانیا با مشارکت
مختلف در واشنگتن و    ياز برداشت ها  یناش   رانینحوه برخورد با ابر سر  اطلس    انوس یاق   در دو سوي  نهیرید اختالف

جداي از طرح  .  ، استکایاروپا و آمر  ه ی ، منافع مشترك اتحادانهیبه ثبات در خاورم  یابیدست   یچگونگ باره  بروکسل در
  خود   ي متحدان منطقه ا  يقدرتمندسازاساسا  منطقه    نیدر اایاالت متحده    ی تیامنگفتمان دولت باراك اوباما، برنامه  

  ران ی اآن تالش براي انزواي  و به موازات    ،ي استراتژ  نیا  یاصل  ي به عنوان ستون ها  ي و عربستان سعود  لیاسرائ  به ویژه 
در  در نظر گرفتن تهران  مبتنی بر  بروکسل   کردیاست. در مقابل، روبع همه بی نظمی ها در منطقه، بوده به عنوان من

  ، نیدر امور منطقه دارد و بنابرا  ياد یران سهم زایاست: از نظر اروپا،    بوده منطقه  در    یاصل  دگانکنن  گوو    گفت  انیم
  ه ی اتحاد  » تعامل سازنده«  کردیپشت رو به عالوه،  .  ستیمدت بدون دخالت آن ممکن ن  ی به راه حل طوالن  یابیدست

اقدامات    ریو سا  یاس ی، س ياقتصاد  ي ارائه مشوق هااعتقاد به اینکه  کننده تعامل وجود دارد:    ل یتعد   ر یثااروپا، اعتقاد به ت
 شود.  ی م قیتشو »ن یقوانمطابق  يباز نظام جمهوري اسالمی به «، ران یبه ا

  ی تی، امنيشامل ابعاد هنجار  یی منافع اروپا  نیطور گسترده تر با چند   به   مشترك  يدر توسعه راه حل ها  رانیاتعامل با  
 مطابقت دارد.  ي و اقتصاد

است که با    نجات برجام  يو تالش براایران    يمربوط به پرونده هسته ا  مباحثات  ،يسطح هنجار  دریکی از مسائل  
  ي ر یاز سرگ  ي برا نابودي برجام مسیر را  .  ی همخوانی داردگسترش تسلیحاتمنع    م ی از رژ  تیحما  به اروپا    ه یاتحاد تمایل  

را در  در منطقه    يهسته ا  حاتیتسلخطر رقابت    ، کند و به طور بالقوه  یهموار م  رانیا  يهسته ا   ي ت هایکامل فعال
کرده و   ت یرا تقو یاتم  يانرژ ی الملل نیآژانس ب يها یبازرس  منظاو  یارت قدرت نظ پی خواهد داشت. به عالوه، برجام

  منع   م یرژ  ی از ارکان اصل  یکیاز آنجا که آژانس  در پی داشته و  در جهان را    یی آزما  یراست  م نظا  نیتر  يقو   يساز  ادهیپ
در مقابل   یپلماس یو د  ییچندجانبه گرا ت یتقو تقویت بازرسی هاي آن را می توان به مثابهاست،  گسترش تسلیحاتی 

 . قلمداد کرد ي هسته ا ساتیبه تاس  رانهیشگ یمانند حمالت پ  یسخت نظام ي راه حل ها

را   ران یا ي له هسته اامس يبه راه حل مذاکره شده برا یابیمرتبط است: دست  ز ین ت یبرجام با بعد امنمحافظت از البته 
به راه حل   یابیدست  يبرا رانی مشارکت اکرد. به طور گسترده،  ی تلق  انهیخاورمهاي موجود در د یتوان کاهش تهد  یم

  ی م فای کشور در منطقه ا نیکه ا  ينقش محور لیهم به دل  یتی از نظر امن منطقه  يها حرانب يمدت برا یطوالن يها
 د یرسد. با توجه به تشد   ی به نظر م  ي، ضرور ناشی از اقدامات آن  منطقه  تیدر امنها  اختالل    برخی   لیکند و هم به دل 
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افزایش یافت که نشان دهنده  در منطقه    ی، ناامنو رویکرد تهاجمی ایران  2019فارس در تابستان    جیدر خلها  تنش  
ي» اعمالی از سوي  حداکثربا سیاست «اعمال فشار  به طور مشخص    و حس محاصره  در مواجهه با    رانیا  يتوانمند 

 . بودمتحده  االتیا

همانطور که ماه عسل پس از توافق برجام نشان  دنبال می کند.    يو انرژ   يمنافع تجارهمچنین در تعامل با ایران  اروپا  
  ي، تخصص اروپا در بخش انرژ ژه ید. به وندار  ییاروپا  يشرکت ها  يبرا  ياد یز  يفضا  رانیا  ياقتصاد   يبخش هاداد،  

پاك   يانرژ  يها ي فناور نیو همچن ران ینفت و گاز ا يها دانیدر توسعه م  ي د یکل  ينصرتواند به طور بالقوه به ع یم
تبد  فرصت  لیآن  بخش   ییاروپا  يگذار  هیسرما  ي برا  کیاستراتژ  ي ها  شود.  تول  یرساختیز  يها  در  و    د یو  خودرو 
 .نادیده گرفترا نیز نمی توان اروپا  یمد و طراح ي برا ران یبازار ا نیهمچن

  ک یشر  ن یدوم  2018در سال  اروپا    هی است. اتحادوابسته  به شدت به اروپا    ي ران از نظر مبادالت تجارایحال حاضر،    در
  ن یا رغمجا نداشته است. به  بزرگ اروپا يتجار  کیشر 60  میاندر   یحت رانیا بود. اما ن یچایران بعد از مهم  يتجار

اي عالی براي    زهیانگ دیرباز،  شود: از    ی اروپا محسوب م  يبرا   کی استراتژ  ییدارا  کی  رانیبا ا  يتجار  يفاصله، همکار
با    ي همکار  ي بعد اقتصادنهایت اینکه    ر دبوده است. و حفظ ثبات منطقه   ی ابیدستجلب همکاري هاي مفید ایران در  

  کی نه    ران یبا ا  يو تجار   يروابط اقتصاد  ي ر یبرجام، از سرگرابطه با  دارد: در    یت یبا بعد امن  یارتباط تنگاتنگ   رانیا
 قلمداد می شود.  رانیتوافق توسط ا ي اجرااز  نانیاطم يبرا  يابزار  ، کههدف
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زمینه    ي همکارمساله   تجارت  تفاوت است.  م  يانرژدر  دیگر،  برخالف  زمینه هاي  زمدر  از    ی کیایرام    ي انرژ   نهیدر 
اروپا از    ه ی اتحاد  می با تحرقبل از برجام  به اروپا    ران ی است. صادرات نفت ا  یاروپا در سطح جهان  ه یاتحاد  ی اصل  يشرکا
کنندگان نفت    ن یتام  ن یتر از مهم  ی کی  به تا  براي ایران فراهم آورد    ا امکان ر  ن یا  ي محدود شده بود. اجرا  2012سال  
به  ایران دست آورد. ه اروپا ب هی صادرکنندگان عمده نفت به اتحاد ن یرا در ب ازدهم یبه سرعت رتبه تبدیل شود و اروپا 

 واردات نفت بود.   یصل از منابع ا یکی ایتال یو ا ونانی ، ، فرانسهایاسپان ي برا ژه یو

 
را    ی عیواردات گاز طبمنابع  تنوع در    جادی ا، به طور مشابه امکان  است  افتهیتوسعه ن  يادیکه تا حد ز  ران یبخش گاز ا

اروپا   هی اتحاد  ی عیکنندگان گاز طب نیتامبزرگ ترین  در حال حاضر    ه ینروژ و روس فراهم می آورد.  اروپا    هی اتحادبراي  
همکاري  روسیه،  واردات از  وابستگی شدید اروپا به  .  د یرس   دالر  ارد یلیم   16.4به    2018در سال  روسیه  هستند. واردات از  

تبدیل کرده است که می    کیاستراتژ   ییدارا  کیرا براي اتحادیه اروپا به  واردات گاز  منابع  در    شتریب  وع تن  يبرابا ایران  
  یی کشور اروپا ن یچند  و اختالل ها در واردات در نتیجه اختالفات ي انرژ  ي آن در برابر شوك ها ي ریپذ  ب یآس تواند از 

   . ، محافظت کند نی اوکرابا روسیه بر سر مساله 

 برجام  از اکی واکنش اروپا به خروج آمر
  ظهور دولت بود،  ن  يد یجد   اتفاق  رانیا  رابطه بادر    کایاروپا و آمر  ه یاتحاد  ياختالف نظرها  اگرچه واقعیت این بود که 

به طور خاص،    .کرد  جادیافع اروپا  انم   و براياطلس    انوس یاقدر دو سوي  وحدت    ي برا  رمنتظرهیغ  یترامپ چالش  دونالد 
در دو سوي  به روابط    ي، ضربه جد رانیا  ه ی عل  ریفراگ   يها  م یخروج از برجام و اعمال مجدد تحر  يبرا   کایآمر  میتصم
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نگران  یلیتماهیچ  واشنگتن  حقیقت،  در  زد.  اطلس    انوس یاق گرفتن  نظر  در  عواقب    بارهمتحدان خود در  ي ها  ی به 
  خطرناك واقعیت    ها  ییاروپااز دیدگاه  به منافع اروپا.    سد خروج از توافق نشان نداد، چه بر  به  میاز تصم  یناش   یاحتمال
  ي بند یعدم پاآن،  معمول    استیس   ير یاز سرگ  يمتحده برا   االتیا  میتصمبر خالف گذشته، عامل محرك  بود که  تر این  

» شباهت  معامله بهتر «  ي مذاکره برا  یی بر توانا  ی از اعتقاد متکبرانه مبن  ی ناش هوس    به   شتریب نبود و  به توافق    رانیا
آمریکا را نیز به  منافع  حتی  و    یفعلتوافق  ترامپ    م یکه تصم  ت یواقع  ن یا  .یشده منطق   سبه انتخاب محا  ک یتا  داشت  

 خشم اروپایی ها را بیشتر برانگیخت. خطر انداخت، 

  نابود ها با هدف    میتحرتشدید  شامل   »يفشار حداکثررادیکال «اعمال    استیاز خروج از توافق س   پس  متحده  االتیا
  ل اساسا هرگونه تعامرا آغاز و در این راستا،    مذاکره از موضع ضعف آن به  و مجبور کردن دولت    ران یا  ی کردن اقتصاد مل 

  ی مال   ی رسان  ام یپ  ستمیس به    رانیا  ی فشار آورد تا دسترس   فتی اروپا را مسدود کرد و بر سوئ  ه ی و اتحاد  ران یا  ن یب  ي تجار
تجدید    ، امتناع ازه بودند درآمد   قیکه به موجب برجام به حالت تعل  کایآمر  هی ثانو  يها  میمجدد تحر اعمال    قطع کند.را  

و مقامات  یسپاه پاسداران انقالب اسالم  نیو همچن  رانیصنعت فلزات ا  می، تحری نفت  معامالت  يها  ت یمعاف  و تمدید 
و    يرا منزو   رانیا  تی، در نهاي معظم رهبرمقام  و    فیظرسابق محمد جواد  امور خارجه    ری از جمله وز  ران یا  يد یکل

  ي رفتارهاتعدیل    درمذاکره برگرداند و    زیرا به م  کشور  نیا  ند نتوانستردند، اما  آن وارد ک  دبه اقتصا  یخسارت قابل توجه
 بود، نیز شکست خوردند.  ترامپ  ي فشار حداکثراعمال  ياستراتژ  ی از اهداف اصل گریدیکی    ایران که يمنطقه ا 

  ه یتعهد اتحاداین رفتار و ابراز    د یشد کردن    محکومدر رویکرد ایاالت متحده،    ن یادیتحوالت بناین  ها به    یی اروپا  واکنش 
مسئول سیاست هاي اتحادیه  ، ی نیموگر  کایبوده است. فدر رانیتعامل با ا  استیس   یاروپا به حفظ برجام و به طور کل

  که   م یرا مشاهده کرد  یلینکرده است. برعکس، ما دال  رییتغ ها    یی ما اروپاضع گیري  موگفت: «   2018سال  اروپا در  
.  میهست رانیبا ا يتوافق هسته ا   وثرکامل و م  يتوافق خوب بود. ما متعهد به اجرا کی ،توافقنامه  نیانشان می دادند 

اروپا    ي چه برا  - ما  ترك مش  تی امن  ي برا   ي حفظ توافق هسته ا  را یمتحده است، ز  االت یحفظ توافق به نفع ا  ي عزم ما برا
این منطقه  صورت ممکن است    نیا  ریکه در غ  چرا  است  ي، ضرورانهیکل خاورم  يو چه برا  -متحده  االتیاچه براي  و  

 ي ها وارد شود.» درگیراز  يسطح خطرناك تر  یو حت ي هسته ا  توسعه تسلیحات    چیمارپبه 

شرط  حقیقت  در  بر می آمد.    کایآمر  ي مقابله با آتش دشمن از خزانه داردر صدد    یعمل  در اروپا    ه ی اتحادحال،    نیا  با
   بود. رانی با ا يو تجار  ي روابط اقتصاد، محافظت از ییبرجام و حفظ منافع اروپا نگه داشتنزنده 

  کایآمر  يها  میدر برابر تحر   ییاروپا  ي ابتکارات با هدف محافظت از شرکت هامجموعه از  براي این کار به  اروپا    هیاتحاد
بار در سال    نیاول  ي که برااشاره کرد  اروپا    ه یاتحاد روي آورد که از جمله آنها می توان به اجراي مجدد قانون انسداد  

نظر    د یمورد تجد   2018ر سال  د  ؛ اساسنامهه بودشد   بیتصو  یب یو ل  ران یا  يها   میبه منظور مقابله با قانون تحر  1996
  ي به گونه ا  يتئور   نظراز قانون انسداد شود. را شامل  رانیا  هی عل کایآمر  يها م یتحر جدید  ي قرار گرفت تا همه دورها

  م یتحت تحر   ی رانیا  ياز تعامل با نهادها  یناش   یاحتمال  يها  مه یاروپا در برابر جر  هی اتحاد  ي شده که از شرکت ها  نیتدو
  ي ر یمانند جلوگ یعواقب احتمال بوده است چون جهینت یاقدام ب نی، ایاما از نظر عمل؛ کند می محافظت   کایآمر يها

شرکت براي شعبه هاي آمریکایی شرکت ها آنقدري بود که  نیسنگ  يها  مهیجر و متحده  االتیبه بازار ا یاز دسترس 
 منصرف کند. ی رانیا انیاروپا را از تعامل با همتا هی اتحاد يها
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  ران یمحدود در ا  يها  يگذار  ه یبه سرما یی اروپا ي گذار ه یبانک سرما  ی وام خارج ياعطا  الت یتسه  د یتمد ، گرید ابتکار
  ي به بازارها  ی به دسترس   ازین  ی به منابع مال  ی دسترس   يبرا  یی اروپا  ي گذار  ه ی بانک سرما  حال، از آنجا که   ن یبا ابود.  

می داد و از این رو،  قرار آمریکا   يها می در معرض تحراتحادیه اروپا را از حد  شیاقدام ب  نیدارد، ا ه یسرما یالملل نیب
 تبدیل شد و هرگز تحقق نیافت.  نیصرفا نماد میتصم کیبه اساسا 

از بخش    تیبه منظور حما  رانیا  ياروپا برا   ونیسیکم  ياز سو  ییوروی   ونی لیم18بسته کمک    ک ی  بیسوم، تصوابتکار  
با ، بود.  و مقابله با سوء مصرف مواد مخدر  ی طیمح  ستیز  ي، پروژه ها رانای  کوچک و متوسط   ي و شرکت ها  یخصوص

قبل از اعمال   ی عنی،  2017در سال   رانیاروپا از ا  ه ی با ارزش کل واردات اتحاد  سه یحال، اندازه بسته کمک در مقا  نیا
 بود و اهمیت زیادي نداشت.کوچک  اریبس ، )وروی ارد یلیم 10.1متحده ( االتیا يها م یمجدد تحر

موسوم به اینستکس بود که باید    ياز مبادالت تجار  تیابزار حما  (اس.پی.وي) یا همان  ژهیو کاربرد  ابتکار آخر هم ابزار  
دامنه    تیمحدودفراهم می آورد.  را  رانیبا ا ییتجارت اروپارد و امکان ک  یعمل م يمبادله ابه صورت یک ساز و کار 

سبب شدند که  معاف بودند،  متحده    االتیا  ي ها  م یاز تحرکه اساسا  به تجارت بشردوستانه  تحت اینستکس    اقدامات
  ستم یس   مقاوم در برابر   ی مال  زمیمکان  جاد یا  ي دشوار  ل یبه دلگی هاي عملیاتی  د یچی پ،  عالوه  این ابزار بی فایده بماند. به 

 اساسا غیرممکن کرد. مثبت را  جیبه نتا  یابیمتحده، دست االتیتحت سلطه ا  یالملل ن یب یمال

ارائه مشوق    از طریق برجام    حی صح  ي در اجرا  آن   ی اروپا و ناتوان  ه یاقدامات اتحاد   ي پاسخ به ناکارآمد   در ایران در نهایت  
اعمال  کرد.    آغاز  «مقاومت حداکثري» را » خود پایان داد و سیاست  يصبر راهبرد به سیاست «،  رانی به ا  ي اقتصاد  يها

در  سهم   شیافزا  ياستراتژ ی خود عقب نیشینی کند و  از تعهدات برجام  یج یتدرسبب شد ایران به طور    کایفشار آمر
و بازگرداندن ایاالت متحده  توافق  اجراي صحیح  از    نانیاطم  يبرا  ی راه  افتنیاروپا به    هی اتحادراي وادار کردن  ب  يباز

 پیش بگیرد.  را به آن در 

 اروپا در نجات برجام هیاتحاد  یناتوان قطع آگاهانه روابط: مساله اي وراي 

حوزه    نیدر چند در حال حاضر  متحده    االتیا  استیس ه اند که  کرد   د ییابه طور محرمانه ت  یی اروپا  هاي   پلماتیدبرخی  
کجا به اندازه برجام مشهود    چی در ه است. این واقعیت    د یتهد یک  اروپا باشد،    هی اتحاد  يفرصت برا   ک یاز آنکه    شیب

مشوق    به اجرا درآورد، همچنان در ارائه توافق    فظ که با هدف ح  ی ابتکارات متفاوت  رغمبه  اروپا    ه یاتحادنبوده است.  
 است. کام مانده ، نا الزم براي ترغیب ایران به بازگشت به تعهدات هسته اي ياقتصاد  يها

  م یخود در برابر تحر  يمحافظت موثر از شرکت ها  ي برا  یراه نتوانسته  اروپا    هی است که اتحاد  نیامر ا  نیا  ی اصل  لیدل
  ی بوده از تعهدات برجامآن    یجیتدر  ینیو آغاز عقب نش  رانی ا  »ي صبر راهبرد«  انی، پاجهی نتبیابد و    کایآمر   ه یثانو  يها

ال گرفت و به  فارس با  جیخلتنش ها در  :  ه استمحدود نشد   ي و تنها به پرونده هسته ا   هاست. عواقب گسترده بود 
 به خطر انداخت. بیش از پیش  اروپا را  هی منافع اتحاد  و  انجامید  يثبات منطقه ا   شتریکاهش ب

شرایط    نیاآورد.  وارد  به آن  متحده    االتیبود که ا  ي مناسب برجام ضربه ا  ي اروپا در اجرا   ه یاتحاد  ی ناتوان  ی اصل  ل یدل
  ی اصل   ي دئولوژیبه عنوان ا  سمی برالی، لیا به عبارت دیگرگسترده تر    یکرد رو  کیبه عنوان    یین چندجانبه گراد یبرچبا  

، در قبال بحران ها و  حاکم  ییچندجانبه گرابه رغم    متحده  االتیاهمراستا بود.    ،ینظم جهان  در تقسیم اطالعات در
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توافق  این موضع گیري ایاالت متحده در رابطه با  کند.    یرا دنبال م   ي دو جانبه و صرفا مبادله ا  ي کردیرومذاکرات  
کرد که    تیتصور او را تقو  نیشد و ا  جادی ا  »توافق بهتر   يمذاکره برا« ترامپ به  دونالد    لیتمادر نتیجه    ران یا  ي هسته ا

 مذاکره از موضع ضعف بازگرداند.د ایران را به  توان  یم  ي»حداکثربا تنها عمل کردن و اجراي سیاست «اعمال فشار  
بر    یمبتن  ینظم جهان  جیترو«   ياروپا برا  ه یتضاد کامل با تالش اتحاداین موضع گیري همچنین در نقطه مقابل و  

 قرار داشت.مرکز آن» ملل در  سازمانساسی آن و به عنوان اصل ا ییچند جانبه گرا نیقوان

نظم  گفته: «،  2018اروپا در سال    ي شورا  س یرئ  ،سکاهمانطور که دونالد تقرار داده؟  کجا  در  اروپا را  اتفاقات    ن یا  همه
  ن یه همشده است.» ب  دهیمتحده به چالش کش  االتیآن، ا  یتوسط معمار و ضامن اصل  نیبر قوان  یمبتن   یالملل  نیب

 ، در جلسه خود در پارلمان اروپایتیامن  استیو س   یخارجاروپا در امور    ه یاتحاد  یعال  نده ینما  ، ، جوزپ بورلبیترت
نابود کرد و  چند جانبه را  نیبر قوان ی مبتن ی الملل ن ینظم ب ي مرکز  ترامپ دولت «اول آمریکا»ي گیري    موضع گفت: « 

بورل با استناد به دستورکار    »خود را توسعه دهد.   ک یو فرهنگ استراتژ  ک یاستراتژاستقالل    د یاروپا با  هی اتحادحاال،  
  د یکا، تهشد   بیتصو اروپا    يتوسط شورا  2019که در ژوئن    2024تا    2019  يها  سال  ي اروپا برا   هی اتحاد  کیاستراتژ

حفاظت از منافع و   دراقدام مستقل   ي خود را برا تیو ظرف صورت دهد   ک یاقدام استراتژ ک ی د یاروپا با ه یاتحاد «کرد: 
 کمک کند.»   جهان ندهیآ  ير یو به شکل گ  باال ببردخود  يها ارزش 

اروپا    ه ی اتحادمربوط نمی شود.  ترامپ   کال یراد  سمیونالیاطلس تنها به ناس   انوس یاق در دو سوي    ، اختالفات حقیقتدر  
.  ستین  يد یجد بین آنها اتفاق  اختالفات  یکدیگر فاصله گرفته اند و  از    » آگاهانه«دهه است که    ن یمتحده چند   االتیو ا
  ی اروپا در صحنه جهان  ه یکه اتحاداینگذرد.    ی عراق منظامی در  مداخله  بر سر  دو طرف    ي ر یسال از درگ  ستیب  با یتقر
ناتوان به نظر برسد   فیضع درباره نقش اروپا در  سبب شد مباحثات  اتفاق ایران تنها    .، اتفاق جدیدي نبوده استو 

 جهان مجددا آغاز شوند. 

ا بر سر    کایآمرو    اروپا  هی اتحاداختالفات  حال،    نیا  با   ي ها  ییمنافع و توانا  یعدم تقارن اساس   رانیا  يتوافق هسته 
متحده اکنون بر رقابت با   االتیشرق، ا  در جهت  یتوازن قدرت جهان  رییبا تغآشکارتر ساخت.  واشنگتن و بروکسل را  

قابل    زانیمتحده را به م  االتیا  ي انرژ  د یکه تول  لیگاز ش نفت و    انقالبدر پی  عالوه،  به  متمرکز شده است.    نیچ
تغییرات قابل توجه در شرایط این  از    گرید  یکی.  ستیوابسته ن  انه یبه نفت خاورم  گرید  آمریکا،  هداد  ش یافزا  یتوجه

  یی ایآس   ي، به سمت شرق و به سمت اقتصادهارند یگ یفارس سرچشمه م  ج یکه از خل  ی نفت  اناتیجر  است که بیشتر
  ی ک یبود که ن ی . اتفاقده استمنطقه ش  به  کا یعناصر باعث کاهش عالقه آمر نیا ب یترکسرازیر می شوند.  ي تشنه انرژ

  خارج می  انهیخاورم  » درهودهی ب«  يرا از جنگ ها  کایبود که آمر  نیا  2016ترامپ در سال    یانتخابات  ياز وعده ها
به سواحل اروپایی می  آشوب منطقه  اهمیت حیاتی دارد زیرا  همچنان    انهیخاورم  منطقه اروپا    يبرادر مقابل،  کند.  
  ن یو همچنجویان  پناه  میعظ  ان یجر،  اروپا را تحت فشار قرار داده  ه یاتحاد  ریاخ  يدو چالش عمده که در سال هارسد.  

 تشدیده شده اند.  انهیخاورم ی بیشتر درثبات  ی باست که هر دو در نتیجه  سم یترور د یتهد 

و    یاس یاعمال نفوذ س   ییتوانادر  با عدم تقارن    انهیمتحده در قبال خاورم  االتیاو    اروپا  ه ی منافع اتحاددر  تقارن    عدم
در دنیاي سیاست  اروپا    ه یاست، اتحاد  یابرقدرت جهان  ک یمتحده    االتیکه ا  یمطابقت دارد. در حال بین آنها    کیاستراتژ
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معتبر در صحنه    ک یپلماتید  گر یباز  کیاروپا به عنوان    يآزمون مهم برا  کینجات برجام  اهمیت و نفوذ چندانی ندارد.  
 ، بود. منافع خودت در محافظت از از همه، قدر شتریو ب ت یامن ن یمات يآن برا  يها ی جاه طلب ن یو همچن یجهان

اروپا در    هی اتحاد  است، چونفرصت    کی چالش و هم    کیاروپا هم    هی اتحادو    متحده  االتیا  یاختالفات کنوناز این رو،  
  است یاقدام مستقل تر در س فرصت    ن یهمچنو  اندازد،    یلحظه مهم است که منافع آن را به خطر م  ک یحال گذر از  

ه نظر نمی رسد فضاي کلی در اروپا براي کسب استقالل  را براي آن فراهم می آورد. اما ب   یدفاعو    ی تی، امنیخارج
اوج  اطلس    انوس یدر اق  کایآمر  طرف تنها در    سم یونالیدر واقع، ناس از طریق اتحاد و تمامیت ارضی، آماده باشد.  بیشتر  

 است. یی گرا ی از مل يد یشاهد موج جد گذاشته و سر  ترا پش سم یدوران پوپولبه تازگی   ز یاروپا ننگرفته؛ 

  است. بوده  برجام    ي و بقا  کیاستراتژ  يخودمختار   در کسبها    ییتالش اروپا  ي برا  یچالشبرگزیت هم  نماند که    ناگفته 
را هدایت کرده    ران یا  اعمال فشار علیه از    ین یعقب نشترغیب آمریکا به    ي برا ییاروپاهاي  تا کنون تالش   3اي  اگرچه 

جبهه    این استحکام    کایبا آمر  » ژه یروابط و« مجدد    تیتقو  ي براآن  اروپا و تالش    هیاتحاد  از   ایتانیبا خروج براند، اما  
 کاهش یافته است.  ییاروپا

 جهینت
مذاکرات به میزان قابل    ت یموفقمنتهی به حصول برجام ایفا کرد،   5+1در مذاکرات    یاروپا نقش مهم  ه یاتحاداگرچه  

،  ران یادامه تعامل با ا  يبرا  آمریکابدون اراده  ورود به مذاکرات مربوط می شد.  متحده به    االتیاتوجهی به راضی کردن  
  خروج از برجام را نداشت. تصمیم دولت دونالد ترامپ به متعهد ساختن تهران به توافق  ي الزم برافشار بروکسل اهرم  

اروپا  ه یبه اتحاد رانیحال، ادامه تعامل با ا نیبا ابیش از پیش آشکار ساخت. اروپا را  یرجخا استیس  يها ت یمحدود
امنگسترش تسلیحاتیمنع    ي ها  نهیدر زم  آنبه اهداف    یابیدر دست انرژت ی،  اقتصاد و  ناتوان  یکمک م   ي،    ی کند. 

، اتفاقی  با تهران  يو تجار  ياقتصاد   يها   تیفعالکردن  توقف  م  ي براواشنگتن    يبروکسل در مقاومت در برابر فشارها
  استیدر س   کپارچهی  کردیفقدان روخشید. اما  دوباره ب  جاندرباره نقش اروپا در جهان    دیرینه  اتحثاببود که به م

  ه ی و روس   نیمتحده، چ  االتیمانند ا  بزرگی   گران یبازرسیدن به قدرتی مشابه    ي اروپا برا   ه یاتحاد   ییتوانادر اروپا،    یخارج
 کرده است.  فیتضعرا   یصحنه جهان در
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 نتیجه گیري 
دولت دونالد ترامپ جمهوري خواه به پایان رسیده و دولت جو بایدن دموکراتیک جاي آن را گرفته است، اما هنوز  

تعدیل مواضع واشنگتن در قبال تهران دیده نمی شود. در همین حال، ایران سعی  نشانه هاي قابل توجهی دال بر  
  کی متحده،    االتیبا ا  تضادچهار دهه    ی در طایران  کند.    جادیا  یجهان  نیگزیجا  يبا قدرت ها  ي تر  يروابط قو  دارد

.  ه استفاصله گرفت ، یکه از غرب به طور کل  ،کاینه تنها از آمرپشت سر گذاشته و را  »ییزدا ییکایآمر « ی جی روند تدر
  ر ی ثاتحت ت زیناشته، د  ران یقبال امتغییري در  ضع  اموسال ها در طی این  اروپا که    هیبا اتحاد  ران ی، روابط احقیقت در  

  ي روابط اقتصاد  در  د یجد   يکاشر  افتن ی  يبرا  ي فور  يجوو    بلوك غرب قرار گرفته است. جست  با  آن  ندهیفزا  یگانگ یب
نظم    یبرندگان اصل  به عنوان  که  ییبه کشورها  ژهیبه وو  توجه خود را به سمت شرق،    سبب شده ایران  يو راهبرد 

 . معطوف کند ، و هند   هیروس  و  ن یچ یعنیاند،  ظاهر شده د یجد  یچندقطب یجهان

از  گذشته استفاده و ارتباطات خود را  ي رخ داده در دهه ها  کیاتستمیقدرت س  ر ییاز تغایران موفق شده  ، حقیقت  در
 د یبا پادشاهان جد   ،ي منطقه ا  یی ربنایز  يپروژه هامدت    یطوالن  اتتا تعهد   گرفته  دو جانبه  يمبادالت تجار   تیتقو

روند    کی به سمت شرق به  ایران    کیاستراتژ  يریگ  تجه  نیا  .تر کند   قیدر همه جهات عم  ی الملل  نیصفحه شطرنج ب
در    يادغام منطقه او    نیرا تضمایران    ياقتصاد   يتواند بقاب که    ییایآس   تیارتقاء وضع  یعن ی،  »شدن  ییایآس «  یجیتدر

کردن    ي مهار و منزو  يبرا  کایآمر  ی طوالن  يتالش ها  نهیدر پس زمایران  .  ، تبدیل شده استکند   تیتقورا  غرب  مقابل  
تحت    ژه ی، به وایآس  ي تحت مدار اقتصاد  د یبا یرونق آن در اقتصاد جهانشته است و مانور دا  ي برا ي محدود   آن، فضاي 

ارائه    ییایآس   صیحر  يتواند به اقتصادها  یم  رانیکه ا  یکی استراتژ  يها  ییدارادر مقابل،  .  ابد یتوسعه    ،نیچ  تیحما
سوخت هاي فسیلی در    ریذخا  نیتر  از بزرگ  یکیو    ،کرده و جوان  لی، تحصادیت زی، جمعآن  یدهد، بازار بزرگ داخل

 است. یجهانسطح 

تهران    ي تجار  ک یشر  نیتر  پکن بزرگ  را یکند، ز  ی م  فا یا  ران ی نگاه به شرق ا  ي در استراتژ  ی نقش مهم  ژه ی به و  نیچ
دو  روابط   خ یتاردر و اهداف است که   تیروابط پکن و تهران عدم تقارن قدرت، موقع  یاساس  یژگ یحال، و نیاست. با ا

قدرت بزرگ    ک ی  نیاز روابط مشکل دار با غرب را تجربه کرده اند، چ  ي دوره اکشور  هر دو    ریشه دارد. اگرچه کشور  
کمربند و    عملابتکار  قیمنطقه نفوذ از طر جادیبه ا  داشته ومتحده شرکت    االتیمدت با ا  یاست که در رقابت طوالن

آسیب شدیدي را    کایآمر  يها   م یتحردر نتیجه  است که    ي قدرت منطقه ا   ک یبه نوبه خود    ران یاست. امتعهد  جاده  
حال،    ن یکند. با ا  به طور کامل طی  یالملل   ن یود مجدد به جامعه بور  ي خود را برا  ر یمس  توانسته است نمتحمل شده و  

در نتیجه    ران یو ا  کایروابط آمر  شتریب  یدگیچی و پبین دو کشور،    يجنگ تجار  ، آغازنیو چ  کایآمرهاي  رقابت    د یتشد 
کمربند و    عملابتکاراست. توسعه  داشته    ی قیعم  ر یثاتو ایران    نیچتحوالت در روابط  بر  ،  خروج واشنگتن از برجام

- نیچ  ي اقتصاد  دوریران در قلب کرچرا که ایباشد،    ي متعادل تر  ییساز همگرا  نهیتواند زم  یمطور خاص  جاده به  
جامع    کی که مشارکت استراتژخواهد بود    نیادر بلندمدت  ، چالش دو کشور  نیقرار دارد. بنابرا  ایغرب آس -انهیم  يایآس 

 پیش ببرند.  داریپاو  وثرمبه طور خود را 

  ده یچیمتقابل پشک  عدم اعتماد و    لیبه دل  یخیروابط از لحاظ تار  نیامی توان گفت    ه یبا روس مورد روابط ایران  در  
مانند بخش    ی اهداف مشترک  با   ییها  نهیدر زم  يبر اساس همکارامروز  دو کشور  اما به رغم این پیچیدگی،  ده است.  بو
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  ي در بلندپرواز   یاصل  کیشر  رانیاند. ا  ده یس به تفاهم ر  ،گریکد ی  یات یبدون به خطر انداختن منافع ح  ی و نظام  يانرژ
  ن یبحران اوکرا  جهیدر نت  ژهیاز غرب به و  هیروس   ریاست. در واقع ، طالق چشمگ   انهیبازگشت به خاورم  ي برا  ه یروس   يها

و    ام در برج  کای، چرخش آمر  ز ین   رانی ا  يبرا، اتفاقی بود که روسیه را نیز به نگاه به شرق ترغیب کرد.  2014در سال  
 سوق داده است. نیگزیجا ي شرکا ي بوده که آن را به جستجو یاصل ی اصل زهیبا اروپا ، انگ  يقطع روابط اقتصاد 

در زمینه  روابط  ه عالوه  بجنوب  -المللی شمال  کوریدور بین   مانند   یرساختیو ز  یارتباط  يپروژه هادر رابطه با هند،  
توانایی جداسازي    نیو چ  هیروس ه اندازه  ب  ی حتهند  حال،    نی با ابا این کشور اهمیت حیاتی دارد.    ران یروابط ادر  ،  يانرژ

  ق یتعمبه طور جدي به    يمودناراندرا  رسد دولت    یاز آنجا که به نظر مروابط خود با ایران از روابط با آمریکا را ندارد.  
مثال    ک یچندان در صدد به چالش کشیدن سیاست هاي آن بر نمی آید.  نو    یاست، دهلواشنگتن متعهد  روابط با  

در نظر    ران یواردکنندگان عمده نفت خام ادولت ترامپ براي که   یی ها ت یمعاف  پس از پایاناست که هند  نیا ي د یکل
در بهبود روابط با عربستان    ي د یهند منافع کل  ی عالوه، دولت فعلاز ایران پایان داد. به  واردات نفت  گرفته بود، به  

روابط با ایران و رقباي منطقه  را دنبال می کند و از این رو، مجبور است در    ل یو اسرائ  ی ، امارات متحده عربيسعود
  شی پ  ک یکشور   ود خواهد یافت چون  گسترش  در درازمدت   ران یحال، روابط هند و ا  نی با اایجاد کند.  تعادل    اي آن 

 دارند.  ییایمشترك آس  ینیب

منافع  و  اروپا فراهم    ه یو اتحاد  رانیتر ا  قیمشارکت عم  يرا برا   نهی؟ برجام زمدارداروپا  چه مفهومی براي    نهایا  همه
 آن به شدت  ي ادامه اجرا  ي اروپا برا  ه ی اتحاد  یی توانا  به معاهده    ن یاز ا  کایکرد. خروج آمر  یو اروپا را برآورده م   ران یمهم ا

به   زد.  مبنی   هاراتاظ  رغم آسیب  اتحاد  تیبر حما  شدیدالحن  تعهد  برجام  ه یو  از    ي برا  اتحادیهکه    ی اقدامات  ،اروپا 
در  موثر نبوده.   رانیا  با  يحفظ روابط اقتصادچندان در  انجام داده است    کایآمر  يها  میبرابر تحر محافظت از خود در  

توافق، بود  از    کایخروج آمردر عمل به تعهدات اقتصادي در برجام، و نه به دلیل  اروپا    ه یاتحادحقیقت، به دلیل ناتوانی  
  ي اریبساساسا افشا کننده    برجامدرام  تدریجی از تعهدات خود کرد.    ی ن یشروع به عقب نش  2019مه    که ایران از ماه 

  » اروپا  تیحاکم«بر سر    ثکه بح  یدر حالقلمداد می شود.    ی جهان  گریباز  کیاروپا به عنوان    هی اتحاد  يها  تیاز محدود
با هشدار شد  م  د یناگهان  رئاامانوئل  ایستادنپرتگاه  لبه در  باره « در  ،فرانسه  ي جمهور  سیکرون،  باال  اروپا  اتحاده    » 

 است.  دهیفرا رس هنوز راه حل ها  يجو و   جستمناسب براي اقدام اروپا براي آغاز رسد زمان  ی به نظر مگرفت، اما 

 استیس  ي ها تیبلکه محدود ، اطلس وارد کرده انوس یاقدر دو سوي  وند ی به پ ي از توافق نه تنها ضربه ا کایآمر خروج
  ی به جامعه جهان  رانیاروپا به طور بالقوه از ورود مجدد ا  هیکه اتحاد  یاست. در حال  ساختهآشکار    زیاروپا را ن  یخارج

اروپا   ه یکنند. اگر اتحاد   ی تر م   قیعم  ران ی خود را با ا  يهستند که همکار  گر ید  گرانیباز  نیبرد، امروزه عمدتا ا  ی سود م
کل درام برجام  داشته باشد،  را  و هند    ه ی، روس نیمتحده، چ  االتیمانند ا  یاصل  گرانیبا باز  یدر صحنه جهان  يباز  ي آرزو

 قطعا زنگ هشداري براي آن بوده است.
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