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الملل و محافل سياسي مطرح شد، ترين موضوعاتي که پس از برجام در بين انديشمندان روابط بينيکي از مهم

کنند. سوال تحقيق بدين هاي امنيتي ايران در پسابرجام در منطقه به چه شکلي ادامه پيدا مياين بوده که سياست

اي اي ايران دارد؟ فرضيهها و راهبردهاي منطقهثيري برتداوم و استمرار سياسترت ارائه  مي گردد: برجام چه تأصو

(ضمن تثبيت و 5+1)ايبازيگران عرصه توافق جامع هسته»که در پاسخ به سوال مذکور مطرح شده اين است که 

گيري از ابزارهاي همچون مهار و ل و بهرهاي در منطقه ژئواستراتژيکي خاورميانه با توستداوم نظم هسته

کاها توان بازدارندگي دفاعي، و تضعيف محور مقاومت بدنبال  ،ايهاي نوظهور منطقهموازنه،اتحاد و ائتالف
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 مقدمه .1

اي ايران در تاريخ انقالب اسالمي ايران دوران پرفراز و نشيبي را طي نموده است. برنامه هسته

اي بودن ايران مبني بر هسته 2000حات همزمان با گزارش تيموتي گاردن در سال در دوران اصال

ها و فشارها و تحريم (Misaei et al,2017:134)2002نين افشاگري منافقين در سال و همچ

 اروپايي متحدان و متحده اي ايران آغاز شد. اياالتمذاکرات کشورهاي غربي عليه برنامه هسته

 خود برنامه آميزصلح ماهيت به نسبت ايکننده قانع اطمينان ايران که شتنددا اصرار هامدت آن

 ترينخطرناک عنوان به غرب اي ايران توسطدر واقع برنامه هسته .(Ellner,2011:4)باشد داشته

ها از نگاه واقع گرايانه به آن (Amin,2015:24).است شده درک استراتژيک سطح تهديد در

اي ايران با هدف افزايا قدرت ايران مي پردازند و معتقدند که برنامه هسته ايتحليل برنامه هسته

هاي انقالبي اي، وجهه ملي و تالش براي صدور ارزشگري منطقهاستراتژيک، بسط قابليت کنا

 کند.صورت گرفته و ادامه پيدا مي

اي هاي هستهنها و گفتماو تغيير نگرش 2013با روي کار آمدن دولت جديد در ايران در سال 

اي تهران ايجاد شده است. هاي هستهکشور، چرخشي در ايستارهاي غرب نسبت به سياست

چنين چرخا رويکردي و گفتماني منجر به گذار دو طرف به سوي ديپلماسي غيراجبارگرا شده 

 Zolfaghari and)المسائلي تمهيد نموداست که بسترهاي الزم را براي مذاکرات حل

Jafari,2016:419.) 

در تاريخ  اي ايران بود کهبر سر برنامه هسته الملليبين توافق، (برجام)مشترک رنامه جامع اقدامب

، آمريکا)1+5کشورهاي گروه   ميان ايران و( 2015 ژوئيه14برابر با  )1394تيرماه  23شنبه  سه

دت ميان ايران مذاکرات طوالني م .در شهر وين امضا شد (آلمان و انگليس، فرانسه، چين، روسيه

 2013 نوامبر در ژنو موقت توافق با همزمان ،برجام و شا قدرت جهاني براي دستيابي طرفين به

 ادامه دادند تا سرانجام در ماه 20 مدت به را مذاکرات طرف دو، پس از توافق ژنو .شد آغاز

اساس متن بر  .تفاهم لوزان به عنوان چارچوبي براي توافق وين دست يافتند به 2015آوريل 

سازي اورانيوم با غناي کم ذخيره ي،متوسط خود را پاکساز سازي غني ذخاير م، ايرانتوافق برجا

سانتريفيوژهاي خود را تا حدود دو سوم به مدت حداقل  درصد قطع و همچنين تعداد 98را تا 
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ا درصد ر 3.67 از بيا سازيغني م، ايرانهمچنين بر اساس برجا .داد سال کاها خواهد 15

عالوه ت. سازي جديد و يا رآکتور آب سنگين نخواهد ساخسيسات غنيأو هيچ ت متوقف کرده

بررسي،  منظور ن، بهکشورما ايسيسات هستهأاي تهايي در بخا هاي فني و هستهبر محدوديت

 تمامي به اتمي انرژي الملليبين ، آژانسايران سوي از هامحدوديت اين اعمال تاييد و نظارت

 .دسترسي منظم خواهد داشتکشورمان  ايهسته سيساتتأ

شوراي امنيت  هايتحريم ذيل از ، ايرانبر اساس برجام و در ازاي اجراي تمامي اين تعهدات

 ، شورايپس از دستيابي طرفين به برجام .شد خواهد خارج آمريکا و اروپا ، اتحاديهسازمان ملل

ما از اين توافق حمايت کرده و با گنجاندن رس 2231 مشهور قطعنامه صدور با ملل سازمان امنيت

اي ايران و توافق هسته .دکر آورالزام صورت قانوني به را برجام به ، عملالمللآن در حقوق بين

المللي است که حتي بين اي ورويدادهاي سياسي مهم در سطوح منطقه از 5+1 کشورهاي

 Karami and) لشعاع قـرار دهـداها را تحتتواند روابط ايران با بسياري از دولتمي

Keramatinia,2016:66).   بعد از برجام تحليل گران و سياستمداران مختلف از زواياي مختلفي

به تجزيه و تحليل آن پرداخته اند. برخي با توجه به مواد تشکيل دهنده آن )برجام(، به بررسي 

امتيازي تقريبا قطعي »اي آن را نامه پرداختند و با همين ديد عدهشکلي و محتوايي متن توافق

عنوان  (Council on Foreign Relations,2017)« و امتيازاتي قابل بازگشت براي ايران 5+1براي 

نمودند. در اين بين برخي نيز از محتويات صوري و قراردادي فراتر رفتند و به آن به عنوان يک 

ثيرات ميان مدت و دند که داراي تأاست خارجي نگاه کرالملل و سيرويداد مهم در روابط بين

 با تنها نه 5+1 و ايران بين ايهسته الملل است. در اينجا توافقبلند مدت زيادي در روابط بين

 دليل به همچنين بلکه ايهسته هايسالح گسترش و ايمنطقه امنيت براي آن اهميت به توجه

است  توجه قابل کند، مي ادايج خارجي ايران و داخلي سياست در که ايبالقوه ثيراتتأ

.(Mohseni,2015:12)  چيزي که در اين ميان اهميت دارد اين است که در بين نظراتي از اين

جنس شاهد انواع نظرات متضاد و متناقض هستيم که هر کدام موارد و فاکتورهاي خاصي را 

توان .  اين نظرات را ميانداند و به تحليل متفاوتي از دنياي پسابرجام نيز رسيدهمدنظر قرار داده

در دو طيف مشخص بيان نمود. در يک طرف موافقان توافق برجام وجود دارند که معتقدند 
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 کند و توليد را اعتماد تجربه تواندهمکاري مي طريق از ايهسته مسائل مورد در تنا کاها

ت متحده و ديدگاه دولت اياال .(Ellner,2011:22)شود اعتمادسازي و بيشتر همکاري به منجر

جديد  جهت يک دنبال به متحده اياالت شود. در واقع دولتاوباما نيز در اين راستا ارزيابي مي

 در بيشتر ادغام» شامل کرد، تعريف اوباما پرزيدنت که همانطور که، يکپارچگي، طريق از ايران با

 رونق و پيشرفت ايبر ايران مردم توانايي و الملليبين جامعه با بيشتر تعامل جهاني، اقتصاد

 هاياز تنا توجهي قابل طور به تاريخي ايهسته قرارداد که است اين ديدگاه بر اين .«است

 در طرف ديگر، مخالفان .است ساخته ترامن بازيکنان همه براي را منطقه است و کاسته ايمنطقه

 قابل تغيير يچمنجر به ه کنند و معتقدند کهاي وجود دارند که آن را نقد ميهسته معاهده

 به و شده غني اقتصادي نظر از واقع در نشده است و ايران اي منطقه هايسياست در ايمالحظه

 مثال، عنوان به تر شود.و هژمونيک ترطلب جاه تر،تهاجمي تا است شده داده پاداش کشور آن

 پس سال يک نايرا که است نوشته متحده، اياالت در عربي متحده امارات سفير العطايبا، يوسف

 خارجه امور وزير الجبير، عادل و «است بيشتر از گذشته خطرناک همانطور» ايهسته معامله از

 قديمي متحده اياالت و است خاورميانه جديد قدرت ايران» که داشت اظهار سعودي، عربستان

 . (Milani,2016:2)«است

نين است خارجي ايران و همچاين پژوها با توجه به اهميت برجام به عنوان يک موضوع در سي

ثيرات احتمالي برجام و دنياي بعد از آن، و خالء پژوهشي که اظهارنظرهاي مختلف در مورد تأ

اي ايران ي منطقه هسياست و ثير برجام بر راهبردهاأدر اين زمينه وجود دارد، به بررسي ت

هاي راهبردها وسياستبر گردد: برجام چه تأثيري پردازد. سوال تحقيق بدين صورت ارائه ميمي

هرگونه »اي که در پاسخ به سوال مذکور مطرح مي گردد اين است که اي ايران دارد؟ فرضيهمنطقه

هاي ملي و فراملي نتيجه تغيير در مولفه اي ايران در پسا برجام درهاي منطقهتحولي در سياست

« تحليلي -توصيفي»تحقيق، روش پژوها بکارگرفته در اينجا به توجه به ماهيت « خواهد بود.

گرايي است. روند پژوها حاضر بدين نحو است که ابتدا مباني نظري پژوها که نظريه واقع

در ادامه با توجه به چارچوب نظري اتخاذ شده به تحليل  .شودنئوکالسيک است، مطرح مي

 يم. رسانگيري تحقيق را به پايان مينهايت با نتيجه پردازيم و درموضوع پژوها مي
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 روش تحقيق  .2

اي  که از آن  بهره خواهيم روش تحقيق در پژوها حاضر  با عنايت به  موضوع تحقيق و نظريه

ن و يباشد. بديهي است با توجه به ماهيت پژوها که بدنبال تبيتحليلي مي -برد روش توصيفي 

باشد، هاي جهاني ميترين توافقات سياسي، حقوقي و امنيتي بين ايران و قدرتتحليل يکي از مهم

هاي توان از اطالعات و دادهتواند مفيد باشد. در اين روش ميتحليلي مي–روش توصيفي

و ، که اين موضوع باعث درک بردهاي توصيفي، تاريخي، تحليلي و تفسيري بهره ميپژوها

 د.شوالملل ميها و روندها در روابط بينتر وضيعتها و پيا بيني درستفهم بهتر پديده

 مباني نظري .3

 گرايي نئوکالسيک نظريه واقع.3-1

گيرد نظريه ميفاده قرار تاي که در اين پزوها براي تبين و تحليل موضوع مورد اسنظريه

گرايي هرکدام به نوعي دچار گرايي و نوواقعکالسيک مي باشد.  نظريات واقعگرايي نئوواقع

ثيرگذار در سياست خارجي را هاي تأل که تنها مولفهبه اين دليگرايي اند. واقعکاستي و نارسايي

الملل اهميت چنداني و به اجبارها و الزامات نظام بيندهد به متغيرهاي سطح واحد تقليل مي

بر اساس منطق جبرگراي خود همه چيز را به ساختار نظام  گرايي نيز صرفاًدهد. نوواقعنمي

ها و خصوصيات ملي کشورها قائل نيست. يژگيدهد و ارزش علي براي والملل تقليل ميبين

گرايي ارائه شده است، به منظور رفع اين گرايي نوکالسيک که در چارچوب پارادايم واقعواقع

ي پردازانديگر نظريه ايجاد شده است و« گيدون رز»اين نظريه  توسط ها ارائه شده است. نارسايي

 سعي کردند با استفاده از اصول و ... و وئلرراندال ش ،مانند جفري تاليافرو، استيون البل

  .هاي کالسيک، به بسط و تبيين اين نظريه بپردازندتها و رئاليستنئورئاليس هايمفروضه

ن بخشي يتعي الملل درثير ساختار نظام بينأگرايان منکر تگرايان نوکالسيک همچون نوواقعواقع

اختالف در شيوه، چگونگي و عمق  ، بلکهها نيستندبه سياست خارجي و رفتار سياسي دولت

معتقدند که  هانوکالسيک .(Mushirzadeh,2016:131)استالملل ساختار نظام بين ثيرگذاريأت

المللي و همچنين بيان بيني بوده وشامل سيستم توزيع قدرت سطح سيستم متغيرمستقل که در

عوامل داخلي  دخيل که بر مجراي متغير به نوعي از، شودهاي محيطي ميفرصت تهديدها و
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هاي گروه گيرندگان ازتوزيع قدرت، وجودهاي تصميمبرداشت چون ميزان انسجام نخبگان و

خارجي ت تعيين سياس بر ميزان ثبات آن که مجموعه عوامل مؤثر فشار، نوع رژيم حاکم و

  شودديل ميها است تبواقع نفوذ دولت وابسته که در نهايت به متغير در واحدهاست عبورکرده و

Iser and Agos,2012).)  به خوبي بيان شده است« آرون فريدبرگ»اين موضوع در گفته :

کند و نه مکان مي الملل را معرفىمالحظات ساختارى نقطه آغاز مناسب تحليل سياست بين»

 مهمند، همچنان اين پرسا حتى اگر فرد تصديق کند که آن ساختارها وجود دارند و را. پايان آن

گيرند تا امکان و چگونگى تعيين يم دستماند که دولتمردان چگونه فرمان را از داخل بهيباقى م

 .(Taliaferro,2000a:181)«کنند ينى خود را در هر نقطه از تاريخ معقدرت ملى نسب

گيرى يک واحد منفرد در تصميم در اين تبيين، اوالً تفاوت ميان واحدها و ثانياً تفاوت در

 (Salimi and Ebrahimi,2016:17)ى مختلف زمانى و مکانى، صاحب اهميت استهادوره

قدر قدرتمند هستند که سبب نمند آهاى نظاممحدوديت است که معتقدگرايى نوواقعبرخالف 

اى گرايى نوکالسيک، برههواقع(Waltz,1979:72-73) ها شونددولت بروز رفتار مشابه از سوى

مند هاى نظامرا به شکل صحيح با محدوديت ها قادر نيستند خوددهد که دولتيرا توضيح م

 .گذاردياى انگشت منتيجه هماهنگ سازند و بر پيامدهاى جدى چنين

گرايي را درهم گرايي کالسيک و نوواقعهايي از واقعگرايي نوکالسيک عناصر و مولفهواقع

اهميت سيستم »سيستميک همچون هاي مولفه گرايي تأثيرآميزد. از يک سو مانند نوواقعمي

را بر سياست خارجي  (Lobell,2009:7)«اعتمادي گستردهقدرت نسبي، و بيآنارشيک، توزيع 

ديگر دهد. اما از سوي پذيرد و اولويت و تقدم علي را به متغيرهاي سيستميک ميکشورها مي

ها را د بر رفتار آنهاي کشورها و متغيرهاي سطح واحثير ويژگيگرايي کالسيک، تأمانند واقع

  .(Dehghani Firoozabadi,2011:278)دهدمورد توجه قرار مي

 گرايي نوکالسيکمتغيرهاي سيستميک نقطه آغاز واقع.3-2

گرايي جايگاه جهاني کنشگر و سهم او از توزيع قدرت گرايي نوکالسيک مانند نوواقعواقع

المللي محاط او را نقطه آغاز پژوها ينهاي بها و فرصتاساس، محدوديتالمللي و بر اينبين

يکي از دهند. ها شکل ميداند. در سطح سيستميک متغيرهايي هستند که به رفتار دولتخود مي
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. يا حاکميت جهانى است جهانگير حکومت فقدان معناى به آنارشى. ، آنارشي استاين متغيرها

محيط داخلي قدرت و اقتدار مرکزي الملل برخالف در محيط بينکه اين آنارشي به اين معناست 

 .ها براي حفظ امنيت و بقاي خود به دنبال کسب قدرت هستنددر نتيجه همه دولت. وجود ندارد

ولي اين آنارشي به اين معنا نيست که  .دداننترين عامل نزاع و جنگ را نظام آنارشي ميپس مهم

ها حتي بلکه دولت .واجه شوندتهديدهاي يکساني مبا ها در مقابل فشارهاي سيستميک دولت

رفتار متفاوتي ، شوند، در توانايي بسيج منابع داخلي براي دفاعه زماني که با تهديد يکساني مواجه

تواند رفتار يک بازيگر را در نتيجه آنارشي به تنهايي نمي .(Little, 2010:37)يکديگر دارند با

  .تبيين کند

عبارت از نحوه توزيع است. اين مفهوم « مندروهاي نظامني»ثيرگذار ديگر سطح سيستميک متغير تأ

تغييرات قابل انتظار در »و  قدرت مادى، جايگاه هر يک از واحدها در نتيجه اين توزيع قدرت

هاى محدوديت مند است. پسالگوى توزيع قدرت نظام اساس بر« موازنه قوا و الگوهاى ائتالف

وسيله منع کنشگران، افزايا به آزادى عمل کنشگران را»اند که المللمند ويژگى سيستم بيننظام

. کننديدچار محدوديت م «انواع کنا ها، يا وادار کردن ديگران به سايرهزينه برخى از کنا

عبارت به. کننديها را ايجاب مساختارهاى مختلف توزيع قدرت انواع مختلفى از محدوديت

هاى يک سيستم محدوديت سيستم چندقطبى را با هاى پراکنده در يکتوان محدوديتيبهتر، نم

با افزايا »شود که ينوکالسيک ارائه م هاىاستدالل از سوى رئاليستاين  تک قطبى برابر دانست.

مند بر روى سياست امنيتى هاى نظاممحدوديت تمرکز قدرت يک دولت به فراتر از آستانه قطعى،

 (Brooks and Wohlforth,2002:3-4).دشونيطور کلى ناکارآمد مآن به

مفهوم ديگري که در متغيرهاي سيستميک مورد توجه واقع گرايي نوکالسيک است، مفهوم منافع 

ها همه دولتبرخالف آنچه در نوواقع گرايي مطرح است، گرايى نوکالسيک، بر مبناى واقعاست. 

 ديگري از قبيل بلکه عواملکنند و امنيت، همه منافع نيست. يمنفعت واحد را دنبال نم يک

هژمونى فرهنگى، دستيابى به فضاى حياتى، کسب وجهه مناسب در محيط خارجى  حرص و آز،

ها تمايز آيند. پس الزم است تا ميان دو دسته از دولتيها به شمار ممنافع دولت ءجز...  و

هاى تجديدنظرطلب. ممکن است هاى طالب حفظ وضع موجود و دولتگيرد: دولت صورت
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 جوى امنيت دانست اماوچنان در جستهاى خواهان حفظ وضع موجود را همدولت بتوان

مند نظام داشت امنيت خود باشند، در پى بازنگرى در جايگاهکه به دنبال نگاهانقالبيون پيا از آن

 (Shweller,1996).خود هستند و ممکن است بخواهند امنيت را با قدرت تاخت بزنند

است  هاست که ممکنهاى حکومتيگرايى نوکالسيک منابع و توانمندمقصود از قدرت در واقع

هم ابزار قدرت  گرايى نوکالسيکگيرى اهداف آنان مورد استفاده قرار گيرد. براساس واقعيبراى پ

گرايى در تعريف قدرت گرايى کالسيک و نوواقعواقع است و بنابراين تلفيقى از فو هم هد

ست ي اافزارى، مادى و ادراکافزارى و نرمدو بعد سخت اىمدنظر است. قدرت، همچنين دار

(Salimi and Ebrahimi,2016:28.)  اين نظريه بيشتر بر قدرت و امنيت تاکيد دارد و قدرت را

قائلين به آن »... گويد: گونه که رز مي. همانکننددر چارچوب توانمندي داخلي تعريف مي

الملل و ور بيا از همه از جايگاه آن در نظام بينکنند که سياست خارجي يک کشاستدالل مي

شود. اما تاثير چنين هاي قدرت مادي نسبي آن ناشي ميتر مقدورات و تواناييبه طور دقيق

هايي بر سياست خارجي غيرمستقيم و پيچيده است؛ چون فشارهاي سيستميک بايد از توانايي

 (.Rose,1998:146)«شود در سطح واحد ترجمه و تبديلطريق متغيرهاي ميانجي 

 خارجي نقش ميانجي دولت و جامعه در سياست.3-3

هاي با ساختار متفاوت چه تواند به ما بگويد که نظامگرايي به گفته والتز، نظريه ميدر نوواقع

به ما بگويد واحدهاي يک سيستم چگونه  توانند عيناًکنند، اما نميالزامات و امکاناتي را ايجاد مي

ها واکنا نشان ميزان موثري به اين فشارها، امکانات و فرصت و به چه

گرايي نوکالسيک هدف، اصالح نظريه برهمين اساس در واقع .(Waltz,1979:73)خواهدداد

هاي سيستميک و ها و محرکگرايي از طريق افزودن متغيرهاي ميانجي داخلي بين انگيزهنوواقع

  .(Taliaferro et al,2009:1)تصميمات سياست خارجي است

ها و ديدگاه گيرندگان آنها و خصوصيات کشورها و تصميمگرايي نوکالسيک ويژگيدر واقع

ها و قيد و بندهاي ساختاري و رفتار کشورها به چگونگي استفاده از قدرت، ميانجي محدوديت

 ها و خصوصياتهمين اساس در تحليل سياست خارجي ويژگي گيرد. برخارجي قرار ميسياست

مين اهداف در استخراج منابع براي تعقيب و تأگذاران داخلي کشورها مانند توانايي سياست
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يندهاي آبه عبارتي ديگر فر .(Elman,2007:16)گيردسياست خارجي مورد بررسي قرار مي

هاي سياسي را در واکنا به کنند که دادهسياسي داخلي به مثابه يک کمربند انتقالي عمل مي

توان در گري را ميکنند. نقا دولت در ميانجيگري ميدهي و ميانجيجي جهتمتغيرهاي خار

 قالب دو مولفه ذيل بيان نمود:
 مولفه نهادي دولت.3-3-1

مقصود از نهادهاي داخلي درواقع ترتيبات نهادين سياسي نظامي دولت هستند که اولين مولفه 

بسيج و استخراج منابع را تعيين دهند. اين ترتيبات سازوکارهاي قدرت دولت را تشکيل مي

هاي بسيج و کنند. ترتيبات نهادين ساختارهاي مادي و سازماني هستند که تدوين استراتژيمي

هاي مستقل تر و توانمنديشود و هرچه از سازوکار منسجمها انجام مياستخراج منابع، درون آن

 ,Salimi and Ebrahimi)دهندهاي مفيدتري را نتيجه ميبيشتري برخوردار باشند، استراتژي

هاي ليبرال و گرايي نوکالسيک از دولت با نظريهالبته بايد توجه داشت که تلقي واقع .(2016:33

ترين ويژگي ماهوي دولت حق انحصاري بکارگيري زور در انگاري متفاوت است. زيرا مهمسازه

شود از دولت ارائه مييک سرزمين و قلمرو خاص است. همچنين مفهومي از باال به پايين 

(Dehghani Firoozabadi,2011:281). 
 )انساني( دولتمولفه غيرنهادي.3-3-2

بسيج  ظرفيت دولت در استخراج و ،طور کلى، چهار متغير غيرنهادى يا انسانى سطح واحدبه

اجماع نخبگان، .1ز:ا . اين چهار متغير عبارتندتاثيرگذار استخارجى منابع و نيز رفتار سياست

اجماع و انسجام نخبگان ي. اجتماع انسجام.4پذيرى داخلى رژيم، و آسيب.3انسجام نخبگان، .2

پذيرى داخلى که آسيبيکند؛ در حاليم اساساً اراده دولت براى موازنه يا بسط حضور را متأثر

ارد. گذياستخراج منابع براى مقاصد باال، تأثير م رژيم و انسجام اجتماع بر توانمندى دولت براى

گيرند تا حد يهاى نسبى دولت قرار ميهسته توانمند ها درکه دو مورد از آن –اين متغيرها 

در  (يکسان)هاى خارجىهاى ملى به تهديدات و فرصتواکنا چرا دهند کهيزيادى توضيح م

 .(Shweller,2002:11)ت استمتفاو هاى مختلف،دولت

دهد. يم ن از محيط و پردازش اطالعات شکلهاى غيرنهادى دولت، به ادراک آمجموع مؤلفه
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براساس چگونگى  بدين ترتيب است که توانمندى دولت نه فقط براساس منابع مادى موجود بلکه

حسب موقعيت مکانى  شود که بريهاى داخلى و محيطى تعريف مدرک از تهديدات و فرصت

 يتوان به آن پيسختى م ها نامشخص است و بهو زمانى متغير است. علل تغييرات در ادراک

اي بين متغيرهاي سيستمي و در رئاليسم نئوکالسيک رابطه پيچيده(Wohlforth,1996:197). برد

متغيرهاي سيستمي به  اما عمدتاً. ها  وجود داردخارجي دولتدهي سياستسطح واحد در شکل

نسبي  به عنوان  عنوان متغير مستقل و  متغيرهاي سطح واحد مثل درک و فهم رهبران از قدرت

 .(Asadi,2010:245)شودمتغير ميانجي، و رفتار سياست خارجي به عنوان متغير وابسته تلقي مي

 مند و سطح واحدنظام ارجي نيازمند پيوند زدن متغيرهايها براي تحليل سياست خاز نظر آن

به رفتار  دهيبا يکديگر است.در حالي که متغيرهاي سيستمي برتري علي در شکل خرد و کالن

که  ايهاي موازنهها دارند، متغيرهاي داخلي در تعيين، انواع استراتژيدولت سياست خارجي

توان با توجه به توضيحات ارائه شده مي .(Little,2010:37)کنندخواهند گرفت، مداخله ميپي

 مدل تحليلي اين نظريه را به صورت ذيل نمايا داد:
 گرايي نوکالسيکاقع(: الگوي تحليل در نظريه و1شكل)
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 ي تحقيقهايافته .4

 اي ايران بعد از برجامهاي منطقهراهبردها وسياست .4-1

گرايي نوکالسيک، براي تبيين منابع و عوامل تعيين کننده سياست خارجي در چارچوب واقع

قرار جمهوري اسالمي ايران بايد دو دسته از متغيرهاي مستقل و ميانجي را مورد تجزيه و تحليل 

هاي داخلي هاي آن است و متغير ميانجي نيز نقا مولفهالملل و ويژگيداد. متغير مستقل نظام بين

 پردازيم.و درون ملي در سياست خارجي است. در ادامه به توضيح هرکدام مي
 ثير متغيرهاي سطح سيستميک بر سياست خارجي ج.ا.ا بعد از برجام.تأ4-1-1

الملل ستقل( سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نظام بين)به عنوان متغير ممنبع اصلي

هاي مقوم آن است. يعني موقعيت نسبي قدرت ايران، توزيع نسبي مقدورات آنارشيک و ويژگي

الملل عوامل تعيين کننده سياست هاي بين کشورها و روندهاي قدرت در نظام بينو توانايي

به معناي فقدان اقتدار و حکومت مرکزي در خارجي جمهوري اسالمي ايران هستند. آنارشي 

مين امنيت در سياست صلي براي تأالملل و ساير متغيرهاي سيستميک انگيزه و محرک انظام بين

توزيع قدرت در نظام  .(Dehghani Firouzabadi,2008:112-114)کندخارجي ايران را ايجاد مي

شود عامل تعيين کننده سياست يين ميهاي قدرت يا قطبيت تعالملل که بر حسب تعداد قطببين

دهي به سياست خارجي ايران اولويت و خارجي جمهوري اسالمي است. از اين رو، در شکل

الملل آنارشيک تقدم علي با متغيرهاي مستقل سيستميک به ويژه توزيع قدرت نسبي در نظام بين

الملل در اين ي نظام بينهااست که بايد مورد توجه قرارگيرد. در اين بخا به توضيح ويژگي

ندهاي قدرت مرتبط )بعد از برجام( از قبيل توزيع نسبي مقدورات بين کشورها، رودوره زماني

الملل و موقعيت نسبي ايران در اين نظام )ايران بعد از برجام( در نظام بينبا موضوع پژوها

 خواهيم پرداخت. 
 آمريكا و برجام

الملل بود که همه ي با قواعد جديد در عرصه نظام بينيک بازي سياس گرفروپاشي شوروي آغاز

آرايا سياسي و جايگاه بازيگران ثير اين واقعه تحت تأثير قرارداد. أالمللي را تحت تبين بازيگران

شرايط گذار در ساختار نظام  الملل دگرگون شد. درواقع فروپاشي شورويمطرح در نظام بين
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قطبي به  فروپاشي شوروي ساختار نظام از دو قطبي به تکالملل را عينيت بخشيد؛ بواسطه بين

وجود  حتي بادر اين ساختار  .(Nighibzadeh,2004)تغيير ماهيت داد« قدرت هاي موثر» عالوه

 . ترين قدرت هژمون در دنياستآمريکا مهمنيز ها هنوز قدرت ديگر اپذيرش نق

اي دو له هستهوافق با ايران بر سر مسئاي و تتهدر اياالت متحده آمريکا نسبت به مذاکرات هس

 رويکرد اساسي وجود داشت:

اي ايران مستمسکي قابل توجه برنامه هسته اي که معتقد بودنداز يک سو مخالفان مذاکرات هسته

و  المللي آن بوداي و بيناعمال فشار و تحريم و ابزاري براي مهار قدرت و نفوذ منطقه براي

و تحريم از ايران و آزادشدن پتانسيل  شدن فشاربرجام باعث برداشتهاي و چون مذاکرات هسته

شود، نتيجه آن چيزي جز المللي ميبين اي ومنطقه آن براي بازيگري بيشتر و مؤثرتر در سطوح

توصيف « اشتباهي تاريخي»برجام را ، ثباتي بيشتر در منطقه نخواهد بود. طرفداران اين رويکردبي

توانست به نابودي و با اين توافق مسيري که در آينده نه چندان دور مي 5+1 معتقدند  و کنندمي

در سوي . (Khalili, 2016:134-135)است جمهوري اسالمي ختم شود را تغيير داده  فروپاشي

که بر جايگاه استراتژيک جمهوري اسالمي ايران در اي قرار دارند ديگر موافقان توافق هسته

اي ايران را از اين منظر مورد توجه قرار و برنامه هسته لمللي تأکيد نمودهااي و بينسطوح منطقه

اي را در قالب در ادامه رويکرد کشورهاي مرتبط با موضوع هسته Barzegar,2010).)داده است

 دهيم. دو رويکرد بيان شده ارائه مي

 اياالت زمان، آن از .شد تبديل رويارويي به پهلوي سقوط از پس ايران با متحده اياالت همکاري

 ايران رهبري گفتمان خود، نوبه کرد به پيگيري ايران به اجبار را نسبت پيوسته ديپلماسي متحده

 دشمن عنوان به را متحده اياالت ايران، که دهدمي نشان وضوح به اسالمي انقالب فضاي در

 کشور دو هر ،1979 سال از. داندمي «بزرگ شيطان» را آن و گيردمي نظر در خود يک شماره

 اسالمي، انقالب زمان از (Amin,2015:26-27).اندداشته يکديگر با برخورد در تلخ تجارب

 منافع و اسرائيل براي تهديد را آن و شد ثرأمت ايران ايهسته برنامه از هميشه متحده اياالت

ا مسئله بسيار ام (Amin,2015:28).دانستمي خاورميانه در متحده اياالت استراتژيک و اقتصادي

و حل مسئله  تري که بايد در همين چارچوب به آن نگريست، نوع نگاه اوباما به ايرانمهم
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به حل منازعات  نحوي معطوفاي بود. باراک اوباما سياست خارجي غرب آسياي خود را بههسته

اي و مسئله هسته يا حداقل کاها سطح اختالفات با ايران بنا نهاد. نتيجه چنين سياستي، حل

باراک اوباما » گويدگونه که گري سيک مياي ايران بود. همانرسميت شناختن قدرت منطقهبه

 که همانطور .«تالش کرد سياست مهار ايران را به سياست مشارکت محدود با ايران تبديل کند

 الملليينب جامعه با بيشتر تعامل شامل جهاني، اقتصاد در بيشتر ادغام» کرد، تعريف اوباما پرزيدنت

جالب آنکه دولت  .(Ghavami,2015:13)«است رونق و پيشرفت براي ايران مردم توانايي و

منطقه و در سطح دنيا بود، خود با  هراسي در بين کشورهايآمريکا که قبالً عامل ترويج ايران

ها را مجاب منطقه سعي کرد آن هاي مکرر با سران کشورهاي سبرگزاري جلسات مختلف و تما

هاست. اين کننده امنيت آنتضمين اي با ايران نه تنها به ضرر آنها نيست، بلکهتوافق هسته د کهکن

مرسوم عليه ايران در آمريکا  هايرفت که حتي دوقطبي اتغيير در معادالت قدرت تا آنجا پي

در  متحدان آن دريافتند که نيز به حاشيه رفت و بسياري از سياستمداران و کارشناسان آمريکا و

 هاي بزرگ را از دست خواهندصورت ادامه فشار بر ايران همراهي قدرت

يل، عربستان يتوسط اسرا پس از توافق از يک سوسه البته، اين پرو .(Sadjadpour,2015:80)داد

سوي ديگر توسط  قدرت و نفوذ ايران پس از برجام و از او ساير کشورهاي نگران از افزاي

به واسطه تغييرات  .(Khalili,2016:150-151) در حال بازسازي است مخالفين توافق در آمريکا 

تقويت شکاف بين  المللي در نتيجه مذاکرات منتهي به برجام، از يک سو شاهددر سطح بين

ويژه عربستان و از  ، بهسل و همچنين بين آمريکا و کشورهاي عرب خليج فاريآمريکا و اسراي

اي، ل منطقهئدر مسا هاي بزرگن و آمريکا و ساير قدرتشکاف بين ايرا اسوي ديگر شاهد کاه

اي خود توافق هسته ايم. به عبارت ديگر، مذاکرات ودر موضوع مقابله با تروريسم بوده ملهاز ج

ها با بر روابط آن باعث تغيير در روابط ايران با آمريکا و غرب شده و اين تغيير اثرات خود را

المللي، مدلي از نهادسازي بين برجام به عنوان. درواقع است کشورهاي منطقه نيز آشکار کرده

 Kamali)قوي بازنمايي کرد کنندهاي و در قالب موازنهنقا ايران را در مدل نظم کنسرت منطقه

and Allaie,2015:195-197).  صفحه شطرنج غرب آسيا،  اي درها، توافق هستهاز نظر سعودي

ها، در است. به عقيده آن ه ايران آزادي عمل بيشتري دادهاز نظر سياسي، اقتصادي و نظامي ب
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 ااهلل وحمايت ايران از حزب اي چون بحران سوريه، عراق و يمن ومنطقه هايتوافق بايد تنا

دهنده اي را نشانها توافق هستهنهمچنين، آ. گرفتاپوزيسيون در بحرين نيز مدنظر قرار مي

 .(Nouralivand,2017:17-18)دانندمي ت منطقهکاها عزم آمريکا براي ضمانت امني

گران سياسي نيز بتدريج نارضايتي از برجام، و همچنين تاثير منفي برجام بر منافع در بين تحليل

 توافق اين در ايران که امتيازاتي مقابل در است معتقد 1آمريکا خود را نشان داد. براي مثال هفرنان

 قادر هم هنوز ايران زيرا است، نياورده دست به چيز هيچ اآمريک اياالت متحده آورده، دست به

 برخالف توافق از پس همچنين و يابد دست ايهسته تسليحات به کوتاهي زمان مدت در است

 بشر، حقوق نقض اسرائيل، و آمريکا با ضديت تروريسم، از حمايتا به المللبين جامعه انتظار

 ادامه اشخصمانه اقدامات ديگر و المللبين حقوق از تخطي

 مانند جزئياتي را در توافق اين نيز مشکل 2تانتر ريموند (.ezhad,nMossalla:92019)دهدمي

 متيو .داندها ميتحريم بر تخفيف تروريسم از ايران دولت حمايت تأثير يا و هانقا موشک

 مقامات او، نظر به. داندبرآوردها مي و انتظارات از جداي چيزي را برجام نيز حاصل 3لويت

 موضع در نتيجه، و دارند نگه مسئول هاتحريم رفع رغم به را نتوانستند ايران توافق از پس آمريکا

 .(Mirnezami,2016:83-84)شد ترتهاجمي نيز ايران

 را به منتقدانه و سرسختانه موضع اتخاذ شدهبيان هايتمامي تحليل ها،براساس همين ديدگاه

 معتقدند کلي و خالصه طور به و لويت هفرنان. کنندمي توصيه بعدي دولت و اوباما دولت

 منطقه در ايران غيرقابل قبول رفتار توقف موجب که گيرد پيا در را بايد سياستي متحده اياالت

ترتيب با روي کار آمدن دونالد بدين (.Mirnezami,2016:87)شود متحده اياالت به نسبت و

اي برجام قرار ان برجام در آمريکا و همچنين مخالفان منطقهترامپ فرصت الزم در اختيار مخالف

دولت جديد  در همين راستا گري در آمريکا به اهداف خود برسند. گيرد تا از طريق البيمي

آمريکا برجام را فاقد کارايي الزم جهت مهار ايران تلقي نموده و با خروج از برجام و برگرداندن 

                                                           

1.Deanne Heffernan 

2.Raymond Tanter  

3.Mattew Levitt  
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اي و کاها سيستمي عليه ايران جهت تغيير در راهبردهاي منطقهها بدنبال احياي فشار تحريم

عالوه بر اين مخالفان برجام درصدد تغيير رويکرد  .(Barzegar,2018:133)توان دفاعي ايران باشد

ترين موضوعاتي که در اي ايران هستند. يکي از مهمالمللي نسبت به برنامه هستههاي بينسازمان

نشست توجيهي در  گيرد، موضوع تسليحات موشکي ايران است.اينجا مورد بحث قرار مي

مقر  در 2231پيرامون بررسي اجراي قطعنامه ( 1396تير 8پنجشنبه )شوراي امنيت سازمان ملل

همه  وبندي خاصي صورت نگرفت در پايان اين نشست اگرچه جمع، سازمان ملل برگزار شد

مبحث  اماايران به مفاد برجام صحه گذاشتند؛ هايشان بر پايبندي اندازيسنگ رغمعلي هاطرف

شد که متن برجام در خصوص برنامه موشکي  مسکوت ماند و اعالم 2231موشکي وفق قطعنامه 

آفريني موشکي تنا اش از ايران خواست تا فعال ازسازمان ملل در بيانيه نهايي وايران، مبهم است 

د. اي ايران مطرح کراتي در مورد نقا منطقهاتهام نماينده آمريکا در نشست مزبور،. بپرهيزد

هاي بالستيک ايران پرداخت و اين ، به آزمايا موشکلدر سازمان ملنيز نماينده فرانسه 

 . شوراي امنيت دانست 2231نقض قطعنامه  ها راآزمايا

شود هيچ فعاليت مرتبط با از ايران خواسته مي»بر اساس بند سوم پيوست دوم، قطعنامه 

اي هستند از جمله پرتاب از طريق فناوري اي بالستيک که قادر به حمل تسليحات هستههموشک

سال از  8مدت زمان محدوديت وارد بر اين بخا « هاي بالستيک انجام ندهد.مرتبط با موشک

د که چون بنا ندارد يگوايران مي .(Abedini,2016:124)ييد زودتر آژانس استأروز توافق يا ت

اي استفاده کند، اين بند از درخواست شوراي حمل سالح هسته تعارفا برايهاي ماز سالح

 (.Donya-e-Eqtesad Newspaper,2017)بالموضع است امنيت عمالً

 جام در قبال بررويكرد اسراييل  .4-1-2

دهد رژيم صهيونيستي برجام را هاي کارشناسان نشان ميو تحليل اظهارات مقامات اسرائيلي

گذاشت. مخالفت و موضع  داند و مقابله با آن را کنار نخواهدمي اي خودتهديدي جدي بر

پذيرش برجام، از سوي  اي تاشدن مذاکرات هستهخصمانه اسرائيل نسبت به برجام، از زمان علني

ايران »به موجب آن  که« توافق بد»وزير اين رژيم، بارها تکرار شد.  بنيامين نتانياهو، نخست

، «کندجهان را تهديد مي امنيت اسرائيل، منطقه و»و « رودشدن پيا مي ايتهتر به سمت هسسريع
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 .(Ahmadi,2016:159-160)اي بوده استمحور ثابت اظهارات نتانياهو عليه توافق هسته

جديدي  اي در کنگره آمريکا، خطوطهاي اسرائيل در راستاي رد توافق هستهپس از ناکامي تالش

از آمريکا  ماه نتانياهوم وارد شد، که به صورت آشکار در ديدار آبانمشي سياسي اين رژيبه خط

و تالش  مشي جديد، پذيرش ناگزيرانه تصميم کاخ سفيدبازتاب يافت. نقطه کانوني اين خط

البته اين روند با تالش براي  .مانده دولت اوباما استها در چند ماه باقيبراي مديريت تنا

اسرائيل در نهادهاي مختلف  و نيز البي با نخبگان سياسي همسو با دستيابي به امتيازات نظامي

است. با اين حال، چيزي که  تراشي در اجراي برجام همراه بودهويژه کنگره براي مانعآمريکا به

به خروج تيم کنوني مستقر در  اي ايران است، منوطاسرائيل در پي انجام آن در قبال توافق هسته

شمارش معکوس براي آن آغاز  با رئيس جمهور جديد آمريکاست؛ که کاخ سفيد و جايگزيني

 (.Ahmadi,2016:160-161)شده است

« راهبردي دوگانه»جديد کاخ سفيد در مورد ايجاد  بر اين اساس، گفتگوهاي محرمانه با مقامات

ا اي ايران را مورد پذيرش قرار دهد، امتوافق هسته صورت مشروطکه بر اساس آن، اسرائيل به

شروط پذيرش آن را به مقامات آمريکايي تحميل کند،  در عمل، فشارها را بر ايران بيشتر کرده و

اي که مورد تأکيد انتخابات آمريکا خواهد بود؛ مسئله ترين اقدام اسرائيل در مرحله پس ازمهم

اتحاديه  اسرائيل قرار داشته است. ضمن اينکه افزايا فشارهاي گران همسو باکارشناسان و تحليل

ويژه در روابط عربستان و ايران، که اسرائيل از آن به مثابه اي بهمنطقه افکنياروپا و تداوم تفرقه

برد، از ديگر ابعاد اين راهبرد خواهد دستاوردهاي کنوني خود نام مي ترينيکي از مهم

 (.Ahmadi,2016:162)بود

 لي پيرامون دولت يازدهم و مذاکراتگران و مقامات اسرائيطور کلي بخا عظيمي از تحليلبه

 اي جاري تفاوت چنداني ميان دولت روحاني با ساير نهادهاي نظام قائل نيستند. از بررسيهسته

ايران  شدنان رياست جمهوري آقاي روحاني شاهديم که در عين نزديکوراقدامات آيپک در د

سازي امنيتي ست تا جرياناي، آيپک همچنان مصمم اآميز هستهبه يک توافق مسالمت 5+1و 

هرگونه پيشرفت  اي جمهوري اسالمي ايران را همچون گذشته دنبال کند و مانع ازفعاليت هسته

است تا با استفاده از اختالفات موجود در  دالبي مذکور همچنان درصد. اي ايران شودهسته
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شدن به ر حال تبديلاي ايران را که دهسته گذاري اياالت متحده امريکا موضوعدستگاه سياست

منظور  همينامنيتي سازماندهي کند. به موضوعي صرفاً سياسي است، مجدداً در مقوله مسائل

اي با ايران در رد توافق هسته»عنوان  بالفاصله پس از توافق برجام، آيپک برنامه جديدي را با

فايل شامل  33از  ايسايت خود بسته ارائه کرد. در اين راستا آيپک در صفحه اصلي « 1کنگره

ويدئويي را بارگذاري کرده، از مجموع  قول مقامات رسمي و کليپتحليل، يادآوري تاريخي، نقل

ها ناقص بوده و توافقي اين توافق در تمامي بخا»: کندها يک هدف را به مخاطب گوشزد ميآن

تر هاي گستردهتحريمکنگره اقدام به رد آن نموده و با  شود. به همين منظور بايستيبد تلقي مي

نمايد که طي آن تمامي مسيرهاي دستيابي ايران به سالح  ايران را وادار به پذيرش توافق خوبي

 (.Alavi and Dehghani Firoozabadi,2016:52-54)«داي مسدود شوهسته
 مراضع عربستان در قبال برجام.4-1-3

ديل نظم مي ايران، جلوگيري از تباسال ويژه جمهوريراهبرد اصلي عربستان در قبال منطقه به

سازي موازنه از طريق استراتژي باز قطبي با محوريت ايران،اي به نظام تکچندقطبي منطقه

اي سعودي به عنوان دو قدرت مهم منطقهايران و عربستان .(Nouralivand,2017:24)است

اند. فارس بودهحوزه خليجويژه و نفوذ خود در غرب آسيا، به همواره در رقابت براي افزايا نقا

به حوزه  انقالب اسالمي ايران بيشتر ژئوپليتيکي و معطوف اي که تا پيا ازاين رقابت منطقه

گرفته  شدن مولفه ايدئولوژيک، شدت بيشتري به خوداضافه خليج فارس بود، پس از انقالب با

بات وب، نوع مناسآسيا را دربرگرفته است. در اين چارچ و عالوه بر خليج فارس، کل غرب

ده است. بندي نظم امنيتي منطقه غرب آسيا بونحوه صورت ايران و عربستان همواره تحت تأثير

اي ح منطقهاز چينا، رقابت و تعامل مجموعه بازيگران سط نظم امنيتي غرب آسيا نيز خود متأثر

هاي اي قدرتها با راهبردهاي و نسبت راهبردهاي آنفرامنطقه هايگر قدرتو نقا مداخله

ن دو سطح هرگونه تحول در اين نظم را بايد ناشي از تحول در اي اي کهگونهبه ؛اي بودهمنطقه

توان به درک به نظم امنيتي منطقه و روندها و تحوالت آن، نمي دانست. از اين رو، بدون توجه

   (.Nouralivand,2017:8)دست يافت درستي از روابط ايران و عربستان

                                                           

1.Reject the Nuclear Agreement with Iran  
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ژئوپليتيکي  تي غرب آسيا از زمان حمله آمريکا به افغانستان و عراق و درنتيجه تحوالتنظم امني

يند آوارد فر اي متعاقب آن، دستخوش تحول وهاي فرامنطقهاي و ژئواستراتژيکي قدرتمنطقه

بايد در اين  هاي تنا فعلي در روابط ايران و عربستان رااي که ريشهگونهبه .گذار شده است

گفت تحول در نظم امنيتي غرب آسيا در اثر تحوالت  توانتجو نمود. در مجموع، ميتحول جس

ويکم به اين  اي از اوايل قرن بيستهاي فرامنطقهقدرت اي و ژئواستراتژيکژئوپليتيک منطقه

منافع ايران و به ضرر عربستان سعودي تغيير داده  اي را بيشتر در راستايسو، موازنه منطقه

عربستان و روي کار آمدن رهبران  اين وضعيت، در کنار تحوالت داخلي .(Milani,2016:4)است

از تحوالت منطقه سوق داده است  ها را به سوي اين درک و نگرشجديد در اين کشور، سعودي

سازي مجدد کنترل و مهار موازنه که اگر نقا و نفوذ رو به افزايا ايران در چارچوب راهبرد

   .(Nouralivand,2017:8)محور خواهد بود سيا، ايراننشود، نظم آينده غرب آ

اي ايران فصل کامل بحران هسته عودي از همان ابتدا مخالفت خويا را با حل وس عربستان

شدن راهبرد کالن احاله مسئوليت آمريکا در منطقه  از اجرايي ها از يک طرفآناعالم کرده بود. 

مجبور شد تا سران  برجام اوباما شدن نهايي از قبل ،. و به همين دليلهراس داشتندخاورميانه 

ها قول حمايت کمپ ديويد دعوت نموده و به آن عربي کشورهاي خليج فارس را به نشست

 سعود آل عالوه براين، رژيمتر را بدهد. تجهيزات نظامي پيشرفته بيشتر در مقابل ايران و فروش

وا و مضمون در صورتي که موفقيت آميز نظر از محتصرف ايهسته توافق که است آن نگران

اي به شمار رود و به افزايا نقا و هاي منطقهمذاکره درباره ساير بحران براي بابي ، فتحباشد

  .الملل منجر شوددر حوزه بينا اي و نهايتجايگاه ايران در عرصه منطقه ارتقاي

 تواند ضمن پاياناسد ميگيران سعودي، سقوط نظام بشارپردازان و تصميمبه عقيده نظريه

 خورده پس از تحوالت جنگ عراق وهمهاي ببخشيدن به نفوذ ايران در لبنان، موازنه منطقه

 اي،هاي عربي را مجدداً متعادل سازد. بنابراين، ايران و عربستان به عنوان دو قدرت منطقهانقالب

  (Grumet,2015:128-129).در جنگ داخلي سوريه رو در روي يکديگر قرار گرفتند

 تغيير يک با د، اکنونبپذير ور رسمي برجام رابط تا شد مجبور اجبار به که عربستان بدين ترتيب

جايگاه ژئوپلتيک ايران در منطقه را از  تقويت بر برجام مثبت اثرات کندمي سعي استراتژيک
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وگيري از هاي جديد و جلآمريکا براي اعمال تحريم طريق تشديد فشارها در کنگره و سناي

 . محدود کنند ايران اعطاي امتيازات اقتصادي به

د هدياز ت سو همين تر گرفتدر انزواي کامل قرارکه تحت تاثير اين تحوالت يل نيز ياسرا

تحوالتي که در  . درواقع، باآن و عربستان فراهم شده استبراي نزديکي ميان  مشترک زمينه را

ها صهيونيست ها وتالف نانوشته ميان سعوديئداد، يک اروابط ايران و عربستان پس از برجام رخ 

همچنين تحوالت  .تر و آشکارتر شده استبر عليه ايران شکل گرفته که روز به روز گسترده

اخير جهان عرب نيز باعث فعال شدن بيا از پيا گسل هاي کشمکا زا بين کشورهاي واقع 

ن و عربستان را بدنبال الگو دشمني ايراکي رقابت به سمت يدر منطقه شده  وگذار از ژئوپليت

 (.Yazdanpanah,2018:86)داشته است
 رويكرد روسيه در قبال برجام.4-1-4

ملل از بازيگران فعال در  کشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان 5 اين کشور به عنوان يکي از

رب در تصويب هاي غرغم همراهي با سياستاست. اين کشور بههاي ايران بـودپرونده هسته

را  هاييطرحايران، همواره با اقدام نظامي عليه ايران مخالفت کرده و  هاي تحريمي عليهقطعنامه

اي ايران ارائه کرده است. عواملي در ترغيب آميز پرونده هستهمسالمت در جهت حل و فصل

عالقمندي پسابرجام بر اين  روسيه براي همکاري با ايران موثر بوده و برخي عوامل نيز در

و اهميت ايران  (از طريق درياي خزر)اي مجاورت جغرافيايي، همسايگي منطقه .استافزوده

هاي مشترک اي و دغدغهگرايي در مسائل مهم منطقهمنافع مشترک و هم ه،درمنطقه خاورميان

ي تيرگي روابط روسيه و غرب در پ با اين حال با توجه بهاز جمله اين عوامل است. المللي بين

تواند منجر به رابطه بيشتر با ايران مي بحران اوکراين و الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه،

شده اقتصاد روسيه در هاي اعمالدر پي تحريم .(Karami and Keramatinia,2016:67)شود

سياست  اتخاذروسيه ناگزير به و  مالي قرار گرفت در شرايط بحران 2014-2015هاي سال

کارهاي روسيه در راه نيز از ديگر «رخا به شرقچ»راهبرد  اجراي. گرديد« ارداتجايگزيني و»

 . هاي غرب بودتحريم راستاي مقابله با

اي توجه ه هستهه به موضوع رابطه با ايران و مسئلعالوه بر اين، در اسناد باالدستي کشور روسي
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فدراسيون  مفهوم سياست خارجي سند تدبير يا، اسناد باالدسـتي اين ترينيکي از مهمشده است. 

 جديدترين نسخه اين سند که تقريبا در يک سالگي برجام به تصويب 94در بند  که روسيه است

 جانبه همکاري با جمهوري اسالمي ايران را دنبالمشي توسعه همهروسيه خط»خوانيم رسيد، مي

 شوراي امنيت 2231نامه اي ايران بر اساس قطعکند و همچنين در اجراي توافق جامع هستهمي

انرژي  متناسب با تصميمات شوراي حکام آژانس 2015جوالي  20متحد مصوب  مللسازمان 

 نمايد. با توجه به اين شرايط،ميجانبه به اجراي اين روند کمک کند و به طور همهاتمي عمل مي

عملي مثبت  هم در سطح نظري و هم در سطح اي ايرانگيري روسيه در قبال توافق هستهجهت

پس از امضاي توافق جامع، ضمن ابراز ، 2015جوالي  14والديمير پوتين در بوده است. 

دست آمده اظهار و استقبال روسيه از توافق به 5+1اي ايران و از توافق جامع هسته خرسندي

 توافق» گونه ادامه دادوي همچنين سخنان خود را اين« امروز جهان نفس راحتي کشيد» داشت،

موافقتنامه  اي وويژه پيمان منع گسترش سالح هستهالمللي بههاي محکم قوانين بينامع بر پايهج

است. برخالف  ريزي شدهالمللي انرژي اتمي از جمله پروتکل الحاقي شالودهپادمان آژانس بين

کاري نفع ثبات و هم کنندگان انتخاب قاطعي را بهتالش براي توسل به سناريوهاي نظامي، مذاکره

عالوه بر اين، ، «خواهد شد انجام دادند که در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تثبيت

 اقدام عملي مقامات اين کشور در پسابرجام در راستاي تقويت همکاري و تعامل با ايران در

 تحويل کامل سامانه دفاعبوده است. مواردي از اين اقدامات شامل: سطوح دوجانبه و چندجانبه 

حمايت از  ،تخصيص اعتبارات و وام چند ميلياردي روسيه به ايران ،به ايران 300موشکي اس 

اتحاديه اقتصادي  عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي و طرح موضوع عضويت ايران در

سفر والديمير  ،خصوص در رابطه با اوضاع سوريهاي با ايران بهتقويت تعامل منطقه، اوراسيايي

در راستاي تقويت  رئيس جمهور روسيه به ايران و سفرهاي مکرر مقامات دو کشورپوتين 

هاي روسي براي حضور در بازار ايران در عالقمندي شرکت ،هاي مختلفها در حوزههمکاري

  .(Karami and Keramatinia,2016:76-84)شود و ... مي شرايط پسابرجام

 ل برجامبررسي مواضع اتحاديه اروپا در قبا.4-1-5 

اي ايران بوده است. جمهوري اسالمي تحاديه اروپا يکي از چهار بازيگر مهم در معادالت هستها
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ايران نيز نظر به اهميت و جايگاه اتحاديه اروپا در نظام بين الملل، نوع نگاه اين اتحاديه به 

وند رو به سپتامبر و با توجه به ر 11تحوالت جهاني پس از فروپاشي بلوک شرق بويژه پس از 

تواند در برابر فشارهاي آمريکا گسترش روابط خود با اين اتحاديه و نقشي که اتحاديه اروپا مي

ترين اعضاي اتحاديه اروپا يعني فرانسه، آلمان و بازي کند، کوشيد تا از توان اروپا بويژه مهم

البته مناسبات  .ري کنداي بهره برداانگليس براي پيشبرد اهداف و منافع خود در زمينه مسئله هسته

دو طرف تا برجام فراز و فرودهاي زيادي داشته که در فصل دوم مورد برسي قرار گرفته است. 

« درگيرکردن»دکترين اصلي اروپا در مواجهه با جمهوري اسالمي پس از برجام، دکترين ولي 

الملل و نظام بين بوده است؛ به اين معنا که با درگيرکردن ايران در مناسبات اقتصادي و سياسي

هاي سياست سازي بيشتر کناتنيدگي بيشتر اقتصادي اروپا با ايران، روندي که اروپا عاديدرهم

شود. سياست و دکتريني که در واقع در نقطه مقابل دکترين خواند، هموار ميخارجي ايران مي

البته، ايران نيز  .ردبازدارندگي و تضعيفِ ايران از سوي گروه جديد حکمراني کاخ سفيد قرار دا

تنيدگي تمايل به پيگيري سياست درهمهاي احتمالي آينده اروپا، بيبا هدف افزايا هزينه تحريم

تنيدگي اقتصادي پسابرجام ايران وجود، راهبرد درهم اين بيشتر اقتصادي با اروپا نبوده است. با

به اين معنا که گرچه پس از  توفيق بوده است؛کم« درگيرکردن»و اروپا براي پيشبرد دکترين 

برجام شاهد گسترش مناسب مبادالت تجاري ايران و اروپا بوديم، ولي در حوزه 

آورانه اروپا در ايران و تسهيل مبادالت بانکي دو طرف شاهد عملکرد هاي فنگذاريسرمايه

 ،هاي محدودکننده آمريکامناسبي نبوديم. واقعيتي که ريشه در علل متعددي چون سياست

به نظر  ورزي اقتصادي ايران و تالش ناکافي طرف اروپايي داردهاي ساختاري سياستضعف

المللي ه فروپاشي احتمالي برجام از جمله از منظر تأثير بر تضعيف نهادهاي بينئلرسد مسمي

المللي انرژي اتمي و در يک کالم، رژيم اشاعه براي اروپا واجد اهميت و آژانس بين NPT چون

المللي هاي بينآفريني جهاني اروپا تا حدود زيادي منوط به حفظ رژيمديگر آنکه، نقا. است

 الملل است. محور نظام بين موجود در چارچوب نظم قاعده

وجود، اروپا  زدايي از پديدار ايران در نگاه اروپا شد. با اينبرجام به صورت نسبي موجب امنيت

از نظر اتحاديه اروپا  برجام نشانگر بهترين بديل ران است. اي ايهاي موشکي و منطقهنگران کنا
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اي است که هم رژيم خلع سالح جهاني ح هستهسال براي جنگ در خاورميانه يا دستيابي ايران به

هاي کند. به بيان موگريني اين توافق نتيجه انتخابو هم همسايگاني مانند اسرائيل را تهديد مي

کوشي است که خاتمه دادن به آن شايد و اراده جمعي و سختعزم  ،رهبري سياسي ،عانهشجا

که همين حاال هم بيا از حد به معناي مواجه با يک درگيري نظامي ديگر در منطقه باشد 

که از برجام به عنوان گامي براي  ش بي ثباتي شده است. اتحاديه اروپا مشتاق بودهدستخو

بهره گيرد. بروکسل  هاي آن در منطقهه فعاليترغم اعتراض بگسترش روابط بيشتر با ايران علي

حوري در خاورميانه تلقي ي مهم و مو اتحاديه اروپا تهران را بازيگرهاي عضتو ديگر پايتخ

ه سه کشور اتحاديه اروپا به ويژ ه بايد با آن تعامل داشت و نه اينکه ان را منزوي کرد.کنند کمي

ها به ويژه در مورد موشک هاي خي از نگرانيلمان در داشتن برآفرانسه و ، بزرگ انگليس

نقا ايران در سوريه و يمن و حمايت از حزب اهلل و امتناع از به رسميت شناختن ، بالستيک

 اسرائيل با آمريکا اشتراک نظر دارند.
 رجامبدر قبال  موضع ترکيه.4-1-6

هاي جهاني قدرت و ايران ايهسته گفتگوهاي ه، موافقهاي منطقترکيه به عنوان يکي از قطب

مذاکرات نيز همت گمارده بود. لذا  گري درهايي نيز به ايفاي نقا ميانجيبود و حتي در برهه

مقامات اين کشور از جمله مولود چاووش اوغلو وزير  ک،پس از امضاي برنامه جامع اقدام مشتر

اقتصادي دوجانبه  هايتوافق استقبال کرده و نسبت به افزايا همکاري امور خارجه اين کشور از

 حمايت ميان ، بايستيالمللي عليه تهران ابراز اميدواري کرد. با اين حالهاي بينرفع تحريم پس از

که استقبال ترکيه بيشتر جنبه  اي کشور تمايز قائل شد. چرامنطقه متحدين ساير با برجام از آنکارا

 کند. اما بهو به رشد خود تلقي ميو ايران را بازار مناسبي براي رونق اقتصاد ر اقتصادي دارد

 خاورميانه منطقه در ايران جدي رقباي از يکي عنوان به نيز ي، ترکيهلحاظ سياسي و راهبرد

حدت آن کمتر از کشورهاي  و شدت هرچند که دارد ايران ايهسته برنامه آينده از هايينگران

 هايسال در دوستانه ظاهراً روابط وجود با انگاشت توان آن را ناديدهعربي منطقه است اما نمي

 در نفوذ اند برايبوده ديگر بيشتر رقبيببه هم نسبت همواره ايران و ترکيه 2009-2010

اي مسلمان قدرت اول هسته ايران که ندارد تمايل ترکيه دليل، همين به .متحدملل خاورميانه تا 
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ل سياسي و همچنين داليل فرهنگي ايران و ترکيه به دالي (.Jenkins,2015:25-26)در منطقه باشد

 Rouhi)انددر منطقه شدهو ايدئولوژيکي در گير رقابتي شديد بر سر نفوذ و قدرت بيشتر 

Dehboneh,2018:142.) 
 اي ج.ا.ا بعد از برجامهاي منطقهراهبردها و سياستثير متغيرهاي سطح ملي)واحد( بر أت.4-2

تميک مانند توزيع نسبي قدرت در سطح نظام گرايي نوکالسيک، متغيرهاي سيسبر اساس واقع

کند، ولي رفتار مشخص هاي کلي براي سياست خارجي ج.ا.ا را فراهم ميالملل علل و انگيزهبين

کند. چرا که اجبارها و الزامات سيستميک از طريق متغيرهاي ميانجي و معين آن را ايجاب نمي

ها و ادراکات امعه و برداشتمانند ساختار دولت جمهوري اسالمي ايران، ماهيت ج

دهد. بنابراين در تحليل سياست خارجي گيرندگان آن به سياست خارجي آن شکل ميتصميم

ج.ا.ا، متغيرهاي ميانجي را نيز بايد مورد بررسي قرار داد. اين امر به معناي تبيين نقا ميانجي 

به سياست خارجي ج.ا.ا دهي کلگيرندگان در شهاي تصميمدولت، جامعه و ادراکات و برداشت

عوامل و عناصري مانند ماهيت و ساختار نظام جمهوري  (.Ahmadi Khoy,2018:106)است

ثير نظامي، نفوذ و تأ-ط نهادهاي سياسياسالمي، توانايي و قابليت استخراج و بسيج منابع توس

سطح  نفع، سطح و ميزان استقالل دولت از جامعه، وهاي ذيگران مدني داخلي و گروهکنا

در سياست خارجي ج.ا.ا  ترين متغيرهاي ميانجيانسجام نخبگان دولتي و غيردولتي از مهم

متغيرهاي ميانجي در سياست خارجي  .(Dehghani Firoozabadi,2016:286-287)هستند

 توان در قالب دو ديدگاه ذيل جمع بندي نمود:جمهوري اسالمي ايران را مي

اشاره به تالش تصميم سازان ايران به منظور پذيرش  که نگاه توسعه محور به سياست خارجي

منظر سياست خارجي الملل دارد. از اينوهنجارهاي مسلط نظام بين و همراهي توام با نقد قواعد

نژاد با قواعد و هنجارهاي خارجي احمدي دولت روحاني واکنشي به ضديت آشکار سياست

هنجارها و قواعد »واژگاني چون  کيد برأبا ت کندميتالش  اين ديگاهباشد. المللي ميبين

بر  کيدأو ت« هاي جهاني مانند صلح و حقوق بشرارزش»، «المللحقوق بين»، «الملليبين

سياست خارجي ايران را در مسير قواعد جهاني « الملليها و نهادهاي بينثيرگذاري سازمانأت»

ر نظام جهاني را پذيرفته اما در عين منطق سياسيي مبتني بر قدرت د . اين رويکردتعريف کنند
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مسير تلطيف و کاها خشونت نظام جهاني گام بردارد. اين راهبرد  کند درحال تالش مي

المللي تعامل و پذيرنده قواعد و مناسبات بين ثبات، اهل صلح وکوشد ايران را کشوري بامي

از رويکردهاي همکاري  د وباشبرد مي -معرفي کند. در اين راهبرد تاکيد بر منطق سياسي برد

 ملي کشور دفاع مين منافعأر همزيستي و رقابت به منظور تپذير و مبتني بمشارکت جويانه،

بر ماهيت  برخي کهاز زاويه همين رويکرد است  .(Rezaei and Torabi,2013:146)دنمايمي

اران اين رويکرد که تا . طرفدتاکيد داردزني با غرب و آمريکا اي در چانهاستراتژيک برنامه هسته

اند ، برخي بر اين باور بودهنداي بوداز روي کار آمدن دولت يازدهم بسيار منزوي و حاشيه قبل

المللي اي و بينپوشي در سطوح منطقهجمهوري اسالمي بازيگري بزرگ و غيرقابل چشم که

براي حل بسياري بديل يتواند نقشي بدرصورتي که غرب حاضر باشد با آن کار کند مي است و

را به ايران بدهد،  اتواند اين نقالمللي ايفا کند و آنچه مياي و حتي بينهاي منطقهبحران از

 ( Khalili,2016:136)اي آن نيستآميز برنامه هستهوفصل مسالمتجز حل چيزي

و قانون اساسي جمهوري اسالمي  بوعه انقالضمبتني بر اصول مو در مقابل، ديدگاهي ديگر

رويکرد ايدئولوژيک و امنيت محور را تقويت  ،مبارزه باسلطه و استکبار جهاني ران و رسالتاي

در امتداد مرزهاي  آن راه حفظ نظام و بسط حوزه نفوذ ئلمس ،ديدگاه و تجويز کرده است. اين

تهديدات  داند. و اين مالک را نيز کانون تعريف فرصتها وميخارجي سياست مالک ،عقيدتي

نگاه امنيت محور،  .(Zibakalam and Zamani,2017:13)دهدمي قرار ،و کشور بانقال مترتب بر

مي را بر سر ئتهديد دا هاي سلطه جو، نوعيبه واقعيات امنيتي، در تقابل دايمي قدرتبا نگاه 

بقاي کشور را در  ن، امنيت ملي، وآترين غفلت از کند که، کوچککشور و نظام احساس مي

مذاکرات  کننده قبلي براي پيشبرد برنامه و اغلب مدافعان روش تيم مذاکرهد. بينخطر جدي مي

کشورهاي غربي اي که در موضع هستهمعتقدند ها گنجد. آندر قالب همين ديدگاه مياي هسته

المللي ايران و به اي و بينقدرت و نفوذ منطقه اکاه و به ويژه آمريکا با اين مذاکرات به دنبال

. در ايران فروپاشي نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران هستند حتي نفوذ در داخل وتعبير برخي 

ثير هاي ذکر شده تأينا هر يک از نگرششرايطي که از لحاظ داخلي وجود دارند و بر گز

 توان به مواردي اشاره کرد:گذارند، ميمي
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ها و گيريجهتدر حالي که برجام در حال اجرا است، روزانه و به طور متناوب شاهد .1

هاي مختلف دولت آمريکا بر عليه برجام و دولت ايران هستيم که تمام اين اقدامات کارشکني

آمريکا در داخل ايران، با توجه به سابقه تلخ تاريخي آمريکا در ايران، به عنوان خلف وعده و 

 شود. زيرپا گذاشتن تعهدات خود و در يک کالم غيرقابل اعتماد بودن آمريکا تلقي مي

گرايانه عربستان و اسراييل در منطقه بر عليه ايران، لزوم توجه به اظهارات و اقدامات مداخله.2

شود و بدين ترتيب شاهد توجيه مناسبي جهت ابعاد امنيتي در سياست خارجي را يادآور مي

 هاي امنيتي در سياست خارجي هستيم. طرفداران ديدگاه امنيتي به سياستحضور برداشت

هاي خود اقدامات ضدامنيتي اين دو کشور بر عليه ايران و رجي هر آن جهت توجيه ديدگاهخا

 شوند. ها را يادآور ميضرورت مقابله با آن

ها نيز يکي ديگر از عوامل و هاي تکفيري در داخل منطقه و ضرورت مقابله با آنحضور گروه.3

کند. وقتي که خارجي را توجيه مي عناصري است که ضرورت حضور ديدگاه امنيتي در سياست

شوند و به صورت مستقيم کشور ايران را مورد هدف ها به مرزهاي ايران نزديک مي اين گروه

ها در سياست خارجي به عنوان موضوعي ها و محوريت آندهند بالضروره مقابله با آنقرار مي

 شود. تر ميمهماندازد، به ضرورت بيشتر و امنيتي که حياط کشور را به خطر مي

گشايا اقتصادي ناشي از برجام براي مردم و جامعه ايران محسوس نبوده است.با توجه به .4

شد و اينکه ها مرتبط ميبه موضوع تحريم که وضعيت نامناسب اقتصادي داخلي بعضاًاين

ظار ها انجام گرفت، در واقع مردم و جامعه انتاي در واقع با هدف رفع تحريممذاکرات هسته

ها شاهد گشايا اقتصادي باشند. اما در حال حاضر دارند پس از انعقاد معاهده و لغو تحريم

گذاري خارجي توان تجربه تلخ سرمايهشاهد چنين وضعيتي نيستيم که برخي از عوامل آن را مي

ن آمريکا در ايهاي کارشکني در ايران، وجود برخي موانع براي سرمايه گذاري در ايران و بعضاً

 زمينه دانست.

 گيرينتيجه.5

اي ايران بعد از برجام بوده است. هاي منطقهراهبردها وسياست پژوها حاضر درصدد بررسي

ترين موضوعاتي که در محافل سياسي و آکادميک مطرح بود، بعد از توافق برجام، يکي از مهم
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يران خواهد داشت. با اي اراهبردها وسياست هاي منطقه ن بود که اين توافق چه تأثيري براي

اي ايران و همچنين خالء هاي منطقهراهبردها وسياست أثير حياتي برجام بر آيندهتوجه به ت

پژوهشي موجود در اين زمينه، بررسي کارشناسانه اين موضوع و تحليل جوانب مختلف آن بيا 

فاده شده از بيا ضروريست. براي بررسي موضوع مذکور از نظريه واقع گرايي نوکالسيک است

اي ايران پس از برجام محصول هاي منطقههاي به عمل آمده، سياستاست. براساس بررسي

الملل و عوامل ملي در سطح کشور ايران است. در تعامل عوامل سيستميک در سطح نظام بين

اينجا نقا عوامل سيستميک به صورت متغير مستقل لحاظ شده است. از جمله متغيرهاي 

فته است، همراهي)موافقت( يا عدم گر نظر قرار اين پژوها موردسيستميک که در 

اي با ايران در اجراي برجام است. در هاي منطقههاي بزرگ و قدرت)مخالفت( قدرتهمراهي

)خروج از برجام( با همراهيز همراهي با برجام تا عدماينجا ما شاهد تغيير رويکرد آمريکا ا

ييل با برجام، ديدگاه منفعت محور ترکيه نسبت به برجام برجام، مخالفت صريح عربستان و اسرا

فشار برايران در اعمال رويکرد جديد به منظور  نهايت همراهي روسيه با برجام هستيم. اين و در

ها به عنوان متغيرهاي سيستميک توسط متغيرهاي اين است. آناي جهت تغيير راهبرد منطقه

هاي با برجام و ترتيب مخالفتشوند. بدينتعبير ميکنند، داخلي که نقا واسطه را بازي مي

الملل به عنوان تهديدهاي امنيتي در داخل تعبير آرايي در مقابل ايران در منطقه و نظام بينصف

هاي بازيگران ها مقابله کرد. از منظر رئاليستي برجام نتوانسته اهداف و برنامهشود که بايد با آنمي

موازنه ايران در سطح منطقه بودند را فراهم نمايد به همين دليل مخالفين توافق که بدنبال مهار و 

مريکا موفق آسازان داخلي و ائتالف با تصميم منطقه با بکارگيري ابزارها مختلفبرجام در سطح 

ران را به بر اي وج از برجام شدند و فشار حداکثريو خراتخاذ سياست تهاجهي عليه ايران  به

 اي در دستور کار قرار دادند.سياست منطقه بينيمنظور تغيير و باز

رئاليسم تهاجمي و  و با اتخاذ رويکرد  2231دولت ترامب با تفسير موسع از برجام و قطعنامه 

هاي سياست و راهبردهاي دفاعي ها و ائتالف هاي جديد برخي از ارکان و مولفهدهي اتحادشکل

اي ه است. دفاع نامتقارن و بازدارندگي منطقهو امنيتي کشور را در منطقه مورد هدف قرارداد

بازوي سياست دفاعي و امنيتي کشور در منطقه و بعنوان مولفه قدرت و بازيگري  بعنوان ارکان و
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. ثباتي و برهم زننده امنيت در منطقه معرفي شده استجمهوري اسالمي ايران بعنوان عوامل بي

هاي استراتژيکي و تسليحاتي را بعنوان يکي رياي همکااياالت متحده و برخي بازيگران منطقه

نظر گرفته و با اين ابزار بدنبال فشار بر ايران از ديگر از جنبه تغيير ساختار امنيت منطقه تحت

ان به باشد. چرا که آنها معتقدند انتقال سالح از ايرجهت تغيير بخشي از راهبرد دفاع نامتقارن مي

هاي جدي قدرت ايران محسوب به حزب اهلل لبنان اهرمموشک سوريه و در اختيار گذاشتن 

ريزي تر براي طرحتر و آسانشيوه اي بسيار امن عتقاد دارند که مشارکت استراتژيکشود. آنها امي

به  ي براي جمهوري اسالمي ايران است.قدرت و نفوذ در منطقه به نسبت درگيري مستقيم نظام

با ابزارهاي حقوقي يعني القاي نقض  ايفرامنطقه اي ومريکا و متحدين منطقهآهمين جهت 

هاي قطعنامه توسط ايران در ارسال سالح به کشورهاي ديگر و همچنين استفاده از تحريم

 باشند.جانبه بدنبال مهار ايران در سطح منطقه مييک

 قدرداني .6

 حقوق، هالملل گروپژوها حاضر نتيجه همفکري و مساعدت اساتيد گرامي رشته روابط بين

 دانشگاه پژوهشي ار معاونتزالهيات است و به همين منظور نويسندگان سپاسگ و سياسي علوم

 الهيات هستند. و سياسي علوم حقوق، گروه نيز و تهران تحقيات و علوم واحد آزاد
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